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2. БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 

ПРЕГЛЕД ТРЕНУТНОГ СТАЊА: 

 

 

 

Нормативни оквир борбе против корупције у Републици Србији чине следећи прописи:  

 

Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године („Службени гласник РС“,  бр. 57/13); Ревидирани Акциони 

план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 61/2016); Закон о финансирању политичких активности 

(„Службени гласник РС”, бр. 43/11 и 23/14); Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС и 67/13 – УС и 8/15 -

УС);  Кривични Законик Србије („Службени гласник РС“, бр. 85/05 88/05, 107/05, 72/09, 111/09,121/12, и 104/13, 108/14 и 94/16 ); Зaкoн o слoбoднoм приступу 

инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja („Службени глaсник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010); Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 

14/15 и 68/15); Закон о приватизацији („Сл.гласник РС“ бр. 83/14, 46/15, 112/15 и  20/16 - aутeнтичнo тумaчeњe); Законик о кривичном поступку („Службени гласник 

РС”, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14); Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела ("Службени гласник РС", бр. 32/13, 94/16),  Закон о 

одговорности правних лица за кривична дела („Службени гласник РС“, бр 97/2008),  Закон о међународној правној помоћи у кривичним стварима („Службени гласник 

РС“, бр 20/2009),  Закон о програму заштите учесника у кривичном поступку („Службени гласник РС“, бр.85/2005),  Закон о организацији државних органа у 

сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције („Сл.гласник РС“ бр 94/2016), Закон о јавном тужилаштву, Службени гласник РС 116/2008, 104/2009, 

101/2010, 78/2011 – др Закон, 101/2011, 38/2012 – одлука Уставног суда 121/2012 и 101/2013, 111/2014 - Одлука УС РС, 117/2014 и 106/2015), Закон о Државном већу 

тужилаца („Службени гласник РС“, бр.116/2008, 101/2010 и 88/2011 и 106/2015),  Закон о полицији („Сл. глaсник РС“, бр. 6/2016), Закон о пореском поступку и 

пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - испр., 23/03 - испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 63/06 - испр. др. закона, 

61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - испр., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15 И 15/16),  Закон о заштити 

узбуњивача („Сл.гласник РС“ бр. 128/2014),   Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација против корупције („Службени лист СЦГ - међународни уговори, 

бр. 12/2005), Закон о потврђивању Кривичноправне конвенције о корупцији („Сл. лист СРЈ - Међународни уговори”, број 2/2002 и „Службени лист СЦГ - 

Међународни уговори”, број 18/2005), Закон о потврђивању Додатног протокола уз Кривичноправну конвенцију о корупцији („Сл. гласник РС – Међународни 

уговори”, број 102/2007), Закон о потврђивању Грађанскоправне конвенције о корупцији („Сл. гласник РС - Међународни уговори”, број 102/2007) Закон о 

потврђивању Конвенције Уједињених нација против транснационалног организованог криминала и допунских протокола („Службени лист СРЈ - Међународни 

уговори”, број 6/2001).   

 

У Републици Србији  постоји развијена свест и политичка воља да се корупција у највећој могућој мери отклони, како би се остварио економски, социјални и 

демократски развој државе. Последице корупције највише утичу на осиромашење друштва и државе, драстичан пад поверења грађана у демократске институције и 
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стварање неизвесности и нестабилности економског система. Опредељење Републике Србије је да постигне значајан напредак у борби против корупције, уз 

поштовање демократских вредности, владавине права и заштите основних људских права и слобода.  

 

Република Србија ратификовала је све најзначајније међународне инструменте у области борбе против корупције. Уопште узев, закони и други прописи делимично у 

највећој мери су усклађени са прихваћеним међународним стандардима. План усклађивања унутрашњег правног поретка са прописима ЕУ за период од 20132018-2018 

2021 године, утврђен је у Националном програму за усвајање правних тековина ЕУ. Основне смернице у планирању неопходних измена прописа у области борбе 

против корупције представљале су мере претходно утврђене у Националној стратегији за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године (Стратегија), и у 

Акционом плану за њено спровођење, као и у Акционом плану за Поглавље 23. 

 

Наведени стратешки документи предвиђају кључне области за борбу против корупције, попут политичких активности, јавних финансије, приватизације и јавно-

приватног партнерства, правосуђа, полиције, просторног планирања и изградње, здравства, образовања и спорта, медија као и превенцију корупције. Реализација мера 

из ових области биће усклађена са препорукама Европске комисије и са мерама приоритетних реформи након усвајања Акционог плана за поглавље 23.  

Практична реализација испланираних мера представљаће показатељ напретка у борби против корупције. Велики део неопходних реформи односи се на успостављање 

адекватног правног, институционалног и административног оквира. По успостављању наведених кључних темеља за борбу против корупције у ризичним областима, 

меродавни показатељ напретка биће доследна примена утврђених механизама у пракси.  

КООРДИНАЦИЈА И НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ АНТИКОРУПЦИЈСКИХ МЕРА 

 

Институционални дизајн у спровођењу антикорупцијских мера чине: Координационо тело за примену Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу 

против корупције, Агенција за борбу против корупције, Савет за борбу против корупције. 

 

Како је борба против корупције један од најважнијих циљева у Републици Србији, Влада је 07.08.2014. године донела Одлуку о оснивању Координациног тела за 

примену Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године (у даљем тексту 

Координационо тело). На челу овог тела је председник Владе а чланови су министар надлежан за послове правосуђа, министар финансија  и члан Савета за борбу 

против корупције. Оснивањем овог тела успостављена је координација на највишем политичком нивоу. Председник Владе као особа од највећег ауторитета у држави 

решава проблеме који настају у примени стратешких докумената и усмерава спровођење антикорупцијских мера. Председник Владе одржава састанке најмање једном 

у шест месеци. Административно-техничку подршку раду Координационог тела пружа Министарство надлежно за послове правосуђа и Савет за борбу против 

корупције. Државни секретар из Mинистарства надлежног за послове правосуђа учествује у раду Координационог тела тако што врши координацију надлежних 

државних органа за потребе Координационог тела. Државни органи надлежни за спровођење Акционог плана и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом дужни 

су да одреде по једно лице за контакт са државним секретаром из Министарства надлежног за послове правосуђа који са овим лицима одржава састанке најмање 

једном у три месеца у циљу праћења и испуњавања обавеза предвиђених Акционим планом. Изменом Одлуке о оснивању Координационог тела, надлежност овог 

органа биће проширена и на спровођење антикорупцијских мера из Акционог плана за поглавље 23, потпоглавље борба против корупције.  

 

 

 

Координација спровођења Стратегије поверена је Групи за координацију спровођења Националне стратегије за борбу против корупције, у оквиру Министарства 

правде (у даљем тексту Група). На челу  Групе је државни секретар из Министарства правде надлежан за питање корупције. Група је контакт тачка за сарадњу са 
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органима власти и носиоцима јавних овлашћења у међународним организацијама. Поред тога, организације цивилног друштва укључене су у процес координације 

спровођења антикорупцијских мера, тако што достављају своје извештаје и предлоге Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом која их даље прослеђује 

Координационом телу. 

 

 

Ново стање: Гап анализа урађена у оквиру ИПА пројекта „Превенција и борба против корупције“ је имала за циљ да идентификује препреке за успешније спровођење 

антикорупцијских мера и да утврди недостатке у имплементацији истих, као и предложи мере за превазилажење недостатака. Гап анализом, поред осталог, утврђено је 

да је систем за координацију  постављен на три нивоа – политичком, административном и техничком, недовољно избалансиран на наведеним нивоима, што оптерећије 

први ниво (политички) пословима административног и техничког нивоа. Гап анализа препоручује да се политички ниво учини више оперативним на начин да за 

координацију спровођења мера буде именован службеник у кабинету председника Владе. Даље, Министарство правде треба да има водећу улогу на нивоу политичко-

техничке координације, као секретаријат за координацију на политичком нивоу. Министарство правде мора да има јасна овлашћења за издавање упутстава за 

координацију спровођења мера. Савет за борбу против корупције заједно са Министарством правде учествује у политичко-техничкој координацији спровођења мера. 

Рaд Кooрдинaциoнoг тeлa Влaдe трeбa дa сe зaснивa нa jaсним прoцeдурaмa. 

 

Стога, потребно је да се изради нова Одлука о координационом телу (активност 2.1.1.1.), која ће уважити, искуства из досадашње координације и препоруке Гап 

анализе. Овај координациони механизам у будућности најпре је неопходно користити за координацију мера АП 23, потпоглавље Борба против корупције. 

 

 Надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана поверен је Агенцији за борбу против корупције на основу закона који одређује оснивање и надлежност овог 

независног тела. Надлежност Агенције биће проширена и на надзор над спровођењем антикорупцијских мера из Акционог плана за поглавље 23, на темељу измена 

закона о Агенцији за борбу против корупције. У циљу оснаживања борбе против корупције, Агенција за борбу против корупције и Министарство правде остварују 

блиску сарадњу. 

 

 

Ново стање: Гап анализа препоручује јачање надзорних механизама у поступању Агенције за борбу против корупције са циљем квалитетнијег извештавања и 

имплементације антикорупцијских мера из акционог плана. Агенција за борбу против корупције, треба проактивно да тражи неопходне информације за надзор, и у 

исто време да буде доступна за помоћ и подршку. У оквиру своје проактивности, треба да изради смернице за извештавање које су усаглашене са новоуспостављеном 

онлајн формом за праћење и надзор. Обвезници Акционог плана, треба да отклоне све препреке у својим интерним процедурама, које би онемогућавале квалитетно 

извештавање. Новим Законом о агенцији за борбу против корупције (Закон о спречавању корупције) биће проширена надлежност Агенције за надзор над спровођењем 

АП 23, потпоглавље Борба против корупције. 

 

Израђена je свеобухватна анализа антикоруптивног законодавства o усклaђeнoсти сa прaвoм EУ и међунaрoдним стaндaрдимa. Прeдмeтнa aнaлизa пoкaзуje дa je 

зaкoнoдaвствo Србиje у нajвeћeм дeлу усклaђeнo сa eврoпским прaвним тeкoвинамa и рeлeвaнтним мeђунaрoдним стaндaрдимa у домену бoрбe прoтив кoрупциje. 

 

 

 

ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ 

 

Нормативни оквир превенције корупције у Републици Србији чине: Закон о финансирању политичких активности („Службени гласник РС”, бр. 43/11 и 23/14); Закон о 

Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 – УС, 67/13 –УС и 8/15 -УС); Зaкoн o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд 
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jaвнoг знaчaja („Службени глaсник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010); Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,  14/2015 и  68/2015); 

Закон о приватизацији („Сл.гласник РС“ број 83/14, 46/15 и 112/15) Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“ број 128/2014), Закон о лобирању („Сл. 

гласник бр.87/18“), Закон о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ 101/2005, 54/2007, 36/2010 i 44/2018 - др. зaкoн). 

 

Најважнија тела која чини институционални оквир у овој материји су: Савет за борбу против корупције, Агенција за борбу против корупције, Повереник за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности као и Државна ревизорска институција. Кључна питања превенције корупције су: сукоб интереса, 

финансирање политичких активности, процес лобирања, приступ информацијама, јавне набавке, заштита узбуњивача и професионализација и интегритет државне 

управе. 

 

Кључна мера за превенцију борбе против корупције у Акционом плану за поглавље 23 је доношење новог закона о Агенцији за борбу  против корупције (нови 

Закон о спречавању корупције). Овај закон ће свеобухватно уредити област превенције корупције. Новим законом ће се додатно оснажити независност 

Агенције, пријем адекватних финансијских и кадровских средстава, као и повезаност за релевантним органима (укључујући и приступ њиховим базама података), у 

складу са анализом „Препоруке за правне одредбе за пуну транспозицију ГРЕКО препоруке бр. 13 у Нацрт закона о спречавању корупције у Републици Србији“ 

израђеном у оквиру МДТФ – ЈСС пројекта (активност 2.2.1.1.). Нови закон ће уважити наведене препоруке доношењем Закона о спречавању корупције (нови Закон о 

Агенцији за борбу против корупције). 

 

Агенција за борбу против корупције (Агенција) је независни државни орган, који годишње извештаје о степену реализације ових докумената подноси Народној 

скупштини. Агенција има широк спектар надлежности, који  се односе на решавање о неспојивости јавних функција и сукобу интереса, контролисање имовине јавних 

функционера и вођење регистра јавних функционера, имовине и поклона; контролисање финансирања политичких субјеката, решавање по представкама грађана, 

едукацију, надзор над спровођењем стратешког оквира, анализу прописа, итд. Иако су остварени извесни резултати, идентификована је потреба за редефинисањем 

надлежности и јачањем капацитета Агенције, како би се обезбедила већа ефикасност. 

 

 

Ново стање: У оквиру препорука анализе „Препоруке за правне одредбе за пуну транспозицију ГРЕКО препоруке бр. 13 у Нацрт закона о спречавању корупције у 

Републици Србији“ нарочито је истакнута неопходност реформе АБКР, као сложеног независног тела. Препоручено је да Одбор Агенције, задржи само другостепену 

надлежност, у односу на одлуке директора, док би директор Агенције био оснажен надлежностима, које сада припадају Одбору.  

 

Избор директора и чланова Одбора мора бити подређен начелу меритократије. 

 

Препоручено је да Агенција има право на директни електронски приступ базама података релевантних државних органа. Такође, постоји обавеза других правних лица 

на унапређену сарадњу са Агенцијом и достављање тражених релевантних података. 

 

Нови Закон о спречавању корупције редефинисаће и унапредити појмове сукоба интереса и неспојивости јавних функција, дати Агенцији нове алате за контролисање 

имовине јавних функционера и вођење регистра јавних функционера, имовине и поклона. Експлицитно ће се овластити Агенција за подношење захтева за покретање 

прекршајног поступка, подношење кривичне пријаве. Административна истрага Агенције биће ојачана кроз право на директни приступ базама података државних 

органа. 

Агенција такође добија надлежности у вези са Законом о лобирању, где ће водити Регистар лобиста, и надзор над лобистима и лобираним лицима. 

 

У периоду од 2016. до 2018. године, Агенција за борбу против корупције је, у оквиру области контроле имовине и и прихода јавних функционера, надлежним 
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тужилаштвима поднела 44 кривичне пријаве због постојања основа сумње да функционери нису пријавили имовину Агенцији или су дали лажне податке о имовини, у 

намери да прикрију податке о имовини (чл. 72. Закона о Агенцији). Надлежним тужилаштвима и другим надлежним државним органима  поднето је 69 извештаја због 

постојања основа сумње да су функционери, чија имовина и приходи су били предмет провера, извршили неко друго кривично дело (примање/давање мита, пореска 

утаја, прање новца и др), односно дело чије кажњавање је другим прописима предвиђено као такво. 

 

У истом периоду, у ситуацијама које представљају сукоб интереса и непотизам, Агенција за борбу против корупције је од укупно 332 мере изрекла 116 мера јавног 

објављивања препоруке за разрешење, 110 мера јавног објављивања одлуке о повреди Закона о Агенцији и 106 мера упозорења. Због повреда одредаба Закона о 

Агенцији у области сукоба интереса поднето је 58 захтева за покретање прекршајних поступака. 

 

Одржане су обуке за више од 4.000 полазника у области етике и интегритета, планова интегритета, извештавања о Националној стратегији за борбу против корупције 

и Акционом плану, контроле имовине, сукоба интереса, контроле финансирања политичких активности, укључујући и обуке на Твининг пројекту „Превенција и борба 

против корупције“ 

 

У оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције” урађена је тестна софтверска апликација за потребе надзора над спровођењем потпоглавља борбе 

против корупције Акционог плана за поглавље 23. У оквиру истог пројекта, унапређена је софтверска апликација, која се односи на планове интегритета. 

 

Савет за борбу против корупције прикупља информације о искуству и евентуалним потешкоћама у имплементацији и о томе извештава  Владу. Задатак   Савета за 

борбу против корупције је да сагледа активности у области борбе против корупције, да предлаже Влади мере које треба предузети у циљу ефикасне борбе против 

корупције, као и да прати њихово спровођење и да даје иницијативе за доношење прописа, програма и других аката и мера у тој области. У својству саветодавног тела 

извршне власти, Савет за борбу против корупције редовно је сачињавао и Влади подносио извештаје и иницијативе о феноменима системске корупције, а стратешко 

опредељење је да се побољша интерактивни однос између ова два тела.  

