Потписан Меморандума о сарадњи између Града Мостара
и АЦЦОУНТ-а
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Главна савјетница Града Мостара Радмила Комадина и директорица фондације ИНФОХОУСЕ
Џенана Алађуз потписале су у понедјељак у Мостару Меморандум о сарадњи између Града Мостара
и Антикорупцијске мреже у БиХ – АЦЦОУНТ.
Град Мостар је један од тридесет градова на подручју ФБиХ, а седми у Херцеговине који је
потписао тај меморандум, чији је циљ сузбијање корупције на локалној разини.
Меморандум о сурадњи представља основу за рад на пројекту изградње капацитета невладиних
организација и одабраних опћина/градова на изради стратегија/акцијских планова за борбу против
корупције на локалној разини.
- Меморандумом се Град Мостар обвезао да ће именовати особу која ће бити координатор везано за
овај пројект те дефинирати радну скупину која ће заједно с невладином организацијом (Центром за
грађанску сарадњу) из Ливна радити на изради акционог плана у борби против корупције на
локалној разини – појаснила је Комадина након потписивања споменутог меморандума.
С друге стране АЦЦОУНТ се обвезује да ће координирати активности у реализацији прописаног из
Меморандума, укључујући техничку потпору, изградњу институцијског капацитета, размјену
информација и промоцију.
- Градска управа ће са својим запосленицима истражити своје коруптивне ризике и заједно с
колегама из АЦООУНТ-а направити план који је реалан, те на тај начин показати своју
опредијељеност према транспарентном пословању, а невладин сектор и медији ће пратити
остваривање тог плана - навела је Ђенана Алађуз, директорица фондације ИНФОХАУС, једна од

имплементатора пројекта АЦЦОУНТ.
Зулка Баљак, извршна директорица Центра за грађанску сарадњу из Ливна, који прати проведбу
акционих планова, истакнула је како су ти планови већ заживјели у Читлуку, Чапљини, Љубушком
и Томиславграду, што другим ријечима значи да се те опћине/управе придржавају онога што су
прописале и на што су се саме обвезале.
Лука Крстановић из Опћине Томиславграда каже како су тај план урадили и прије заданог рока.
- Корист тог акционог плана је да служи као кодекс понашања како за упосленике локалне управе
тако и за све грађане опћине Томиславград. Поред тога, помогао је опћини Томиславград, као
јединици локалне самоуправе, да се пријави на различите пројекте које финанцирају различите
међународне организације - објаснио је Крстановић предности акционог плана.
Потписници Меморандума изразили су наду да ће он заживјети и у пракси, а не "остати само мртво
слово на папиру" као многи до сада.
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