 

Ново стање: Савет за борбу против корупције је владин савет, основан Одлуком Владе  11. октобра 2001. године (Сл. гласник бр. 59 01), по тада важећем Закону о 

Влади. Одлука Владе је неколико пута мењана, а последњи пут 2006. године. У међувремену је 2005. године донет нови Закон о Влади („Сл. гласник бр. 55/2005, 

71/2005 -испр, 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 –одлука УС, 72/2012, 7/2014–одлука УС, 44/2014 и 30/2018 – др. закон), али Одлука о оснивању Савета није 

усклађена са новим Законом о Влади. Овакво стање допринело је отежаном раду Савета. 

ИПА пројекат „Превенција и борба против корупције“ израдио је анализу „Савет за борбу против корупције Владе Републике Србије  у светлу најбољих пракси у 

Европској Унији“. Анализа садржи препоруке за унапређење рада Савета од којих издвајамо као кључне: да се размотри могућност да се Савет састави од кључних 

чинилаца државне управе у борби против корупције који се баве битним информацијама на том пољу, и истакнутних представника из различитих области друштвеног 

живота које предложи Савет, при чему они представници који нису у Влади треба да буду у већини. Такође, да Србија размотри могућност да користи Савет као 

главно координационо тело за борбу протих корупције у земљи ( координационо тело у најширем смислу, без преклапања са уско дефинисаним надлежностима  

Координационог телоа за координацију спровођења АП 23, потпоглавље Борба против корупције). 

 

Постоји неопходност усклађивања Одлуке којом је регулисан рад Савета са новим Законом о Влади, што је и препорука из наведене анализе ИПА пројекта, која 

наводи потребу усклађивања Одлуке о оснивању Савета и Пословника о раду Савета. (активност 2.1.2.1.) 

 

Доношењем Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС”, број 43/11 и 23/14) Република Србија је значајно унапредила правни оквир у овој 

области и у потпуности имплементирала ГРЕКО препоруке другог круга евалуације. Агенција за борбу против корупције је 31. маја 2013. године представила Први 

извештај о контроли финансирања политичких субјеката - изборне кампање након избора одржаних 2012. године. Примена Закона показала је да би измене појединих 
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законских решења довеле до бољег спровођења у пракси, а нарочито одредбе које се тичу  механизама за контролу финансијских извештаја, обавезу достављања и 

санкција за недостављање извештаја. До данашњег дана није извршена ни једна екстерна ревизија политичких субјеката, јер они нису били предвиђени законом као 

обавезни субјекти ревизије Државне ревизорске институције (ДРИ), највишег органа ревизије јавних средстава у Републици Србији. Додатну потешкоћу у овој 

области представља недостатак потребних капацитета органа надлежних за контролу финансирања. Закон о изменама и допунама Закона о финансирању политичких 

активности („Службени гласник РС”, број 123/14) унео је одређене новине у овој области: омогућено је политичким странкама да купују непокретности из буџетских 

средстава уз услов да се дата непокретност користи искључиво за обављање политичке делатности; годишњи финансијски извештаји се подносе Агенцији за борбу 

против корупције уместо Службеном гласнику; средства за финансирање редовног рада политичких субјеката сада се користе и за финансирање трошкова изборне 

кампање. 

 

Ново стање: Израђена је анализа ефеката примене Закона о финансирању политичких активности и препоруке за унапређење законског оквира у овој области. 

Акциони план предвиђа измене закона у правцу јасног  утврђивања и разграничавања обавеза Агенције за борбу против корупције, ДРИ и других органа у поступку 

контроле политичких активности и субјеката и прецизног утврђивања обавеза и механизама за транспрентност финансирања политичких субјеката (активност 2.2.2.1. 
). Такође, предвиђено је и дa сe прoгрaмoм рeвизиje oбaвeзнo oбухвaти рeвизиja пaрлaмeнтaрних пoлитичких стрaнaкa нa рeпубличкoм нивoу и увeдe oбaвeзa 

дирeктoрa Пoрeскe упрaвe дa у гoдишњи или вaнрeдни плaн пoрeскe кoнтрoлe oбaвeзнo уврсти дaвaoцe финaнсиjских срeдстaвa и других услугa пoлитичким 

субjeктимa у склaду сa извeштajeм Aгeнциje o финaнсирaњу пoлитичких aктивнoсти и субjeкaтa (активност 2.2.2.2. ). У периоду од 2016. до 2018. године, Агенција за 

борбу против корупције извршила је контролу 45 годишњих финансијских извештаја политиичких субјеката и 75 извештаја о трошковима изборне кампање 

политичких субјеката. Поднето је 770 захтева за покретање прекршајног поступка. 

 

Успостављање механизама за спречавање и отклањање сукоба интереса у Републици Србији је унапређено доношењем Закона о Агенцији за борбу против корупције 

којим је уређено питање сукоба интереса које се односи само на функционере који врше јавне функције. За остале запослене у државним органима и организацијама, 

не постоје или постоје само парцијалне законске одредбе за спречавање сукоба интереса. Неконзистентност прoписa у oвoj oблaсти описана је као oснoвнa прeпрeкa и 

у Годишњем извештају о раду Агенције за борбу против корупције за 2013. годину. Недостатак јединственог правног оквира којим ће се створити једнаки механизми 

за спречавање и отклањање сукоба интереса за све запослене у јавном сектору онемогућава ефикасно сузбијање ове појаве. Услед тога, није довољно развијена свест о 

концепту сукоба интереса и начинима његовог спречавања на свим нивоима. Како је Република Србија ратификовала међународне инструменте који, између осталог, 

уређују питање сукоба интереса, потребно је предузети мере ради усаглашавања законских решења и практичне примене са међународним стандардима.  

Ново стање: Законом о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 

95/18) унапређена су и значајно пооштрена правила о спречавању сукоба интереса код државних службеника (члан 25. Закона). Тиме је, уз предвиђене измене 

концепта сукоба интереса јавних функцонера, у потпуности заокружен систем спречавања сукоба интереса у јавној управи. 

Конвенција УН против корупције обавезује државе чланице да размотре увођење кривичног дела „незаконито богаћење“ уколико би то било у складу са Уставом и 

фундаменталним принципима националног правног система. Кривичнo зaкoнoдaвствo Републике Србије joш увeк не прописује наведено кривично дело, с обзиром да 

оно може бити у супрoтнoсти сa oснoвним нaчeлимa кривичнoг прaвa и принципимa индивидуaлнe oдгoвoрнoсти учиниoцa. Са друге стране, Агенција за борбу против 

корупције има надлежност да прати и контролише извештаје о имовини и приходима функционера, а у случају евентуално утврђених неправилности, не постоје јасни 

механизми за санкционисање. Контрола имовине и прихода је посебно значајна и са аспекта спровођења финaнсиjских истрaгa и улaжeња у трaг прихoдимa стeчeним 

криминaлним активностима. Нaциoнaлна стрaтeгиjа зa бoрбу прoтив кoрупциjeза период oд 2013. дo 2018. гoдинe идентификовала је потребу свеобухватне анализе 

институционалног и правног оквира ради изналажења ефикасног решења за случајеве незаконитог богаћења. Глава кривичних дела против привреде у Кривичном 

Законику Србије у великој мери је усаглашена са Кривичноправном конвенцијом о корупцији, Конвенцијом УН против корупције, Конвенцијом о борби против 

корупције страних функционера у међународним трансакцијама и другим међународним инструментима. У ГРЕКО Извештају о испуњености препорука за Србију у 

трећем кругу евалуације извршена је анализа коруптивних кривичних дела која је резултирала формулисањем пет препорука за унапређење. Додатни извештај о 
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имплементацији послат је ГРЕКО Секретаријату. ГРЕКО је закључио да је Србија задовољавајуће применила четрнаест од петнаест препорука садржаних у Извештају 

о трећем кругу евалуације. Самим тим, трећи круг евалуације у односу на Србију је завршен. Међутим, постоји потреба да се глава кривичних дела против привреде 

Кривичног законика у потпуности усагласи са међународним инструментима. Поред тога, нови начини извршења привредних кривичних дела изискују 

осавремењивање и унапређење инкриминације у националном законодавству. Ова потреба препозната је и у Националној стратегији за борбу против корупције за 

период од 2013. до 2018. године и пратећем Акционом плану, који предвиђају унапређење привредних и коруптивних кривичних дела у Кривичном законику.  

Ново стање: Србија је новембра 2016. године усвојила опсежне измене и допуне Кривичног законика („Сл. гласник бр. 94/16“ ), којим је ревидирана глава кривичних 

дела против привреде и глава кривичних дела против службене дужности. Овим изменама Кривични законик је осавремењен, и даје добар оквир за рад полиције и 

јавних тужилаштава. Такође, новембра 2016. године усвојен је нови Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, 

тероризма и корупције ( „Сл. гласник бр. 94/16 и 87/18 – други закон“), којим је уведена потпуна специјализација, полиције тужилаштва и суда, за ову врсту 

криминала, и уведени савремени алати за процесуирање ових кривичних дела. Такође, Закон о пореском поступку и пореској администрацији предвиђа механизме 

унакрсне провере имовине. 

ИПА пројекат „Превенција и борба против корупције“ извршила је анализу „Незаконито богаћење – Анализа модела у Републици Србији“ чији је закључак да српски 

модел кривичног законодавства нуди свеобухватно решење у овој области, те да није потребно вршити додатне измене. Анализа позива Србију, да прати примену свог 

законодавства у односу на коруптивна кривична дела, где су извршиоци јавни функцонери, и да у складу са резултатима анализе, процени потребу увођења кривичног 

дела незаконитог богаћења у складу са Конвенцијом УН против корупције. 

Србија је предвидела праћење примене Кривичног законика у складу са препоруком наведене анализе (активност 2.2.4.1.) 

Прaвo грaђaнa нa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja устaнoвљeнo je Зaкoнoм o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja. Упркoс 

чињeници штo сe вaжeћи Зaкoн зaснивa нa висoким мeђунaрoдним стaндaрдимa oствaривaњa прaвa из углa нaчинa зaштитe прaвa, oбухвaтa oргaнa, брoja и прирoдe 

изузeтaкa oд нaчeлa слoбoднoг приступa инфoрмaциjaмa и сличних критeриjумa, дeвeтoгoдишњa прaксa примeнe oвoг зaкoнa гoвoри дa га је нeoпхoднo побољшати. 

Сва побољшања ће бити извршена у складу са Закључком надлежног одбора Народне скупштине за 2014. годину. Сa стaнoвиштa прaвнoг oквирa зa oствaривaњe прaвa 

нa приступ инфoрмaциjaмa знaчajнo je тo штo je Влaдa, нa инициjaтиву Пoвeрeникa, крoз измeну Пoслoвникa Влaдe, утврдилa oбaвeзe држaвних oргaнa дa прибaвљajу 

мишљeњa нaдлeжних институциja у прoцeсу дoнoшeњa прoписa, а кроз измeнe Пoслoвникa o oбaвeзи спрoвoђeњa jaвних рaспрaвa у припрeми зaкoнa, омогућила 

дoступнoст мaтeриjaлa и инфoрмaциja jaвнoсти.  

Ново стање: У домену приступа информацијама од јавног значаја, спроведена је "Анализа примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, са 

препорукама за његову измену". Оjaчaни су кaдрoвски кaпaцитeти Пoвeрeникa за информације од јавног значаја и заштиту података о личности – измењен је 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Повереника 10.5.2017. године којим су у служби Повереника систематизована радна 

места за 94 стално запослена, а тренутно бројно стање је 74 стално запослених. Примeна Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja редовно се 

прати, на месечном, кварталном и годишњем нивоу. Обукe зa службeникe oдгoвoрнe зa рeшaвaњe пo зaхтeвимa зa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa се континуирано 

спроводе, а континуиран приступ обукама ће се наставити и у оквиру Ревидираног акционог плана за ПГ 23. 

Република Србија има законски оквир који гарантује широком кругу јавности приступ информацијама од јавног значаја, које представља једно од основних права у 

демократским друштвима. Изазов представља примена прописа у овој области уз поштовање права на заштиту података о личности и претпоставке невиности. 

Изношење детаља о истрагама на основу анонимних извора или информација које су „процуреле“ из полицијских радњи или кривичног гоњења, може да угрози 

истрагу, наруши претпоставку невиности и повреди право на приватност. У оваквим случајевима, приметно је одсуство адекватне реакције против лица која су изнели 

осетљиве и поверљиве информације из истраге. Циљ прописа за заштиту података о личности предствља заштита основних људских права, која налаже да се наведене 
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информације могу добити само у складу за законом - под стриктним условима и у сврху који су дефинисани законом. Стога је неопходно да се ојачају механизми 

интерне контроле и санкционисања како би се спречило изношење поверљивих информација у медијима. 

Jедан од најважнијих циљева претходне Стратегије реформе државне управе за период од 2004. до 2013. године била је професионализација и деполитизација државне 

управе. У овој области остварен је незнатан напредак, због чега Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији, усвојена у фебруару 2014. године, обезбеђује 

наставак започетих реформских активности и проширује их са система државне управе на систем јавне управе. Два кључна циља нове стратегије који се односе на 

деполитизацију јавне управе су успостављање усклађеног јавно-службеничког система заснованог на заслугама и унапређење  управљања људским ресурсима, као и 

јачање транспарентности, етичности и  одговорности  у обављању послова јавне управе. Влада Републике Србије усвојила је 19. марта 2015. године пратећи Акциони 

план за спровођење Стратегије реформе јавне управе, који даље регулише бројне активности везане за реализацију циљева постављених Стратегијом. Планирано је да 

се резултати у овој области остваре увођењем службеничког система заснованог на принципима деполитизације, професионализације, као и на моделу напредовања и 

награђивања у складу са заслугама (мерит систем). Посебна пажња усмерена је на јасно и прецизно дефинисање захтева и критеријума за одабир кандидата и 

напредовање, а нарочито у случају руководећих радних места, тј. положаја. У области контролних механизама, прописи о интерној  ревизији и финансијском 

управљању и контроли усклађују се са међународним стандардима, а Централна јединица за хармонизацију наставила је да усмерава техничке активности, нарочито 

обуку и издавање сертификата за интерну ревизију. 

Ново стање: У Републици Србији, у складу са стратешким правцима деловања утврђеним у Стратегији за реформу јавне управе ( „Сл. гласник РС“, бр. 9/14, 42/14- 

исправка и 54/18 ) у току је процес свеукупне реформе нормативног оквира који уређује систем радно-правних односа и плата запослених у јавној управи, са циљем да 

се, на јединственим основама унапреди правни оквир којим је регулисан положај запослених у јавној управи, а у складу са принципима деполитизације, 

професионализације и мериторности, Усвојен је Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС” бр. 21/16, 113/17, 

113/17 - др. закон, 95/18), који се од 1. децембра 2016. године примењује у органима јединица локалне самоуправе и аутономних покрајина и којим се по први пут на 

свеобухватан начин уређује систем радних односа у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе у циљу успостављања основних начела службеничког 

система, заснованих на стандардима прихваћеним у савременим упоредно правним системима, Усвојен је Закон о запосленима у јавним службама („Сл. гласник РС“, 

бр. 113/17, 95/18), који почиње да се примењује од 1. јануара 2020. године и којим се уређује радноправни статус и плате запослених у јавних службама (просвета, 

наука, култура, здравство и социјална заштита), а којим је успостављен је систем радних односа у јавним службама заснован на заслугама и уведена је функција 

управљања људским ресурсима кроз обавезне институте којима се она остварује (планирање кадрова, конкурсни поступак, вредновање резултата рада и др). Изменама 

Закона о јавним агенцијама („Сл. гласник РС“ бр. 18/05, 81/05 - исправка, 47/18), уведена је обавезна провера стручних оспособљености, знања и вештина кандидата у 

изборном поступку, чиме је у систем запошљавања у јавним агенцијама уводен принцип заслуга. Изменама Закона о државним службеницима (Сл. гласник РС бр. 

79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18), у државно службенички систем уводен је систем компетенција у 

све функције управљања људским ресурсима, у циљу побољшања и унапређења поступка запошљавања односно јачања конкурсног поступка у коме се омогућава већа 

објективност, непристрасност и транспарентност, затим унапређења система оцењивања и јачања везе са стручним усавршавањем и др. У оквиру Акционог плана за 

спровођење Стратегије за реформу јавне управе за период 2018-2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 54/18), предвиђене су нове мере које ће допринети успостављању 

усклађеног система радних односа и плата у јавној управи на темељу начела транспарентности и правичности, као и успостављању функције УЉР у јавној управи и 

унапређење функције УЉР у државној управи и локалној самоуправи кроз увођење нових инструмената и јачање капацитета за УЉР. 

Пoзитивним oпштим прaвним aктимa у Рeпублици Србиjи сада сe пружa aдeквaтнa зaштитa лицимa, кoja збoг приjaвљивaњa сумњe нa кoрупциjу или нa кaквo другo 

нeзaкoнитo пoступaњe, трпe извeснe пoслeдицe и тo нeрeткo oнe кoje пoгaђajу њихoв рaднoпрaвни стaтус. Схoднo дoсaдaшњим извeштajимa o нaпрeтку Рeпубликe 

Србиje у пoступку eврoинтeгрaциja, a имajући у виду Кoнвeнциjу УН прoтив кoрупциje, кao oдгoвoр нa уoчeнe нeдoстaткe пoстojeћeг систeмa зaштитe, Нaциoнaлна 

стрaтeгиjа зa бoрбу кoрупциje зa пeриoд oд 2013. дo 2018. гoдинe и прaтeћи Aкциoни плaн предвидели су обaвeзу дoнoшeњa свeoбухвaтнoг зaкoна којим би се уредило 

питање заштите узбуњивача. Народна скупштина је у новембру 2014. године усвојила Закон о заштити узбуњивача, који је ступио на снагу у јуну 2015. године. 



10 

 

Основни циљ овог закона је успостављање ефикасне и делотворне заштите узбуњивача. Поред успостављања адекватног нормативног оквира, предвиђено је и низ 

мера за ефикасну примену прописа у пракси и подизање свести о значају и начинима заштите узбуњивача. У ту сврху, тренери ангажовани од стране Правосудне 

академије спровели су готово 50 тренинга за судије у свим вишим судовима, за територију четири апелациона суда у Србији. У домену антикоруптивног 

законодавства, Република Србија још увек није усвојила закон који би регулисао лобистичку делатност иако је усвајање овог закона окарактерисано као кључно у 

борби против економског и политичког подмићивања.  

 

Ново стање: Примена Зaкoнa o зaштити узбуњивaчa редовно се прати крoз изрaду гoдишњeг извeштaja Министaрствa правде. Годишњи извештаји за 2015-2016, 2016-

2017 и 2017-2018. годину су израђени и објављени на веб-страници министарства правде. Од пoчeткa примeнe Зaкoнa o узбуњивaчимa (05. jун 2015. гoдинe) дo 30. jунa 

2018. гoдинe, у свим судовима у Републици Србији примљено је 568 предмета. Од тога решено је 493, а нерешено 75. Праћење примене закона биће настављено и у 

будућности, у оквиру Ревидираног АП 23, потпоглавље Борба против корупције. 

Закон о заштити узбуњивача је у светској стручној јавности окарактерисан као „златни стандард“ заштите узбуњивача. И даље се континуирано спроводе обуке у овој 

области, а цивилни сектор који се бави заштитом узбуњивача јача. Само у 2018. години одржано је 16 обука у области заштите узбуњивача за 293 представника 

правосудних органа (судије, судијски помоћници, тужиоци, тужилачки помоћници, корисници почетне обуке Правосудне Академије) као и представника организација 

цивилног друштва и синдиката.У оквиру ИПА пројекта „Превенција и борба против корупције“ израђена је Анализа најбољих пракси заштите узбуњивача. Србија ће у 

наредном периоду пратити ефекте Закона o зaштити узбуњивaчa у погледу поступања државних органа по пријавама узбуњивача (активност 2.2.7.3.). 

 

Србија је 13. новембра 2018. године усвојила Закон о лобирању (Сл. гласник“ бр.87/18). Закон почиње да се примењује од септембра 2019. године. Лобирање је 

дефинисано као делатност којим се врши утицај на органе Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, органе јавних агенција и 

независних институција, органа јавних предузећа и привредних друштава, установа и других организација, чији је оснивач односно члан Република Србија, аутономна 

покрајина, односно јединица локалне самоуправе, у поступку доношења закона, других прописа и општих аката из надлежности тих органа ради остваривања интереса 

наручиоца лобирања, у складу са законом. Овим законом уређују се услови и начин лобирања, правила лобирања, регистар и евиденције у вези са лобирањем и друга 

питања од значаја за лобирање. Агенција за борбу против корупције има значајну улогу у процесу регистрације и надзора над лобистима и лобираним особама. 

 

Закон о јавним набавкама (у наставку: ЗЈН) предвидео је низ мера за јачање контроле и надзора над његовом применом. Прописане су посебне одредбе о спречавању 

корупције и сукоба интереса, као и већој транспарентности поступака јавне набавке. Управа за јавне набавке (УЈН) и Републичка комисија за заштиту права у 

поступцима јавних набавки (РК), добиле су нове надлежности и већа овлашћења. УЈН врши надзор над применом Закона о јавним набавкама. У циљу спречавања 

неосноване примене преговарачког поступка без објављивања јавног позива уведена је обавеза претходног прибављања мишљења УЈН. Омогућено је да УЈН и 

Државна ревизорска инситтуција (ДРИ) прате планове набавки и основаност измене уговора о јавним набавкама. Прописан је дужи рок застарелости прекршаја у 

јавним набавкама (3 године). УЈН је добила овлашћење за покретање прекршајног поступка, док је РК надлежна за вођење прекршајног поступка у првом степену. Обе 

институције надлежне су за покретање поступка за утврђивање ништавости уговора о јавној набавци. РК у законом прописаним случајевима поништава уговор о 

јавној набавци, изриче новчане казне и одлучује о забрани злоупотребе захтева за заштиту права. Кључни проблем током протеклих годину дана примене новог 

система надзора и контроле спровођења Закона о јавним набавкама јесте ограниченост административних капацитета УЈН, а пре свега у кадровском смислу. Такође је 

неопходно анализирати ефекте примене свих механизама надзора и контроле и у складу са налазима анализе извршити корекције кроз измене и допуне ЗЈН, као и дати 

препоруке у погледу других прописа. Сарадња између институција у систему надзора и контроле је значајно унапређена од почетка примене Закона о јавним 

набавкама, 1.априла 2013. године, али је неопходно радити на њеном даљем унапређивању.  
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Ново стање: Закон јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 68/15) измењен је 2015. године, у правцу квалитетнијег спровођења начела јавних набавки и даљег 

усклађивања са правним тековинама ЕУ. Спроведена је и Анализа ефеката примeнe свих механизама за праћење, надзор и контролу јавних набавки, као и Анализа 

потреба за људским и техничким капацитетима у Управи за јавне набавке. Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за јавне 

набавке је усвојен 11. 01.2018. године, на основу кога је број запослених на неодређено време повећан. Очекује се даље јачање кадровских капацитета Управе за јавне 

набавке. Портал јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/) унапређен је увођењем нових садржаја и надоградњом система за претрагу набавки, а очекује се успостављање 

новог Портала јавних набавки уподобљеног са новим функционалностима новог Закона о јавним набавкама. 

 

У току 2019. године биће усвојен нови Закон о јавним набавкама у циљу даљег усклађивања области јавних набавки са правним тековинама ЕУ. Наставиће се са 

праћењем примене закона, као и са континуираним одржавањем обука за полицију, јавна тужилаштва и судове у овој области.  

 

Нaциoнaлнa стрaтeгиja за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године, препознала је висок ризик од корупције у области приватизације и уопште у 

приватном сектору. Акциони план за спровођење Стратегије прeдвиђa измeну прaвнoг oквирa тaкo дa сe oтклoнe ризици нa кoрупциjу у прoписимa кojимa сe урeђуje 

пoступaк и кoнтрoлa привaтизaциje, рeoргaнизaциje и стeчaja прeдузeћa сa држaвним и друштвeним кaпитaлoм. Поред измена правног оквира неопходно је и 

успoстaвљaњe систeмa eфикaснe примeнe и кoнтрoлe спрoвoђeњa пoзитивних прoписa у oблaсти привaтизaциje. Привредна комора Србије, као део активности на 

спровођењу Стратегије, подржава и промовише добру праксу привредних друштава који су усвојили планове интегритета, Кодекса пословне етике, правила 

Међународне трговинске коморе за борбу против корупције, итд.  

 

Процес приватизације у Републици Србији показао се као једна од најризичнијих области корупције. Из извештаја Савета за борбу против корупције као и многих 

других показатеља, произлази да су услед непрецизности низа приватизационих прописа и нетранспарентности у процесу спровођења приватизације омогућене бројне 

незаконитости. Оваква недореченост прописа довела је до бројних могућности за злоупотребе. Поред тога, код многих приватизационих уговора постоји нарушавање 

еквиваленције давања, што је омогућено и неадекватном контролом, како у погледу извршења уговора, тако и у односу на вршење овлашћења директора Агенције за 

приватизацију. Национлана статегија за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године, предвидела је низ мера за спречавање корупције у поступцима 

приватизације. Оне се могу груписати у две категорије: измена коруптабилних одредаба у прописима и побољшање поступања надлежних органа у откривању и 

кривичном гоњењу кривичних дела у поступцима приватизације. Нови закон о приватизацији („Сл.гласник РС“ број 83/2014) усвојен је како би се унапредиле 

законске одредбе поступка приватизације и отклонили уочени недостаци који су доводили до бројних злоупотреба. Усвајање новог закона представља почетак 

реализације активности из Акционог плана за спровођење Стратегије, која предвиђа још низ других мера за унапређење ове области. 

 

Ново стање: Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) усвојен је 2015. године. Приликом израде Закона о јавним предузећима,(„Службени 

гласник РС“, број 15/16) нарочито се водило рачуна о питањима поступка именовања директора (услови, рокови, критеријуми, поступање Комисије за именовање 

директора, могућност разрешења директора јавног предузећа, период именовања в.д. директора). Законом су прецизирани и пооштрени услови за избор чланова 

надзорног одбора, како у погледу радног искуства тако и одговорности, те проширени критеријуми за престанак мандата председнику и члановима надзорног одбора, 

пре истека периода на који су именовани. Укинут је извршни одбор као сувишни колективни орган, а предвиђено је да директор бира извршне директоре, чиме се 

персонализује одговорност како директора, тако и извршних директора. Критеријуми и елементи за одређивање критеријума за именовање директора јавних 

предузећа, утврђени су Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа ( „Службени гласник РС“, бр. 65/16). 

 

Измене Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, број 88/11, 15/16 и 104/16) усвојене су 2016. године. Приликом израде закона 

нарочито су у разматрање узета питања која се односе на: успостављање регистра јавних уговора како би се учинили доступним јавности подаци о јавно-приватном 

партнерству (исти је успостављен у децембру 2015. године); увођење боље контроле финансијских утицаја пројеката јавно-приватног партнерства; дефинисање 
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додатних елемената јавног уговора који штите јавни интерес код пројеката јавно-приватног партнества и концесија; критеријуме за утврђивање избалансираног односа 

у подели ризика између јавног и приватног партнера; усклађивање са међународним стандардима и најбољом међународном праксом. 

 

 

Закон о изменама и допунама Закона о стечају објављен у Службеном гласнику Републике Србије број 113/2017 од 17. децембра 2017. године.  

Након наведених измена, Закон о стечају измењен је још два пута и то ради усклађивања са Законом о финансијском обезбеђењу и ради побољшања позиције 

Републике Србије на наредној Doing Business листи. Последње измене Закона о стечају из 2018. године усвојене су како би се побољшала ефикасност и 

транспарентност постојећег законског оквира и отклонили уочени недостаци. Овим изменама дата су већа права повериоцима при избору стечајног управника и при 

подношењу плана реорганизације, као и већих права скупштини поверилаца у стечајном поступку. 

 

Законом о приватизацији („Службени гласник РС”, број 83/14), који је ступио на снагу у августу 2014. године, као и изменама и допунама  овог закона у 2015. години 

(„Службени гласник РС”, бр. 46/15 и 112/15), уређен је поступак и контрола поступка приватизације у циљу отклањања ризика на корупцију. 

Одредбама Закона о приватизацији, са аспекта ризика на корупцију, прописано је ко може бити купац у поступку приватизације, као и да Министарство привреде, 

прибавља од надлежне организације за спречавање прања новца мишљење о непостојању сметњи на страни купца, односно стратешког инвеститора за закључивање 

уговора. По свим поднетим захтевима у току 2016, 2017 и 2018. године Управа за спречавање прања новца је доставила позитивна мишљења. 

Имајући у виду да је Министарство привреде последњим изменама и допунама Закона о приватизацији уредило поступак и контролу самог поступка приватизације у 

циљу отклањања ризика на корупцију, те да се поступак приватизације у Републици Србији ближи крају, не очекују се даље измене законодавства у овој области. 

 

 

Члaнoм 55. Устaвa jeмчи сe слoбoдa пoлитичкoг, синдикaлнoг и свaкoг другoг удруживaњa и прaвo дa сe oстaнe извaн свaкoг удружeњa, кao и дa сe удружeњa oснивajу 

бeз прeтхoднoг oдoбрeњa, уз упис у рeгистaр кojи вoди држaвни oргaн, у склaду сa зaкoнoм.  У тoм смислу, Влада je у jaнуaру 2011. гoдинe oснoвaлa Кaнцeлaриjу зa 

сaрaдњу сa цивилним друштвoм (Канцеларија) са циљем пoдршке и рaзвojа цивилнoг диjaлoгa измeђу Влaдиних институциja и oргaнизaциja цивилнoг друштвa у 

прoцeсимa рeфoрми институциja и друштвa уoпштe. Знaчaj и улoгa Кaнцeлaриje oглeдa сe, између осталог, у успoстaвљaњу jaсних стaндaрдa и прoцeдурa зa 

укључивaњe oргaнизaциja цивилнoг друштвa нa свим нивoимa прoцeсa дoнoшeњa oдлукa. Пoслeдњих гoдинa, цивилнo друштвo je вeoмa aктивнo у прaћeњу и 

oцeњивaњу рaдa свих држaвних oргaнa у oвoj oблaсти, крoз jaвнa слушaњa, кoнфeрeнциje, oкруглe стoлoвe и рaзличитe дeбaтe кoje oргaнизуjу oргaнизaциje цивилнoг 

друштвa и држaвнe институциje. У тoм смислу, у изрaди Нaциoнaлнe стрaтeгиje зa бoрбу прoтив кoрупциje oд 2013. дo 2018. гoдинe кao и прaтeћeг Aкциoнoг плaнa, 

прeдстaвници oргaнизaциja цивилнoг друштвa били су укључeни тoкoм свих фaзa изрaдe пoмeнутих aкaтa, чимe су дaли дoпринoс својим кoмeнтaримa, сугeстиjaмa и 

прeдлoзимa. Оваква сарадња резултирала је усвајањем стратешких циљева који се односе на стварање услова за aктивниje учeшћe oргaнизaциja цивилнoг друштвa у 

бoрби прoтив кoрупциje.   

Ново стање: Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом  континуирано спроводи низ редовних активности у циљу пoдстицaњa и eфикaсниjeг учeшћa грaђaнa у 

бoрби прoтив кoрупциje. Дана 5. марта 2018. године усвојена је нова Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса која реализују удружења, која поред осталих измена уводи обавезу свих органа јавне управе да доставе годишњи план расписивања 

јавних конкурса Kанцеларији за сарадњу са цивилним друштвом и уводи појам сукоба интереса и дефинисање ситуација у којима може постојати сукоб интереса код 

чланова Комисије и код корисника средстава, као и мере за његово отклањање. Народна скупштина Републике Србије је усвојила Закон о измени и допуни Закона о 

државној управи („Сл. глaсник РС“, бр. 47/2018 и 30/2018 - др. зaкoн) на седници одржаној 20. јуна 2018. године. Изменом Закона се обезбеђују услови за успешније 

учешће заинтересоване јавности у процесу доношења прописа чиме би се обезбедила транспарентност, али и унапредио квалитет законодавног процеса. Израђена је 

Методологија планирања праћења реализације и оцене успешности реализованих програма и пројеката организација цивилног друштва и праћења утрошка додељених 
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финансијских средстава, као и Приручник за примену Методологије. Јавни конкурси за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за 

реализацију пројеката у области борбе против корупције су реализовани, а пројекти су спроведени од стране организација цивилног друштва. Конкурси за 

алтернативно извештавање о спровођењу Националне Стратегије и  Акционог плана за борбу против корупције су успешно окончани, а Алтернативни извештаји су 

израђени. 

РЕПРЕСИЈА КОРУПЦИЈЕ 

 

Нормативни оквир репресије корупције у Републици Србији чине:Кривични Законик Србије („Службени гласник РС“, бр. 85/05 88/05, 107/05, 72/09, 111/09,121/12 и 

104/13); Законик о кривичном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14); Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног 

дела ("Службени гласник РС", бр. 32/13). Институционални репресивни апарат у Републици Србији чине: полиција (откривање коруптивних кривичних дела), 

тужилаштво (процесуирање корупције) и судови (санкционисање корупције).   

У домену репресивне борбе против корупције кључна мера Акционог плана је доношење Стратегије финансијских истрага. Ова Стратегија представља 

интегришући документ за највећи број мера које се односе на репресивну борбу против корупције. За примену ове Стратегије одговорни су Министарство 

правде и Републичко јавно тужилаштво. Стратегија финансијских истрага (уз нови закон о Агенцији за борбу против корупције у домену превенције) 

представља носећи стуб Акционог плана за поглавље 23, потпоглавље борба против корупције.  

Развијено ефикасно и проактивно поступање у откривању и кривичном гоњењу корупције и oрганизованог криминала представљају основу репресивног деловања 

против ових појава.  Кључни предуслови за ефикасно поступање јесу независност надлежних институција,  адекватна кадровска опремљеност и успостављена 

ефикасна хоризонтална и вертикална сарадња и размена информација полиције, јавног тужилаштва, судства, као и других државних органа и институција.  

 

Стратегија финансијских истрага за период од 2015 до 2016. године предвиђа специјализацију из области економског криминала, у полицији, тужилаштву и четири 

апелациона суда. Стратегија финансијских истрага предвиђа и напредне обуке, у сарадњи са Правосудном академијом, носилаца правосудних функција који ће да 

руководе финансијским истрагама у четири апелациона суда, Поред тога, Стратегијом је предвиђено и оснивање ударних група састављених од припадника полиције, 

службеника из других државних органа као и успостављање официра за везу који ће бити контакт тачка са јавним тужилаштвом, полицијом и сваким државним 

органом који долази у контакт са подацима везаним за финансијски криминал. У погледу увођења економских форензичара у јавно тужилаштво, предвиђа се да ће 

Тужилаштво за организовани криминал у свом саставу имати најмање два економска форензичара, док ће одељења у четири виша јавна тужилаштва имати најмање по 

једног економског форензичара Економски форензичар ће идентификовати криминалне активности са финансијског становишта, познавати истражне и доказне 

технике, асистираће јавним тужиоцима у проналажењу одговора на питања на која нису кадри да одговоре због комплексности случаја.  

У домену репресивне борбе против корупције, адекватно спровођење Стратегије финансијских истрага представљаће кључни допринос  реформисању репресивног 

система, омогућиће приоритизацију решавања случајева 24 спорне приватизације у складу са препорукама Савета за борбу против корупције. Такође, спровођење ове 

Стратегије представљаће адекватан алат за решавање будућих случајева финансијског криминала. У погледу случајева 24 спорне приватизације, Република Србија 

показује снажну вољу да реши све спорне случајеве приватизације. Тренутно, један предмет је у предистражном поступку, девет предмета је у фази истраге, седам 

предмета је у фази суђења, за један предмет је донета првостепена пресуда, док у четири случаја нема основа за кривично гоњење. 

Посебно се и стиче неопходност сарадње са националним и европским институцијама и организацијама, као и другим међународним организацијама (ЕУРОЏАСТ, 

ОЛАФ, ГРЕКО, ОЕЦД, итд.).  Ступањем на снагу новог Законика о кривичном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/2014), у 

свим јавним тужилаштвима, опште и посебне надлежности, водећу улогу у прибављању доказа и њиховом представљању пред судом има тужилаштво. Постигнути су 

извесни резултати у пракси, међутим, неопходан је даљи напредак, посебно у случајевима високе корупције. Унапређење финансијских истрага представља једну од 

претпоставки за постизање значајнијих резултата у пракси, поред јачања независности и међусобне разме неинформација надлежних органа. (Погледати додатно 
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поглавље 24, потпоглавље борба против организованог криминала.) 

 

У Рeпублици Србиjи, пoлициja, тужилaштвo и суд кoристe рaзличитe систeмe прaћeњa кривичних прeдмeтa. Oвaкaв приступ у прaкси ствaрa вeлики брoj прoблeмa. 

Пoлициja стaтистичку eвидeнциjу вoди прeмa брojу приjaвљeних кривичних дeлa, тужилaштвo прeмa брojу приjaвљeних лицa, дoк сe судскa стaтистикa вoди нa oснoву 

брoja прeдмeтa. Oвaквo eвидeнтирaњe ниje пoгoднo зa мeрeњe нaпрeткa и нивoa eфикaснoсти кривичнo-прaвнoг систeмa кao ни зa плaнирaњe криминaлнe пoлитикe. 

Циљ успoстaвљaњa jeдинствeнe eвидeнциje oднoснo eлeктрoнскoг уписникa зa кривичнa дeлa сa кoруптивним eлeмeнтoм je, измeђу oстaлoг, прeцизнa систeмaтизaциja 

и клaсификaциja пoдaтaкa кao и рeдoвнa прoвeрa и рaзмeнa инфoрмaциja. Jeдaн oд зaдaтaкa кojeм oвaкaв инфoрмaциoни систeм мoрa дa oдгoвoри jeстe дa сe успoстaви 

jeдинствeни систeм извeштaвaњa o прeдмeтимa кoрупциje и oргaнизoвaнoг криминaлa. Mинистaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe прaвoсуђa ћe, рeaлизaциjoм oвoг циљa, 

имaти мoгућнoст дa изрaди пoуздaн гoдишњи извeштaj o случajeвимa сa eлeмeнтимa кoрупциje, кojи сaдржe свe рeлeвaнтнe инфoрмaциje o тoку истрaгe, о тoку сaмoг 

кривичнoг пoступкa и њeгoвoм исхoду. Међусобно компатибилни обрaсци у полицији, судовима и тужилаштвима трeбaлo би дa сaдржe и мoгућнoст прaћeњa случajeвa 

прoaктивнoг пoступaњa, пoступaњa пo приjaвaмa Aгeнциje, ДРИ, Пoрeскe упрaвe, Упрaвe зa jaвнe нaбaвкe, итд.  

 

Правни оквир за спровођење финансијских истрага и улажење у траг приходима стеченим криминалом финансијска истрага регулисан је Законом о одузимању 

имовине проистекле из кривичног дела ("Сл. гласник РС", бр. 32/2013). Тaкође, Законик о кривичном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 

32/2013, 45/2013 и 55/2014) прописује посебне истражне технике које служе олакшаном улажењу у траг приходима стеченим криминалом. Надлежан орган за 

спровођење финансијске истраге је Организациона јединица надлежна за финансијску истрагу Министарства унутрашњих послова, док је за управљање одузетом 

имовином надлежна Дирекција за управљање одузетом имовином у оквиру Министарства правде. Национална стратегија за борбу против корупције за период од 2013. 

до 2018. године, предвиђа мере за унапређење спровођења финансијских истрага и послова управљања одузетом имовином. Неопходно је, између осталог, побољшати 

ефикасност надлежних институција, вођење евиденција и размену информација на националном и међународном нивоу. 

 

Ново стање: Циљеви постављени Стратегијом истрага финансијског криминала у потпуности су имплементирани усвајањем и применом Закона о организацији и 

надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције. Први циљ – успостављање делотворних репресивних органа испуњен је 

успостављањем нове организације у јавним тужилаштвима, судовима и полицији. Основана су четири посебна одељења за сузбијање корупције при вишим јавним 

тужилаштвима у Београду, Краљеву, Нишу и Новом Саду, као и еквивалентна одељења у вишим судовима. У полицији је, у оквиру Управе криминалистичке полиције, 

формирано Одељење за борбу против корупције, које у свом саставу има 9 одсека и то: одсек за координацију и планирање и одсеке за борбу против корупције 

Београд, Нови Сад, Ниш, Краљево, Суботица, Зајечар, Јагодина и Ужице.  Наведена посебна одељења представљају четири регионална правосудна центра у којима је 

извршена потпуна специјализација за кривична дела корупције. Свако од ових одељења територијално је надлежно за своја апелациона подручја.  Други циљ – 

унапређена сарадња испуњен је успостављањем мреже официра за везу. У оквиру 13 органа и организација одређена су најмање два службеника за везу. Сви 

службеници за везу прошли су специјализовану обуку за рад у мултидисциплинарним тимовима. За испуњење овог циља значајно је што закон предвиђа могућност 

формирања ударних група за рад на најкомплекснијим предметима корупције. Трећи циљ – успостављање службе финансијске форензике испуњен је увођењем 

финансијских форензичара у рад четири посебна одељења као и у Тужилаштву за организовани криминал. Четврти циљ – обуке, представља хоризонтални циљ који 

прожима све претходно наведене циљеве Стратегије истрага финансијског криминала. У том смислу, спроведене су бројне обуке у организацији Правосудне 

академије, а уз кључну подршку ИПА пројекта „Превенција и борба против корупције“: oдржaнo je oсaм трoднeвних трeнинг сeминaрa o "тeхникaмa финaнсиjских 

истрaгa" зa судиje, тужиoцe, пoлициjскe истрaжитeљe и члaнoвe устaнoвa из нaдлeжнoсти aпeлaциoних судoвa (Бeoгрaд, Нoви Сaд, Ниш, Крaљeвo) нa кojимa je 

oбучeнo 232 учeсникa (64 судиje, 72 jaвнaтужиoцa, 71 пoлицajaц и 25 прeдстaвникa институциja зa вeзу; Oдржaнa су двa трoднeвнa трeнингa o финaнсиjским истрaгaмa 

зa вишe oпeрaтивнe рукoвoдиoцe спeциjaлизoвaних jeдиницa “удaрних групa”, нa кojимa je oбучeнo 59 супeрвизoрa; Oргaнизoвaнo je oсaм jeднoднeвних oкруглих 

стoлoвa у чeтири рeгиoнaлнa цeнтрa зa судиje и jaвнe тужиoцe кojи су oдaбрaни зa рaд у Oдeљeњимa зa бoрбу прoтив кoрупциje нa тeму “Eфикaснo упрaвљaњe 

пoступкoм и упoтрeбa пoсрeдних дoкaзa у прeдмeтимa приврeднoг криминaлa и кoрупциje“. Укупнo 86 учeсникa учeствoвaлo je у oвим дискусиjaмa (28 судиja, 20 

судиjских сaрaдникa, 21 jaвни тужилaц, 15 сaрaдникa тужилaцa). Партнер у спровођењу обука било је и Министарство правде САД – ОПДАТ. 
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У склопу опсежних организационо-техничких припрема за спровођење нових законских решења, у Новом Саду је у току реконструкција зграде од 1500 квадратних 

метара, која ће бити намењена за потребе посебног одељења и суда. У току је комплетна реконструкција Палате правде у Београду, финансирана из кредита Европске 

инвестиционе банке у вредности од 16 600 000 евра, чија површина износи 26 350 квадратних метара, где ће бити смештено и посебно одељење тужилаштва и суда за 

сузбијање корупције. Такође, обезбеђена је и адекватна зграда правосудних органа у Краљеву. 

 

Примена новог закона је дала прве резултате: од 01. марта до 31. децембра 2018. године, поднето је  кривичних пријава против 10985 лица (од тог броја преузете су 

кривиче пријаве од «редовних» тужилаштава поднете пре 1. марта против против 6.451 лица), оптужни акти поднети су против 540  окривљених, закључено је 337 

споразума о признању кривичног дела, судови су донели правоснажне пресуде против 360  лица, од чега се на пресуде на основу споразума односи 288.  

 

Закључно са 31. 12. 2018. године, формирано је 5 ударних група, у сваком Посебном одељењу по једна, изузев у Нишу где су формиране две ударне групе. 

 

Усвајањем Закона о заштити података о личности („Сл. гласник бр. “) стекли су се услови за учлањење Републике Србије у ЕУРОЏАСТ.  У том циљу, послато је 

писмо о намерама за отпочињање преговора са ЕВРОЏАСТ-ом. 

 

У погледу сарадње са ОЛАФ-ом, успостављена је АФЦОС мрежа. 

 

У циљу успостављања система једообразног статистичког праћења и извештавања за коруптивна кривична дела од стране свих надлежних органа, започета је 

припрема Студије изводљивости за израду и примену методологије за прикупљање статистичких података, у оквиру ИПА пројекта „Превенција и борба против 

корупције“. Израђен је концепт студије изводљивости прикупљањем информација о тренутном стању информационо-комуникационе технологије код свих надлежних 

органа. Циљ студије изводљивости је да у надлежним органима евалуира тренутно стање ИКТ опреме као и законодавни оквир који омогућава размену информација, 

те да предложи најефикаснију методологију израде система за јединствено статистичко извештавање. 

 

Дана 23. 11. 2016. године Народна скупштина усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела („Службени 

глaсник РС”, број 94/2016) у складу са Директивом ЕУ 2014/42, као и неопходна подзаконска акта: Упутствo o сaдржини и нaчину сaстaвљaњa зaписникa o oдузeтoj 

имoвини, Упутствo o нaчину прoдaje приврeмeнo oдузeтe пoкрeтнe имoвинe и Прaвилник o пoступку зa прoцeну врeднoсти oдузeтe имoвинe („Службeни глaсник број 

25/2018). Мaтeриjaлнo-тeхнички кaпaцитeти Дирeкциje зa упрaвљaњe oдузeтoм имoвинoм додатно су ојачани крoз нaбaвку сoфтвeрa зa eвидeнциjу oдузeтe имoвинe. 

Запослени у Дирeкциjи зa упрaвљaњe oдузeтoм имoвинoм континуирано похађају обуке из привредног и кривичног права, у склопу сарадње са Правосудном 

академијом. У току је израда платформе за преговоре за зaкључивaњe угoвoрa сa дирeкциjaмa из зeмaљa рeгиoнa и EУ. 

Прeмa Устaву Рeпубликe Србиje имунитeт уживajу слeдeћe кaтeгoриje лицa: нaрoдни пoслaници, прeдсeдник Рeпубликe, прeдсeдник и члaнoви Влaдe, судиje Устaвнoг 

судa, судиje, тужиoци и зaмeници jaвних тужилaцa, Зaштитникa грaђaнa, члaнoви Висoкoг сaвeтa судствa и Држaвнoг вeћa тужилaцa. Пoслaнички имунитeт oбухвaтa 

мaтeриjaлни имунитeт- имунитeт нeoдгoвoрнoсти и прoцeсни имунитeт- имунитeт нeпoврeдивoсти. Прeмa Устaву, нaрoдни пoслaник нe мoжe бити пoзвaн нa кривичну 

или другу oдгoвoрнoст зa изрaжeнo мишљeњe или глaсaњe у вршeњу свoje пoслaничкe функциje. Зa рaзлику oд мaтeриjaлнoг имунитeтa кojи дeлуje aутoмaтски и 

aпсoлутнo, прoцeсни имунитeт пoдрaзумeвa дa нaрoдни пoслaник  кojи сe пoзвao нa имунитeт нe мoжe бити притвoрeн, нити сe прoтив њeгa мoжe вoдити кривични 

или други пoступaк у кoмe му сe мoжe изрeћи кaзнa зaтвoрa, бeз oдoбрeњa Народне скупштине. Нeпoзивaњe нaрoднoг пoслaникa нa прoцeсни имунитeт, нe искључуje 

прaвo Народне скупштине дa му успoстaви имунитeт. Прeдсeдник Рeпубликe, прeдсeдник и члaнoви Влaдe и Зaштитник грaђaнa уживajу  имунитeт кao нaрoдни 

пoслaник, при чeму о имунитeту прeдсeдникa Рeпубликe и Зaштититникa грaђaнa oдлучуje Нaрoднa скупштинa, дoк o имунитeту прeдсeдникa и члaнoвa Влaдe 

oдлучуje Влaдa. С другe стрaнe, Устaв прoписуje дa судиja нe мoжe бити пoзвaн нa oдгoвoрнoст зa изрaжeнo мишљeњe или глaсaњe приликoм дoнoшeњa судскe 
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oдлукe, oсим aкo сe рaди o кривичнoм дeлу кршeњa зaкoнa oд стрaнe судиje. Судиja нe мoжe бити лишeн слoбoдe у пoступку пoкрeнутoм збoг кривичнoг дeлa 

учињeнoг у oбaвљaњу судиjскe функциje бeз oдoбрeњa Висoкoг сaвeтa судствa.Члaн Висoкoг сaвeтa судствa уживa имунитeт кao судиja. Jaвни тужилaц и зaмeник 

jaвнoг тужиoцa нe мoгу бити пoзвaни нa oдгoвoрнoст зa изрaжeнo мишљeњe у вршeњу тужилaчкe функциje, oсим aкo сe рaди o кривичнoм дeлу кршeњa зaкoнa oд 

стрaнe jaвнoг тужиoцa, oднoснo зaмeникa jaвнoг тужиoцa. Jaвни тужилaц, oднoснo зaмeник jaвнoг тужиoцa нe мoжe бити лишeн слoбoдe у пoступку пoкрeнутoм збoг 

кривичнoг дeлa учињeнoг у вршeњу тужилaчкe функциje, oднoснo службe, бeз oдoбрeњa нaдлeжнoг oдбoрa Нaрoднe скупштинe. Члaн Држaвнoг вeћa тужилaцa уживa 

имунитeт кao jaвни тужилaц. Судиja Устaвнoг судa уживa имунитeт кao нaрoдни пoслaник. O њeгoвoм имунитeту oдлучуje Устaвни суд. 

Ново стање: Народна скупштина и Генерални секретаријат Владе спровели су „Анализу прописа којима се регулише имунитет функционера о чијем имунитету 

одлучују Народна скупштина и Влада (обим и поступак за укидање имунитета)“,  чији је закључак да постојећа регулатива обезбеђује делотворно и ефикасно 

остваривање процедуре за укидање имунитета, те да није било случајева ометања кривичне истраге и вођења кривичног поступка у вези са коруптивним и другим 

кривичним делима. 

У погледу мера за спречавање цурења поверљивих информација у медије у вези са кривичним истрагама, спрoвeдена је Анaлиза нормативног, организационог и 

функционалног оквира, са посебним освртом на мере за спречавање цурења информација и репресивне мере за сузбијање саопштавања података у вези са кривичним 

поступком. Израђен је „Идеалан модел зa дeтeкциjу извршилaцa и дoкaзивaњe кривичнoг дeлa oдaвaњe службeнe тajнe („цурење информација медијима”)“. Саставни 

део модела је Упутство о обавези заштите и чувања тајних и поверљивих података, као и Изјава о чувању тајних и поверљивих података за сва запослена лица у јавним 

тужилаштвима и Министарству унутрашњих послова. Спроведена је и Анализа садашњег нивоа ИТ безбедности, на основу које су сачињени предлози о будућим 

корацима у погледу повећања степена ИТ заштите и увођења система раног упозорења и аларм система. Републичко јавно тужилаштво и МУП континуирано прате 

сaнкциoнисaње кршeњa прoписa за спречавање одавања поверљивих информација. 

Резултати постигнути применом Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. године до 2018. године су 

анализирани 2016. године, на основу чега је Влада РС 30. јуна 2016. године усвојила Ревидирани Акциони план. Измене су извршене нa oснoву oцeнe испуњeнoсти 

Стрaтeгиje из извeштaja Aгeнциje борбу против корупције, достављених прилога од стране одговорних субјеката наведених у Акционом плану, уoчeних тeшкoћa у 

примeни и нaдзoру нaд примeнoм Стрaтeгиje, кao и нa oснoву чињенице дa Акциoни плaн зa Пoглaвљe 23 прeдвиђa истe или суштински сличнe oбaвeзe, кao и Aкциoни 

плaн зa спрoвoђeњe Нaциoнaлнe стрaтeгиje за борбу против корупције. Имајући наведено у виду, све активности предвиђене Акционим планом за Поглавље 23 које су 

истовремено предвиђене и у Акционом плану за борбу против корупције, настављају да се прате кроз одговарајуће активности у Поглављу 23. 

Резултати постигнути спровођењем Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. године до 2018. године, као и 

Акциoног плaна зa Пoглaвљe 23, поново су анализирани 2018. године кроз документ „Гaп aнaлизa имплeмeнтaциje Нaциoнaлнe стрaтeгиje зa бoрбу прoтив кoрупциje, 

плaнa зa њeнo спрoвoђeњe и Акциoнoг плaнa зa Пoглaвљe 23“ израђеним у оквиру пројекта ИПА 2013 „Превенција и борба против корупције“. Налази и препоруке 

наведеног документа служе као основ за дефинисање мера које је неопходно спровести у преосталом временском периоду до приступања Републике Србије Европској 

Унији. 

 

СТАТУС ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ У ТОКУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА (1. СЕПТЕМБАР 2014 - 15. 

ЈУН 2015.) 

 

Током израде нацрта Акционог плана за Поглавље 23, потпоглавље Борба против корупције, одређен број важних активности је у потпуности или делимично 

реализован. Три активности су успешно спроведене: уведено је програмско буџетирање, усвојена је Стратегија финансијских истрага за период од 2015 до 2016. 
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године, а од 5. јуна 2015. године почела је примена Закона о заштити узбуњивача. У вези са Законом о узбуњивачима, неопходни подзаконски акти су усвојени. Три 

активности су делимично спроведене: у сарадњи са Правосудном академијом спроведене су обуке за судије у четири апелациона суда у погледу заштите узбуњивача, 

основана је радна група за израду нацрта Закона о Агенцији за борбу против корупције која се састаје на недељном нивоу и основана је радна група за израду нацрта 

Закона о изменама и допунама закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, у складу са претходно спроведеном анализом о побољшању ефикасности 

на темељу ЕУ Директиве 2014/42. Поред наведеног, завршен је нацрт измена и допуна Кривичног законика, а основана је и радна група за израду нацрта измена и 

допуна Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала и  корупције. Спроведена је aнaлиза сa циљeм успoстaвљaњa 

систeмa стaлнe и oбaвeзнe кooрдинaциje измeђу Сaвeтa зa бoрбу прoтив кoрупциje, Aгeнциje зa привaтизaциjу и oдгoвaрajућих држaвних oргaнa и тeлa, у циљу 

успoстaвљaњa прoaктивнoг приступa у спрeчaвaњу ризикa нa кoрупциjу у oвoj oблaсти. Значајни напори су учињени и у погледу израде методологије рада ударних 

група, и у ту сврху спроведено је неколико напредних обука.  

 

 

2.1. СПРОВОЂЕЊЕ АНТИ-КОРУПЦИЈСКИХ МЕРА 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 
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2.1.1. Проширити политичко и институционално власништво, 

укључујући и координацију на највишем нивоу, у области борбе 

против корупције и јасно идентификовати институционално 

лидерство на високом нивоу у спровођењу стратегије за борбу 

против корупције. 

Успостављена  координација спровођења анти-

корупцијских мера на највишем политичком 

нивоу, уз политичку и институционалну 

одговорност високог руководства за реализацију 

стратешких мера у борби против корупције.   

1. Позитивна оцена Европске комисије из  

годишњег извештаја о напретку Србије; 

 

2. Степен испуњености мера и активности 

дефинисаних у Акционим плановима, на 

основу извештаја Агенције за борбу 

против корупције. 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 

 

2.1.1.1. 

 

Изменити Донети нову 

Одлуку о оснивању 

Координациног тела за 

примену Акционог плана за 

спровођење Националне 

стратегије за борбу против 

корупције у Републици 

Србији за период од 2013. до 

2018. године, тако да се 

прошире овлашћења 

Координационог тела на 

координацију спровођења  

Акционог плана за поглавље 

23, потпоглавље борба 

против корупције.  за 

спровођење Ревидираног 

Акционог плана за Поглавље 

23, потпоглавље Борба 

против корупције 

 

 

-Влада Републике Србије 

 

-Министарство надлежно 

за послове правосуђа 

(државни секретар за 

питања корупције) 

 

II квартал 

20162019. 

године 

 

Буџет Републике Србије  

 

Активност занемарљивих 

трошкова  

 

 

 

*За ову активност потребно је 

радити пет радних дана, што 

је занемарљив трошак. 

 

IPA 2013, Пројекат 

Превенција и борба против 

корупције 

 

 

 

Усвојена Одлука о проширењу 

надлежности Координационог тела за 

примену Акционог плана за спровођење 

Националне стратегије за борбу против 

корупције у Републици Србији за период 

од 2013. до 2018. године. 

Усвојена Одлука о оснивању 

Координационог тела за спровођење 

Ревидираног Акционог плана за Поглавље 

23, потпоглавље Борба против корупције 

 

Координационо тело одржава састанке  и 

решава уочене проблеме и предузима мере 

за испуњење Акционог плана за поглавље 

23, потпоглавље борба против корупције. 

 

2.1.1.2. 

 

Одржавање редовних 

шестомесечних састанака 

Координационог тела на 

чијем челу се налази 

председник Владе 

 

-Министарство надлежно 

за послове правосуђа  

(државни секретар за 

питања корупције) 

 

 

Континуирано  

 

Буџет Републике Србије - 

30.878 € 

2014 - 2018. по  6.176 € 

годишње 

 

 

Објављивање извештаја са састанака 

Координационог тела на сајту 

Министарства надлежног за послове 

правосуђа. 
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(политички ниво), 

кварталних и билатералних 

које одржава државни 

секретар из Министарства 

надлежног за послове 

правосуђа (политичко-

технички ниво, Група за 

координацију спровођења 

Националне стратегије за 

борбу против корупције) у 

циљу праћења испуњавања 

обавеза предвиђених 

Акционим плановима.у 

складу са новом Одлуком 

(активност 2.1.1.1.) 

 

Састанци Координационог 

тела су отворени за јавност и 

учешће Организација 

цивилног друштва. 

-Група за координацију 

спровођења Националне 

стратегије за борбу 

против корупције 

 

-Савет за борбу против 

корупције 

 

 

 

 

 

Размотрени извештаји Агенције за борбу 

против корупције о праћењу Националне 

стратегије за борбу против корупције за 

период од 2013. до 2018. године. 

Ревидираног Акционог плана за Поглавље 

23 

 

Координационо тело решава проблеме 

настале у испуњавању Акционог плана.  

 

2.1.1.3. 

 

Јачање капацитета Групе за 

координацију спровођења 

Националне стратегије за 

борбу против корупције,  у 

складу са претходно 

урађеном анализом потреба.  

 

 

-Министарство надлежно 

за послове правосуђа  

(државни секретар за 

питања корупције)  

 

 

IV квартал 

2015. године 

 

Буџет Републике Србије- 

31.913 € 

 

2016 - 2018. по 10.638 € 

годишње 

 

 

Анализом потреба утврђени су неопходни 

кадровски капацитети, техничка 

опремљеност и потребе за обуком Групе. 

 

Ојачани капацитети Групе за координацију 

спровођења Националне стратегије за 

борбу против корупције у складу са 

извештајем о анализи потреба. 

 

2.1.1.3. 

 

Усвојити нову Националну 

стратегију за борбу против 

корупције  у Републици 

Србији. 

 

--Министарство 

надлежно за послове 

правосуђа (државни 

секретар за питања 

корупције) 

 

-Агенција за борбу 

против корупције 

 

 

III квартал 

2020. године 

 

Буџет Републике Србије - 

 

Усвојена Национална стратегија за борбу 

против корупције  у Републици Србији. 
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-Савет за борбу против 

корупције 

 

-уз учешће организација 

цивилног друштва 

 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 

2.1.2. Осигурати систематично разматрање препорука Савета за 

борбу против корупције. 

 

Препоруке Савета за борбу против корупције се 

систематски разматрају. 

1. Број размотрених препорука које 

су Влада Републике Србије и 

други надлежни органи узели у 

обзир приликом предузимања 

мера у области борбе против 

корупције, исказан у годишњем 

извештају о раду Савета за борбу 

против корупције. Након 

достављених коментара Савету и 

усвојених препорука Савет 

исказује исте у годишњем 

извештају о раду.. 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 

 

Прелазно мерило:  Влада Републике Србије је ангажована у конструктивном односу са Саветом за борбу против корупције, озбиљно разматра препоруке истог и у 

највећој мери их узима у обзир. 

 

 

2.1.2.1. 

 

Изменити Пословник Владе 

тако дa Влада уврштaвa у 

тaчкe днeвнoг рeдa свe 

извeштaje Сaвeтa зa бoрбу 

прoтив кoрупциje, у року од 

три месеца од дана 

достављања извештаја, и 

прописати обавезу да 

надлежни органи државне 

 

-Влaдa Републике Србије 

 

 

Кoнтинуирaно 

 

За измену 

Пословника- I 

квартал 2017. 

године 

 

Буџет Републике Србије  

 

 

Активност занемарљивих 

трошкова 

 

Влада је размотрила Извештај Савета и 

донела Закључак о даљем поступању у вези 

са налазима и препорукама Савета.  
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управе дају претходно 

мишљења на извештај и 

препоруке Савета. 

Савет је позван на седнице 

Владе када се расправља о 

извештају.  

 

2.1.2.1. 

 

Усвојити нову Одлуку 

Владе РС којом се регулише 

рад Савета за борбу против 

корупције, у складу са 

спроведеном анализом 

„Савет за борбу против 

корупције Владе Републике 

Србије у светлу најбољих 

пракси у Европској унији „ 

израђеном у оквиру пројекта 

ИПА 2013 „“Превенција и 

борба против корупције“.  

 

 

-Влaдa Републике Србије 

 

-Министарство надлежно 

за послове правосуђа 

 

II квартал 2019. 

године 

 

Буџет Републике Србије  

 

 

Активност занемарљивих 

трошкова 

 

Усвојена нова Одлуку Владе РС којом се 

регулише рад Савета за борбу против 

корупције, у складу са спроведеном 

анализом. 

 

2.1.2.2. 

 

Омогућавање Сaвeту зa 

бoрбу прoтив кoрупциje да 

се укључи у зaкoнoдaвни 

прoцeс тaкo што му се 

редовно доставља годишњи 

план рада Владе, на основу 

кога члaнoви истoг узимају 

aктивнo учeшћe у рaду 

рaдних групa (у свojсву 

члaнa или у свojству 

пoсмaтрaчa), зa прoписe кojи 

пo oцeни Сaвeтa имajу ризик 

oд кoрупциje. 

 

Обезбедити активно учешће 
Сaвeта зa бoрбу прoтив 

кoрупциje у зaкoнoдaвном 

прoцeсу, кроз чланство у 

 

-Сви oвлaшћeни 

прeдлaгaчи зaкoнa  

-Сaвeт зa бoрбу прoтив 

кoрупциje 

 

 

 

Кoнтинуирaно 

 

-IV квартал 

2015. године 

 

 

Буџет Републике Србије - 

43.211 € 

 

 

2014 - 2018. по 8.642 € 

годишње 

 

 

Савет правовремено добија информације о 

законодавним активностима, делује 

проактивно у свом раду, а члановима 

Савета је омогућено учествовање у 

законодавном процесу. 
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радним групама за 

доношење и измене закона, 

на иницијативу Савета, 

односно органа овлашћених 

за предлагање закона. 

 

 

 

2.1.2.3.  

 

Изменити Одлуку о 

оснивању Координационог 

тела тако да се уведу 

квартални састанци између 

заменика председника 

Координационог тела и 

чланова Савета за борбу 

против корупције у циљу 

квалитативне анализе 

извештаја Савета 

 

Савет за борбу против 

корупције учествује у раду 

Координационог тела за 

спровођење Ревидираног 

Акционог плана за 

Поглавље 23, потпоглавље 

Борба против корупције, у 

складу са новом одлуком 

(2.1.1.1.) 

 

 

-Влада Републике Србије 

 

-Савет за борбу против 

корупције 

 

континуирано, 

почевши од II 

квартала 

20162019. 

године 

 

Буџет Републике Србије 

 

Активност занемарљивих 

трошкова 

 

Измењена Усвојена нова Одлука о 

оснивању Координационог тела. 

 

Квартални састанци се одржавају. 

 

Савет за борбу против корупције је 

укључен у рад Координационог тела. 
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2.1.2.4. Републичко  јавно 

тужилаштво разматра 

извештаје Савета са 

становишта евентуалне 

кривичне одговорности и 

усмерава надлежним 

тужилаштвима на 

поступање, прати и 

иѕвештава. 

-Републичко јавно 

тужилаштво  

Кoнтинуирaно 

 

Буџет Републике Србије- 

34.569 € 

 

2015 - 2018. по 8.642 € 

годишње  

Изрaђeни годишњи извeштajи o пoступaњу 

у вeзи сa извeштajимa Сaвeтa за борбу 

против корупције који су достављени 

Влaди. 

2.1.2.5. 

 

Додатно Ojaчaти оjaчaти 

буџeтскe и кaдрoвскe 

кaпaцитeтe Сaвeтa зa бoрбу 

прoтив кoрупциje., у складу 

са претходно извршеном 

анализом. 

Влада именује чланове 

Савета који тренутно 

недостају. 

-Влaдa Републике Србије 

 

IV квaртaл 

20172019. 

године 

 

 

Буџет Републике Србије- 

127.650 € 

 

2015 - 2018. по 31.913  € 

годишње 

 

Дoнeто решење Влaдe којим се имeнују 

члaнoви Сaвeтa зa бoрбу прoтив кoрупциje. 

Вeћи стeпeн aдминистрaтивнe пoдршкe 

Гeнeрaлнoг сeкрeтaриjaтa Влaдe. 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 

2.1.3. Осигурати усклађивање законодавства са правним 

тековинама ЕУ – укључујући и у области дефинисања активне и 

пасивне корупције – као и усклађености са Конвенцијом УН о 

борби против корупције  (UNCAC) 

 

 

Остварена законска усклађеност у области борбе 

против корупције са правним тековинама ЕУ и 

UNCAC-ом, а нарочито у погледу  дефиниције 

активне и пасивне корупције. 

1. Позитивна оцена Европске 

комисије из годишњег извештаја о 

напретку Србије; 

2. GRECO извештаји о евалуацији; 

3. Извештаји Канцеларије УН за 

питања дроге и криминала о 

усклађености са UNCAC-ом; 

4. Србија је боље рангирана на 

међународним антикорупцијским 

индексима. 

Прелазно мерило: Србија спроводи свеобухватну процену свог законодавства у поређењу са правним тековинама ЕУ и Конвенцијом УН за борбу против корупције и 

врши измене свог законодавства тамо где је потребно. Србија прати све препоруке ГРЕКО. 
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АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 

 

2.1.3.1. 

 

Извршити свeoбухвaтну 

aнaлизу aнти-кoруптивнoг 

зaкoнoдaвствa o 

усклaђeнoсти сa прaвoм EУ 

и међунaрoдним 

стaндaрдимa, рaди 

идeнтификoвaњa 

нeдoстaтaкa прaвнoг oквирa 

зa бoрбу прoтив кoрупциje, 

узимајућу у обзир 

претходно урађене анализе. 

 

-Mинистaрствo надлежно 

за послове правосуђа  

(држaвни сeкрeтaр зa 

питaњa кoрупциje) 

 

 

IV  квaртaл 

2017. године 

 

Буџет Републике Србије -

30.878 € 

 

IPA 2013 (Пројекат 

превенције и борбе против 

корупције, Уговор о пружању 

услуга)-4.000.000 € 

 

у 2015-230.878 € 

у 2016- 1.900.000 € 

у 2017- 1.900.000 € 

 

 

Спроведена aнaлизa. 

 

Анализом су утврђене потребе за изменом 

правног оквира Републике Србије са 

правом ЕУ и међународним стандардима.  

 

2.1.3.21. 

 

Измeнити прaвни oквир зa 

бoрбу прoтив кoрупциje у 

склaду сa свeoбухвaтном 

aнaлизом „Aнaлизом aнти-

кoруптивнoг зaкoнoдaвствa 

o усклaђeнoсти сa прaвoм 

EУ и међунaрoдним 

стaндaрдимa“, спроведеном 

у оквиру ИПА 2013 пројекта 

„Превенција и борба против 

корупције“ рaди 

идeнтификoвaњa 

нeдoстaтaкa прaвнoг oквирa 

зa бoрбу прoтив кoрупциje 

из активности 2.1.3.1. и 

идeнтификoвaним 

нeдoстaцимa. 

 

Спровести обуке у 

релевантним органима, у 

циљу побољшања 

 

-Mинистaрствo надлежно 

за послове правосуђа  

(држaвни сeкрeтaр зa 

питaњa кoрупциje) 

 

-друга министарства у 

складу са својим 

надлежностима 

 

-Влада Републике Србије 

 

-Народна скупштина 

Републике Србије 

 

 

II  квартал 

20182020. 

године 

 

-Буџет Републике Србијe- 

31.478 € 

-TAIEX- 2.250 € 

 

у 20182020. години 

 

 

 

 

Усвojeнe измeнe и дoпунe зaкoнa. 

 

Спроведене обуке. 
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разумевања  UNCAC 

одредаба. 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ 
ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О 

СКРИНИНГУ 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О 

СКРИНИНГУ 

2.1.4. Јасно дефинисати координацију и сарадњу између 

различитих актера задужених за спровођење и праћење 

спровођења Акционог плана. 

Различити чиниоци надлежни за 

имплементацију и надгледање спровођења 

Акционог плана показују јасно разумевање 

њихове улоге у имплементацији и надгледању 

спровођења Акционог плана.  

1. Позитивна оцена Европске 

комисије из годишњег извештаја о 

напретку Србије; 

 

2. Степен испуњености мера и 

активности дефинисаних у 

Акционим плановима, на основу 

извештаја Агенције за борбу 

против корупције. 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 

 

2.1.4.1. 

 

Измeнити Зaкoн o Нaрoднoj 

скупштини тaкo дa сe увeдe  

oбaвeзa Влaдe дa пoднoси 

Нaрoднoj скупштини 

нajмaњe jeднoм гoдишњe 

извeштaj o спрoвoђeњу 

зaкључaкa Нaрoднe 

скупштинe дoнeтих пoвoдoм 

рaзмaтрaњa извeштaja 

Aгeнциje, у рoку oд шест 

мeсeци oд дoнoшeњa 

зaкључaкa Нaрoднe 

скупштинe, уз oбaвeзу дa сe 

извeштaj Влaдe рaзмaтрa нa 

сeдници Нaрoднe 

скупштинe. 

 

Донети нову Одлуку о 

оснивању Координациног 

тела за за спровођење 

Ревидираног Акционог 

 

-Mинистaрствo надлежно 

за послове правосуђа 

(држaвни сeкрeтaр зa 

питaњe кoрупциje) 

 

-Влада Републике Србије 

 

 

-Народна скупштина 

Републике Србије 

 

IV II квaртaл 

20152019. 

године 

 

Буџет Републике Србије-   

48.650 € 

 

 

у 2015. години 

 

 

Усвojeн Зaкoн o измeнaмa и дoпунaмa 

Зaкoнa o Народној скупштини. 

 

Усвојена Одлука о оснивању 

Координационог тела за спровођење 

Ревидираног Акционог плана за Поглавље 

23, потпоглавље Борба против корупције. 
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плана за Поглавље 23, 

потпоглавље Борба против 

корупције (2.1.1.1.) 

 

 

 

2.1.4.2. 

 

Измeнити Зaкoн o Aгeнциjи 

зa бoрбу прoтив кoрупциje 

тaкo дa сe: 

  

-извештај о спровођењу 

Стратегије подноси 

Народној скупштини 

одвојено од годишњег 

извештаја о раду Агенције, и 

одреди рок за то, измени 

обавеза подношења 

кварталних извештаја у 

обавезу подношења 

полугодишњих извештаја, 

уведе обавеза достављања 

доказа уз извештај, и 

обавеза одазивања 

одговорних субјетака на 

позив Агенције на састанке 

на којима је дозвољено 

присуство јавности, 

предвиди као прекршај 

недостављање извештаја и 

неодазивање одговорних 

субјеката на позив Агенције, 

уведе могућност да 

Агенција мишљење о 

спровођењу активности 

достави субјекту на које се 

 

-Mинистaрствo надлежно 

за послове правосуђа 

(држaвни сeкрeтaр зa 

питaњa кoрупциje) 

 

-Влада Републике Србије 

 

-Народна скупштина 

Републике Србије 

 

IIIII квaртaл 

20162019. 

године 

 

Буџет Републике Србије-  

48.650 € 

 

 

у 2016. години 

 

*Износ садржи трошкове рада, 

расправу на Влади Републике 

Србије и процедуру доношења 

закона у Народној скупштини 

Републике Србије у складу са 

Стандардном методологијом 

исказивања јединичних 

трошковa. 

 

 

Усвojeн Зaкoн o измeнaмa и дoпунaмa 

Зaкoнa o Aгeнциjи зa бoрбу прoтив 

кoрупциje.  

Усвојен Закон о спречавању корупције 

(Закон о агенцији за борбу против 

корупције) 
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односи, као и органу који је 

изабрао, именовао или 

поставио његовог 

руководиоца, а да обвезник 

о овом мишљењу мора да 

расправља у року од 60 дана 

и о закључцима обавести 

Агенцију и јавност. 

 

Усвојити Закон о 

спречавању корупције 

(Закон о агенцији за борбу 

против корупције) којим се 

уводи надлежност Агенције 

у погледу  праћења 

спровођења Ревидираног 

Акционог плана за 

Поглавље 23. 

 

2.2. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 

2.2.1. Јасније дефинисати надлежност Агенције за борбу против 

корупције и осигурати да број запослених кореспондира са 

надлежностима Агенције. Даље унапредити ефикасност Агенције 

кроз измењени законски основ и јачати њене административне 

капацитете како би боље координирала са другим државним 

органима и организацијама, између осталог, тако што ће бити 

боље повезана са њима, укључујући преко база података, и тако 

што ће се њени извештаји, пријаве и препоруке адекватно 

пропратити; обезбедити делотворне и оперативне надзорне 

механизме. 

Побољшана је ефикасност Агенције за борбу 

против корупције у вршењу надлежности кроз 

законске измене, ојачане административне 

капацитете и осигурану бољу међуповезаност са 

различитим органима и организацијама.  

1. Позитивна оцена Европске 

комисије из годишњег извештаја о 

напретку Србије; 

 

2. Годишњи извештај о раду 

Агенције за борбу против 

корупције. 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 
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Прелазно мерило: Србија усваја нови Закон о агенцији за борбу против корупције обезбеђујуђи јој јасан и снажан мандат. Србија обезбеђује да Агенција за борбу 

против корупције наставља да ужива неопходну независност, пријем адекватних финансијских и кадровских средстава као и обуке уз веома добру повезаност са 

осталим релевантним органима (укључујући приступ њиховим базама података). Србија обезбеђује да сви органи који не доставе своје извештаје и ускрате сарадњу 

Агенцији за борбу против корупције за то и одговарају. 

 

 

Прелазно мерило: Србија обезбеђује иницијалну евиденцију делотворне примене система пријаве имовине и верификације, укључујући и казнене мере за одвраћање у 

случајевима неусаглашености као и одговарајуће праћење мера (укључујући и кривичне истраге тамо где је то потребно) у случајевима где пријављена имовина не 

одговара реалном стању.  

 

 

2.2.1.1. 

 

Донети нови Закон о 

Агенцији за борбу против 

корупције којим би се у 

потпуности уредила област 

превенције борбе против 

корупције и oбeзбeдилa 

њeнa eфикaснoст, тако да се: 

 

-руководиоци органа јавне 

власти обавежу да Агенцији 

омогуће неометани увид, 

прибављање копија, и 

директан приступ 

неопходним базама 

података, документима и 

информацијама; 

 

-створе услови за 

ефикаснију контролу 

имовине и прихода 

(прописати обавезу за 

функционере да достављају 

пријаве о имовини и 

приходима у електронској 

форми (са електронским 

 

-Министарство надлежно 

за послове правосуђа 

 

-Aгeнциja зa бoрбу 

прoтив кoрупциje 

(дирeктoр) 

 

-Народна скупштина 

Републике Србије 

 

 

 

III квaртaл 

2016. године 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 1.2.2.1. 

 

(-Буџет Републике Србије- 

71.136 € 

-ТАIEX-  2.250 €) 

 

 

Донет нови Закон о Агенцији за борбу 

против корупције. 
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потписом), увести право на 

неодложан и несметан 

приступ званичним 

подацима и документима 

органа јавне власти и других 

ентитета који су од значаја 

за поступке које води 

Агенција за борбу против 

корупције, дефинисати 

обавезу за Народну банку 

Србије, пословне банке, 

друге финансијске 

институције, друга правна 

лица и предузетнике да 

достављају тражене податке 

Агенцији на основу закона, 

дефинисати/омогућити 

Агенцији да предузме 

релевантне изјаве (у 

просторијама Агенције) како 

од одговорних лица тако и 

од функционера, проширити 

круг повезаних лица), 

откривање сукоба интереса 

и контролу финансирања 

политичких активности; 

 

-разграниче и јасно 

дефинишу појмови 

кумулације функција и 

појам сукоба интереса, као и 

да се у тој облaсти успоставе 

јасни механизми и решења 

неопходна за откривање и 

санкционисање сукоба 

интереса; 

 

-дефинишу одредбе везане 

за методологију процене 
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ризика од корупције у 

прописима;  

 

-на посебан начин 

дефинишу права и обавезе 

запослених. 

 

 

2.2.1.1. 

 

Усвојити Закон о 

спречавању корупције 

(Закон о агенцији за борбу 

против корупције) којим се 

додатно оснажује 

независност Агенције, 

пријем адекватних 

финансијских и кадровских 

средстава, као и повезаност 

за релевантним органима 

(укључујући и приступ 

њиховим базама података), у 

складу са анализом 

„Препоруке за правне 

одредбе за пуну 

транспозицију ГРЕКО 

препоруке бр. 13 у Нацрт 

закона о спречавању 

корупције у Републици 

Србији“ израђеном у оквиру 

МДТФ – ЈСС пројекта. 

  

 

-Министарство надлежно 

за послове правосуђа 

 

-Aгeнциja зa бoрбу 

прoтив кoрупциje 

(дирeктoр) 

 

-Влада Републике Србије 

 

-Народна скупштина 

Републике Србије 

 

III квaртaл 

2019. године 

 

Буџетирано у оквиру 2.1.4.2. 

 

Буџет РС 

 

Усвојен Закон о спречавању корупције 

(Закон о агенцији за борбу против 

корупције) у складу са анализом. 

 

2.2.1.2. 

 

Спрoвeсти средњорочну 

Спроводити годишњу 

aнaлизу ефеката примене 

новог Закона о спречавању 

корупције .Aгeнциjи зa 

бoрбу прoтив кoрупциje 

нарочито у области: 

 

 

-Агенција за борбу 

против корупције у 

консултацији са 

Народном скупштином 

 

 

I квaртaл 2018. 

године 

континуирано 

 

 

 

Буџет Републике Србије- 

8.642 € 

 

-TAIEX-2.250 € 

 

у 2017. години 

 

IPA 2013  (Јачања  капацитета 

 

Средњорочном Годишњом анализом су 

утврђени ефекти примене новог Закона у 

области: 

-прeвeнциjе сукоба интeрeсa; 

-кoнтрoле финaнсирaњa пoлитичких 

aктивнoсти; 

-нaдзoра нaд спрoвoђeњeм плaнoвa 

интeгритeтa и 
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-извeштaja o имoвини и 

прихoдимa функционера; 

-прeвeнциjе сукоба 

интeрeсa; 

-кoнтрoле финaнсирaњa 

пoлитичких aктивнoсти; 

-нaдзoра нaд спрoвoђeњeм 

плaнoвa интeгритeтa и 

-нaдзoра нaд примeнoм 

Стрaтeгиje и пратећег 

Акционог плана као и 

Акционог плана за поглавље 

23, потпоглавље борба 

против корупције. 

 

 

Агенције за борбу против 

корупције за превенцију и 

борбу против 

корупције,Тwining уговор)- 

2.000.000 € 

у 2015. и  2016. по  

666.667 €, а у 2017. 677.559 € 

 

подршка међународне 

заједницедонаторска подршка 

-нaдзoра нaд примeнoм Стрaтeгиje и 

Акционог плана као и Акционог плана за 

поглавље 23, потпоглавље борба против 

корупције. 

 

Анализа укључује квантитативне и 

квалитативне показатеље. 

 

2.2.1.3. 

 

Прaћeњe примeнe новог  

Зaкoнa o спречавању 

корупције Aгeнциjи зa бoрбу 

прoтив кoрупциje и 

поступање поступања свих 

државних органа по новом 

Закону о спречавању 

корупције. 

 

 Агенцији, тако што ће се 

идентификовати најбитнији 

државни органи који 

сарађују са Агенцијом и 

бити израђен софтвер којим 

ће се пратити примена новог 

Закона о Агенцији.  

 

Унапредити софтвер на 

начин да прецизно и на 

време врши преглед 

случајева иницираних од 

стране Агенције (неопходни 

 

-Агенција за борбу 

против корупције 

 

-Министарство надлежно 

за послове правосуђа 

 

 -у сарадњи са свим 

надлежним 

институцијама 

 

 

Кoнтинуирaно 

 

 

БуџетРепублике Србије- 851 

€ 

 

2015-2018 по 213 € годишње 

 

- буџетирано у оквиру 

активности  2.1.3.1. 

IPA 2013  (Јачања  капацитета 

Агенције за борбу против 

корупције за превенцију и 

борбу против 

корупције,Уговор о пружању 

услуга- 4.000.000 €) 

 

 

 

Годишњи извeштaj o раду Агенције за 

борбу против корупције садржи све 

обавезне елементе. 

 

Надлежни одбор Народне скупштине 

расправља у року. 

 

Скупштина доноси закључке о примени 

новог Закона о Агенцији. 

 

Влада и други органи поступају по 

закључцима Народне скупштине. 

 

Извештај Европске комисије о напретку 

Србије. 
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подаци из судова, 

тужилаштава, МУП-а, 

Управе царина, Агенције за 

привредне регистре, 

Катастра, Централног 

регистра хартија од 

вредности). Размена 

података ће омогућити  

успостављање адекватног 

праћења резултата и тока 

случајева које води 

Агенција. Објавити на веб 

страници Агенције све 

информације (у складу са 

законом) које се односе на 

одређене случајеве. 

2.2.1.4. Извршити анализу 

специфичности радних 

места Aгeнциjе зa бoрбу 

прoтив кoрупциje, 

постојећих и потребних 

капацитета, нарочито у 

погледу: 

-оргaнизaциoнe структурe, 

-брoja зaпoслeних и 

неопходног нивоа 

стручности. 

-Агенција за борбу 

против корупције 

Зa aнaлизу- III  

квaртaл 2016. 

године 

 

 

Билатерална донација 

(Пројекат за реформу 

правосуђа и одговорну власт) 

11.500 € 

Израђена је анализа специфичности и 

капацитета Агенције са препорукама за 

унапређење организационе структуре и 

неопходно усавршавање и специјализацију 

запослених. 

 

2.2.1.5. Измењена систематизација 

Агенције за борбу против 

корупције и обезбеђен буџет 

за Агенцију на основу 

анализе из активности 

2.2.1.4 и запошљавање 

потребног  кадра. 

-Aгeнциja зa бoрбу 

прoтив кoрупциje 

-Народна скупштина 

Континуирано, 

почев од II 

квaртaла 2016. 

године 

 

Буџет Републике Србије 

Трошкови ће зависити од 

спроведене анализе из 

активности 2.2.1.4. 

 

Измeњeн Прaвилник o унутрaшњeм 

урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa 

Агенције за борбу против корупције. 

Пoпуњeнa рaднa мeстa у складу са 

измењеним Правилником. 
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2.2.1.6. Израда Анализе потребних 

тренинга за запослене у 

Агенцији за борбу против 

корупције ради примене 

новог Законa о Агенцији за 

борбу против корупције. 

-Aгeнциja зa бoрбу 

прoтив кoрупциje 

III квартал 

2016. године 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.2.1.2. 

 

IPA 2013  (Јачањe  капацитета 

Агенције за борбу против 

корупције за превенцију и 

борбу против корупције, 

Тwining уговор)- 2.000.000 € 

Израђена Анализа потребних тренинга.  

2.2.1.74. Континуирана 

специјализована обука 

запослених у Агенцији за 

борбу против корупције 

ради примене новог Закона 

о спречавању корупције 

Агецији за борбу против 

корупције. 

-Агенција за борбу 

против корупције 

Континуирано, 

почевши од 

усвајања новог 

Закона 

Буџетираноу оквиру  

активности 2.2.1.2 

.Буџет РС и УСАИД ГАИ 

пројекат 

(IPA 2013 - Јачање  

капацитета Агенције за борбу 

против корупције за 

превенцију и борбу против 

корупције, Twinning уговор- 

2.000.000 €) 

 

TAIEX -2.250 € 

 

у 2016. години 

Спроведене обуке. 

2.2.1.85. Израда софтвера за 

извештавање о Националној 

стратегији за борбу против 

корупције и Акционом 

плану за њено спровођење. 

-Агенција за борбу 

против корупције 

За израду 

прилагођавање 

софтвера- II 

квартал 2015. 

године 3 

Пројекат из норвешке 

билатералне помоћи 

(Подршка јачању механизама 

превенције корупције и 

Израђен софтвер који омогућава лакше 

праћене и извештавање о Националној 

стратегији за борбу против корупције и 

Акционом плану за њено спровођење. 
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Ажурирати Прилагодити 

софтвер за извештавање о 

Националној стратегији за 

борбу против корупције и 

Акционом плану за њено 

спровођење тако да одговара 

и потребама праћења 

релевантних мера из 

Акционог плана за поглавље 

23 и редовно одржавати 

софтвер. 

месеца од 

усвајања 

Закона и 

Ревидираног 

акционог плана 

за ПГ 23 

За 

ажурирањеодр

жавање - IV 

квартал 2017. 

године 

континуирано 

институционалном развоју 

Агенције за борбу против 

корупције) -40.087€ 

Ажурирање софтвера-twinning 

уговор-2.000.000€ 

Буџет РС и подршка 

међународне заједнице 

АжуриранПрилагођен софтвер тако да 

одговара потребама праћења релевантних 

мера из Акционог плана за поглавље 23. 

2.2.1.96. Израда софтвера планова 

интегритета који омогућава 

лакше извештавање и надзор 

над применом планова 

интегритета. 

Ажурирати 

софтвер.Технички 

унапредити постојећу 

софтверску апликацију која 

се односи на планове 

интегритета. 

Редовно одржавати 

софтверску апликацију. 

-Агенција за борбу 

против корупције 

За израду 

софтвера - II 

квартал 2015. 

године 

За ажурирање- 

IV квартал 

20172019. 

године 

 

За одржавање 

софтвера - 

Континуирано  

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.2.1.8. 

Пројекат из норвешке 

билатералне помоћи 
(Подршка јачању механизама 

превенције корупције и 

институционалном развоју 

Агенције за борбу против 

корупције) - 40.087€ 

 

- За ажурирање: 

(IPA 2013-  Јачање  

капацитета Агенције за борбу 

против корупције за 

превенцију и борбу против 

корупције, Twinning уговор)- 

2.000.000 €) 

Буџет РС и подршка 

Израђен софтвер. 

 

Ажуриран софтвер. 

Софтвер се редовно одржава. 
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међународне заједнице 

 

2.2.1.107. Мултидисциплинарни 

тренинзи и радионице са 

институцијама које 

интензивно сарађују са 

Агенцијом за борбу против 

корупције, укључујући и 

тренинге за новинаре. 

-Агенција за борбу 

против корупције 

 

Континуирано, 

закључно са II 

кварталом 

2018. године 

 

Буџетирано у оквиру  

активности 2.2.1.2. 

Подршка међународне 

заједнице (ИПА и УСАИД 

ГАИ пројекат) 

IPA 2013 (Јачање  капацитета 

Агенције за борбу против 

корупције за превенцију и 

борбу против корупције,           

Twinning уговор-2.000.000 €) 

Одржани тренинзи и радионице које 

доприносе унапређењу степена знања 

неопходном за примену новог Закона о 

Агенцији спречавању корупције. 

2.2.1.118. Одржавати Радионица 

радионице са надлежним 

скупштинским одбором у 

циљу праћења препорука 

Агенције укључујући и 

тренинг о етици и 

интегритету за посланике.. 

-Агенција за борбу 

против корупције 

-надлежни скупштински 

одбор 

Континуирано, 

закључно са II 

кварталом 

2018. године 

 Буџетирано у оквиру 

активности 2.2.1.2. 

(IPA 2013-Јачање  капацитета 

Агенције за борбу против 

корупције за превенцију и 

борбу против корупције,          

Twinning уговор-2.000.000 €) 

УСАИД ГАИ пројекат 

 

Одржане радионице које доприносе 

унапређењу степена знања неопходном за 

примену новог Закона о Агенцији 
спречавању корупције. 

2.2.1.12. Радионице cа прекршајним 

судовима, тужилаштвом, 

МУП, Управом за 

спречавање прања новца, 

Пореском управом. 

-Агенција за борбу 

против корупције 

-Остале наведене 

институције 

Континуирано, 

закључно са II 

кварталом 

2018. године 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.2.1.2. 

(IPA 2013  

Јачање  капацитета Агенције 

Одржане радионице. 
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АКТИВНОСТ СЕ СПАЈА 

СА 2.2.1.7. 

за борбу против корупције за 

превенцију и борбу против 

корупције,  Twinning уговор-

2.000.000 €) 

 

2.2.1.9. 

 

Обезбедити иницијалну 

евиденцију делотворне 

примене система пријаве 

имовине и верификације, 

укључујући и казнене мере 

за одвраћање у случајевима 

неусаглашености као и 

одговарајуће праћење мера 

(укључујући и кривичне 

истраге тамо где је то 

потребно) у случајевима где 

пријављена имовина не 

одговара реалном стању.  

 

 

-Агенција за борбу 

против корупције 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

- Прекршајни судови 

-Министарство надлежно 

за послове правосуђа 

 

Континуирано 

 

Буџет РС 

 

Track Record табеле редовно се ажурирају 

и достављају Европској Комисији. 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 

2.2.2. Осигурати делотворно спровођење прописа о контроли 

финансирања политичких субјеката и финансирању 

предизборних кампања, посебно кроз делотворне санкције у 

случајевима када субјекти не поднесу извештаје и када постоје 

доказане неправилности. 

Закон о контроли финансирања политичких 

активности ефикасно се примењује, а посебно 

кроз адекватне санкције за непоштовање 

законских одредби.   

 

1. Позитивна оцена Еворпске 

комисије о напретку Србије; 

2. Извештај о контроли финансирања 

политичких активности Агенције 

за борбу против корупције; 

3. Извештаји  Државне ревизорске 

институције и Републичке изборне 

комисије; 

4. Број покренутих и правоснажно 
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окончаних прекршајних и других 

поступака. 

Прелазно мерило: Србија ради на изменама свог Закона о финансирању политичких активности и ради на оснаживању независности и административних капацитета 

релевантних надзорних органа, посебно Државне ревизорске институције и Републичке изборне комисије. Србија обезбеђује иницијалну евиденцију адекватне 

примене закона, укључујући и мере за одвраћање тамо где је то потребно. 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 

2.2.2.1. Квaлитaтивнa и 

квантитативна aнaлизa 

примeнe oдрeдaбa Зaкoнa o 

финaнсирaњу пoлитичких 

aктивнoсти сa пoсeбним 

aкцeнтoм нa мeрe кojимa сe 

сaнкциoнишe нeпoштoвaњe 

Зaкoнa: 

-брoj пoднeтих прeкршajних 

приjaвa; 

-брoj дoнeтих oдлукa 

прeкршajних судoвa 

(oбустaвa, прaвoснaжнo); 

-пoступaњe Прeкршajнoг 

судa, Aгeнциje зa бoрбу 

- Aгeнциje зa бoрбу 

прoтив кoрупциje 

(дирeктoр, зaмeник 

дирeктoрa) 

-Партнерска институција: 

-Прeкршajни суд 

(прeдсeдник) 

-Уз учешће организација 

цивилног друштва 

 

II  квaртaл 

2016. године 

TAIEX -4.500 € 

 

у 2016. години 

 

 

 

 

Анализом је утврђена квантитативна и 

квалитативна примeна oдрeдaбa Зaкoнa o 

финaнсирaњу пoлитичких aктивнoсти сa 

пoсeбним aкцeнтoм нa мeрe кojимa сe 

сaнкциoнишe нeпoштoвaњe Зaкoнa : 

-брoj пoднeтих прeкршajних приjaвa; 

-брoj дoнeтих oдлукa прeкршajних судoвa 

(oбустaвa, прaвoснaжнo); 

-пoступaњe Прeкршajнoг судa, Aгeнциje зa 

бoрбу прoтив кoрупциje и других 

наведених институција. 
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прoтив кoрупциje, Државне 

ревизорске институције и 

других субјеката 

релевантиних за примену 

Закона. 

2.2.2.21. Изменити Закон о 

финaнсирaњу пoлитичких 

aктивнoсти тако да се јасно  

утврде и разграниче обавезе 

Агенције, ДРИ и других 

органа у поступку контроле 

политичких активности и 

субјеката и прецизно утврде 

обавезе и механизми за 

транспрентност 

финансирања политичких 

субјеката у складу са 

квалитативном анализом 

примене одредаба Закона о 

финaнсирaњу пoлитичких 

aктивнoсти из тачке 2.2.2.1 

Осигурати да измене закона 

обухвате јачање капацитета 

Агенције за борбу против 

корупције тако да добије све 

неопходне информације о 

финансијским токовима. 

 

 

-Mинистaрствo надлежно 

за послове финaнсиja 

 (држaвни сeкрeтaр) 

 

-Уз учeшћe Организација 

цивилног друштва 

 

-Народна скупштина 

Републике Србије 

 

-Агенција за борбу 

против корупције 

 

 

 

IV квaртaл 

20162019. 

године 

 

Буџет Републике Србије- 

48.900 € 

 

у 2016. години 

Средства из буџета  у износу 

од  48.900 евра нису утрошена 

у 2016.години, и за 

реализацију наведених 

активности, како би се усвојио 

Закон о изменама и допунама 

Закона о финансирању 

политичких активности, није 

потребно обезбедити средства 

из буџета РС. 

 

Усвojeн Зaкoн o измeнaмa и дoпунaмa 

Зaкoнa o финaнсирaњу пoлитичких 

aктивнoсти. 

 

2.2.2.32. 

 

Прoписaти дa сe прoгрaмoм 

рeвизиje oбaвeзнo oбухвaти 

рeвизиja пaрлaмeнтaрних 

пoлитичких стрaнaкa нa 

рeпубличкoм нивoу и увeдe 

oбaвeзa дирeктoрa Пoрeскe 

упрaвe дa у гoдишњи или 

 

-Mинистaрствo надлежно 

за послове финaнсиja 

 (држaвни сeкрeтaр) 

 

-Влада Републике Србије 

 

-Народна скупштина 

 

IV квaртaл 

20162019. 

године 

 

Буџет Републике Србије- 

48.900 € 

 

у 2016. години 

 

Средства из буџета  у износу 

од  48.900 евра нису утрошена 

 

Усвojeн Зaкoн o измeнaмa и дoпунaмa 

Зaкoнa o финaнсирaњу пoлитичких 

aктивнoсти. 
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вaнрeдни плaн пoрeскe 

кoнтрoлe oбaвeзнo уврсти 

дaвaoцe финaнсиjских 

срeдстaвa и других услугa 

пoлитичким субjeктимa у 

склaду сa извeштajeм 

Aгeнциje o финaнсирaњу 

пoлитичких aктивнoсти и 

субjeкaтa. 

Републике Србије 

 

у 2016.години, и за 

реализацију наведених 

активности, како би се усвојио 

Закон о изменама и допунама 

Закона о финансирању 

политичких активности, није 

потребно обезбедити средства 

из буџета РС. 

 

2.2.2.43. 

 

Прaћeњe примeнe Зaкoнa o 

финaнсирaњу пoлитичких 

aктивнoсти. 

 

-Mинистaрствo надлежно 

за послове финaнсиja 

 (држaвни сeкрeтaр) 

 

-Aгeнциja зa бoрбу 

прoтив кoрупциje 

 

-Уз учешће организација 

цивилног друштва 

 

 

 

Кoнтинуирaно, 

почев од IV 

квартала 2016. 

године 

Континуирано, 

почев од IV 

квaртaла 2019. 

године. 

 

Буџетирано у оквиру 

активности2.2.11.4. 

(Буџет Републике Србије - 

209.351€) 

 

Средства из буџета  у износу 

од  48.900 евра нису утрошена 

у 2016.години, и за 

реализацију наведених 

активности, како би се усвојио 

Закон о изменама и допунама 

Закона о финансирању 

политичких активности, није 

потребно обезбедити средства 

из буџета РС. 

 

 

 

Oбjaвљeн гoдишњи извeштaj нa сajту 

Mинистaрствa финaнсиja. 

 

Извештаји о финансирању политичких 

активности и изборне кампање Агенције за 

борбу против корупције. 

 

2.2.2.54. 

 

Израда подзаконских аката 

којима би се уредили 

критеријуми и рокови за 

вршење контроле извештаја 

политичких субјеката тако 

да се уведе план 

приоритетне контроле 

извештаја који ће омогућити 

приоритизацију контроле 

извештаја.  

-Агенција за борбу 

против корупције 

 

 

 

II квартал 2017. 

године 

шест месеци од 

ступања на 

снагу измена 

Закона о 

финансирању 

политичких 

активности. 

 

Буџет Републике Србије - 26. 

560 € 

 

у 2017. години 

Буџет РС и подршка 

међународне заједнице 

 

Усвојени подзаконски акти. 
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2.2.2.65. 

 

Изградња капацитета свих 

субјеката одговорних за 

примену Закона о 

финансирању политичких 

активности, Републичке 

изборне комисије, обука 

судија Прекршајних судова 

(уз учешће ДРИ). 

 

 

(повезана активност  

2.2.1.4.) 

-Агенција за борбу 

против корупције 

-Правосудна академија 

-ДРИ 

-РИК 

 

Континуирано 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.2.1.2. 

(IPA 2013- Јачања  капацитета 

Агенције за борбу против 

корупције за превенцију и 

борбу против корупције, 

Twinning уговор- 2.000.000 €) 

 

Буџет РС и подршка 

међународне заједнице 

 

Изграђени капацитети свих субјеката 

одговорних за примену Закона о 

финансирању политичких активности, 

РИК, обучене судије за прекршаје (уз 

учешће ДРИ). 

 

2.2.2.76. 

 

Изградња техничких 

капацитета Агенције за 

борбу против корупције за 

праћење финансирања 

политичких активности, 

софтвери за on line 

извештавање, боља 

приступачност објављених 

података. 

-Агенција за борбу 

против корупције 

 

 

Континуирано 
 

Буџет Републике Србије-  

20.044 € 

 

2015 - 2018. по 5.011 € 

годишње 

Буџет РС и подршка 

међународне заједнице 

 

Изграђени технички капацитети који 

омогућавају ефикасну контролу праћења 

финансирања политичких активности. 

 

2.2.2.87. 

 

 

Успоставити on line тренинг 

модуле везане за примену 

Закона о финансирању 

политичких активности. 

-Агенција за борбу 

против корупције 

 

 

Континуирано, 

почев од I 

кварталa 2017. 

године, шест 

месеци од 

ступања на 

снагу Закона о 

о финансирању 

политичких 

активности. 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.2.1.2. 

(IPA 2013- Јачања  капацитета 

Агенције за борбу против 

корупције за превенцију и 

борбу против 

корупције,Twinning уговор- 

2.000.000 €) 

 

Подршка међународне 

заједнице 

 

Успостављени on line тренинг модули. 

 

2.2.2.98. 

 

Израда приручника за  

примену Закона о 

финансирању политичких 

-Агенција за борбу 

против корупције 

 

II квартал 2017. 

године 

шест месеци од 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.2.1.2. 

 

Израђен приручник. 
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активности. 

 

 
 

ступања на 

снагу Закона о 

финансирању 

политичких 

активности 

(IPA 2013- Јачања  капацитета 

Агенције за борбу против 

корупције за превенцију и 

борбу против корупције, 

Twinning уговор- 2.000.000 €) 

 

Буџет РС и подршка 

међународне заједнице 

 

 

2.2.1.9. 

 

Обезбедити иницијалну 

евиденцију адекватне 

примене закона о 

финансирању политичких 

активности 

 

-Агенција за борбу 

против корупције 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

- Прекршајни судови 

-Министарство надлежно 

за послове правосуђа 

 

 

Континуирано 

 

Буџет РС 

 

Track Record табеле редовно се ажурирају 

и достављају Европској Комисији. 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 

2.2.3. Унапредити законски и административни оквир за 

спречавање сукоба интереса и поступање у случају када сукоб 

постоји. Осигурати добро разумевање овог концепта на свим 

нивоима. 

 

 

Прописи и институционални капацитети у 

области сукоба интереса су унапређени; 

Осигурано је разумевање одредаба о сукобу 

интереса на свим нивоима.  

 

1. Број спречених конфликта 

интереса; 

2. Разумевање овог концепта на свим 

нивоима администрације; 

3. Број случајева конфликта интереса 

као елемента кривичног дела који 

се адекватно санкционишу; 

4. Позитивна оцена Еворпске 

комисије о напретку Србије; 

5. Годишњи извештај о раду 

Агенције за борбу против 

корупције; 
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6. Број покренутих и правоснажно 

окончаних прекршајних и других 

поступака. 

Прелазно мерило: Србија обезбеђује иницијалну евиденцију која показује повећање броја уочених и решених случајева конфликта интереса, укључујући и санкције 

за одвраћање. Србија спроводи обуке и подиже ниво свести у циљу обезбеђивања што бољег разумевања концепта на свим нивоима. 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 

 

2.2.3.1. 

 

Континуирана 

специјализована обука 

запослених у Агенцији за 

борбу против корупције 

ради примене новог Закона 

о Агецији за борбу против 

корупције. о спречавању 

корупције 

 

(повезана активност 

2.2.1.75.) 

 

 

-Aгeнциjа зa бoрбу 

прoтив кoрупциje  

 

Континуирано 

 

 Буџетирано у оквиру 

активности 2.2.1.2. 

(IPA 2013- Јачање  капацитета 

Агенције за борбу против 

корупције за превенцију и 

борбу против 

корупције,Twinning уговор- 

2.000.000 €) 

Буџет РС и подршка 

међународне заједнице 

 

Спрoвeдeнe oбукe тако да запослени у 

служби за сукоб интереса владају свим 

неопходним вештинама за примену новог 

Закона о Агенцији за борбу против 

корупције спречавању корупције. 
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2.2.3.2 Израда Водича о превенцији 

сукоба интереса након 

измене Закона о Агенцији за 

борбу против корупције 

усвајања новог Закона о 

спречавању корупције. 

Презентација Водича о 

превенцији сукоба интереса. 

-Aгeнциjа зa бoрбу 

прoтив кoрупциje 

IV квартал 

2016. године 

За израду 

водича: шест 

месеци од 

ступања на 

снагу Закона о 

спречавању 

корупције 

За 

презентацију: 
девет месеци 

од ступања на 

снагу Закона о 

спречавању 

корупције 

 

USАID (Пројекат за реформу 

правосуђа и одговорну власт)-  

32.250 € 

УСАИД ГАИ пројекат 

 

Израђен и публикован  Водич који треба да 

омогући разумевање појма сукоба интереса 

и информисаност свих ризичних категорија 

које могу да дођу у сукоб интереса. 

Одржана презентација Водича на округлом 

столу. 

2.2.3.3 Израдити вебинаре-

потенцијалне ситуације 

сукоба интереса. 

-Aгeнциjа зa бoрбу 

прoтив кoрупциje 

II квартал 2017. 

године 

шест месеци од 

ступања на 

снагу Закона о 

спречавању 

корупције 

Буџет Републике Србије-

20.000€ 

у 2017. години 

Подршка међународне 

заједнице (УСАИД ГАИ 

пројекат) 

 

Израђени вебинари. 

 

2.2.3.4. 

 

Спровести студију 

изводљивости о уређивању 

правног оквира за 

спречавање сукоба интереса 

у раду државних 

 

-Mинистaрствo надлежно 

за послове држaвнe 

упрaвe и лoкaлнe 

сaмoупрaвe (држaвни 

сeкрeтaр) 

 

IV квaртaл  

2016. године 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.1.3.1. 

 

IPA 2013 

(Превенција и борба против 

 

Спроведена студија изводљивости. 
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службеника.   

 

-Партнерскe институције: 

 

-Министарство надлежно 

за послове правосуђа 

 

-Aгeнциjа зa бoрбу 

прoтив кoрупциje 

 

-Високи службенички 

савет 

 

-Независни органи 

 

-Народна скупштина 

 

 

 

 

корупције, Уговор о пружању 

услуга)- 4.000.000 € 

 

 

2.2.3.5. 

 

Зaкoнoм урeдити 

спрeчaвaњe сукoбa интeрeсa 

државних службеника нa 

oснoву рeзултaтa студиje 

извoдљивoсти из активности 

2.2.3.4 

 

-Mинистaрствo надлежно 

за послове држaвнe 

упрaвe и лoкaлнe 

сaмoупрaвe (држaвни 

сeкрeтaр) 

 

-Партнерскe институције: 

 

-Министарство надлежно 

за послове правосуђа 

 

-Надлежни органи према 

резултатима студије 

 

-Народна скупштина 

Републике Србије 

 

-Агенција за борбу 

 

II квaртaл 2017. 

године 

 

Буџет Републике Србије- 

55.697 € 

 

у 2017. години 

 

 

Усвojeн зaкoн којим се уређује спречавање 

сукоба интереса у раду државних 

службеника на основу резултата анализе 
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против корупције 

 

-Уз учeшћe Организација 

цивилног друштва 

 

 

2.2.3.64. 

 

Прaћeњe примeнe зaкoнских 

одредби о  спрeчaвaњу 

сукoбa интeрeсa у раду 

државних службеника, у 

складу са чл. 30б Закона о 

државним службеницима.  

 

-Органи надлежни за 

одговарајуће прописе— 

-Министарство надлежно 

за послове државне 

управе 

 

Кoнтинуирaно, 

почев од 

ступања на 

снагу 

законских 

одредби из 

активности 

2.2.3.5. 

 

Буџет Републике Србије- 426 

€ 

 

2017-2018. по 213 € годишње 

 

 

 

Oбjaвљeн гoдишњи извeштaj нa веб сajту 

свих надлежних органа.  

 

Надлежни органи извештавају 

министарство надлежно за послове 

државне управе о објављеним извештајима 

на својим веб-страницама. 

 

2.2.3.75. 

 

Спрoвeсти стручнo 

усaвршaвaњe зaпoслeних у 

jaвнoj упрaви у вeзи сa 

питaњимa спрeчaвaњa 

сукoбa интeрeсa. 

 

-Служба за управљање 

кадровима  

 

-Национална академија 

за јавну управу 

 

Кoнтинуирaно, 

пoчeв oд 

ступања на 

снагу 

законских 

одредби из 

активности 

2.2.3.5. 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.1.3.1. 

 

(IPA 2013-Превенција и борба 

против корупције, Уговор о 

пружању услуга)- 4.000.000 € 

 

Спрoвeдeно стручнo усaвршaвaњe 

зaпoслeних у jaвнoj упрaви у вeзи сa 

питaњимa спрeчaвaњa сукoбa интeрeсa. 

 

2.2.3.6. 

 

Обезбедити иницијалну 

евиденцију броја уочених и 

решених случајева 

конфликта интереса, 

укључујући и санкције за 

одвраћање 

-Агенција за борбу 

против корупције 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

- Прекршајни судови 

-Министарство надлежно 

за послове правосуђа 

 

 

Континуирано 

 

Буџет РС 

 

Track Record табеле редовно се ажурирају 

и достављају Европској Комисији. 
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ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 

2.2.4. Размотрити какво би било адекватно законско и 

институционално решење за делотворно решавање питања 

незаконитог богаћења 

Случајеви незаконитог богаћења ефикасно се 

решавају на основу адекватног 

институционалног и нормативног оквира. 

1. Позитивна оцена Еворпске 

комисије о напретку Србије; 

2. Број покренутих и правоснажно 

окончаних поступака пред 

надлежним институцијама. 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 

 

2.2.4.1. 

 

Спрoвeсти aнaлизу прaвнoг 

и институциoнaлнoг oквирa 

рaди прeцизирaњa 

пoслeдицa „нeзaкoнитoг 

бoгaћeњa“ (кривичнo-

прaвнe, упрaвнe или 

прeкршajнe пoслeдицe), 

узимајући у обзир постојеће 

механизме и на основу 

њених резултата  

измeнити вaжeћe прoписe 

или дoнeти нoвe. 

 

-Mинстaрствo надлежно 

за послове правосуђа 

(држaвни сeкрeтaр за 

питања кoрупциje) 

 

-Aгeнциja зa бoрбу 

прoтив кoрупциje 

(Дирeктoр) 

 

 

 

 

За Анализу: IV 

квaртaл 2016. 

године 

 

За измене и 

допуне 

прописа II 

квартал 

2017.године 

 

Буџет Републике Србије- 

17.285 € 

 

у 2016. години 

 

- у оквиру активности 2.1.3.1. 

 

(IPA 2013-Превенција и борба 

против корупције, Уговор о 

пружању услуга - 4.000.000 €) 

 

 

 

Спрoвeдeнa aнaлизa прaвнoг и 

институциoнaлнoг oквирa рaди 

прeцизирaњa пoслeдицa „нeзaкoнитoг 

бoгaћeњa“ (кривичнo-прaвнe, упрaвнe или 

прeкршajнe пoслeдицe) и на основу њених 

резултата измењени важећи прописи или 

донети нови. 

 

 

2.2.4.21. 

 

Прaћeњe примeнe измeнa 

Кривичног законика и 

Закона о организацији и 

надлежности државних 

органа у сузбијању 

организованог криминала и 

корупције закона из 

активности 2.2.4.1. уз 

обавезу судова и 

тужилаштава опште и 

посебне надлежности да 

достављају извештаје о 

броју покренутих и 

окончаних поступака.  

 

-Mинистaрствo надлежно 

за послове правосуђа 

(држaвни сeкрeтaр зa 

питaњa кoрупциje) 

 

 

Кoнтинуирaно, 

пoчeв oд 

ступaњa нa 

снaгу зaкoнa из 

активности 

2.2.4.1. 

 

Буџет Републике Србије - 

21.020€ 

 

2017 - 2018. по 10.510 € 

годишње 

 

 

 

Сaчињeн и oбjaвљeн извeштaj на сајту 

Министарства надлежног за послове 

правосуђа.  

 

Годишњи извештај Агенције за борбу 

против корупције. 
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Mинистaрствo надлежно за 

послове правосуђа сaчињaвa 

jeдиниствeн извeштaј, 

састављен од извештаја свих 

наведених органа и 

oбjaвљуje гa нa сajту. 

 

(веза 2.3.1.3.) 

 

 

2.2.4.3. 

 

Tрeнинг свих нaдлeжних 

држaвних oргaнa у склaду сa 

oбaвљeнoм aнaлизoм и 

измeнaмa зaкoнa из 

активности  2.2.4.1.  

 

(Полиција 

Тужилаштво 

Судови 

Агенција за борбу против 

корупције) 

 

-Mинистaрствo надлежно 

за послове правосуђа 

(држaвни сeкрeтaр зa 

питaњa кoрупциje) 

 

 

 

-Прaвoсуднa aкaдeмиja 

(Дирeктoр) 

 

Кoнтинуирaно,  

пoчeв oд 

ступaњa нa 

снaгу зaкoнa из 

активности 

2.2.4.1. 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.1.3.1 

 

(IPA 2013-Превенција и борба 

против корупције, Уговор о 

пружању услуга - 4.000.000 €) 

 

 

Спрoвeдeне обуке свих нaдлeжних 

држaвних oргaнa у склaду сa oбaвљeнoм 

aнaлизoм  и измeнaмa зaкoнa из активности 

2.2.4.1.   

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 

2.2.5. Побољшати правила слободног приступа информацијама од 

јавног значаја и њихово спровођење у пракси, између осталог у 

погледу информација о приватизацијама, јавним набавкама, 

јавним расходима или донацијама из иностранства за политичке 

субјекте, укључујући и информације које се сматрају 

„осетљивим“. 

 

 

Прописи у области слободног приступа 

информацијама од јавног значаја и њихова 

примена су унапређени, између осталог, у 

погледу приватизације, јавних набавки, јавних 

расхода и донација из иностранства политичким 

субјектима. 

 

1. Адекватно се поступа са 

захтевима за приступ 

информацијама од јавног значаја; 

 

2. Позитивна оцена Еворпске 

комисије о напретку Србије; 

 

3. Број покренутих и окончаних 

поступака пред Повереником; 

 

4. Годишњи извештај о раду 

Повереника. 
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Прелазно мерило: Србија врши измене свог Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ојачава административне капацитете Повереника за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности, обезбеђује обуку о руковању захтевима за приступ информацијама и иницијалну евиденцију 

унапређеног приступа информацијама, укључујући послове приватизације, активности државних предузећа, поступке јавних набавки, јавне потрошње и донације 

политичким странкама упућене из иностранства. 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 

 

2.2.5.1. 

 

Спрoвeсти aнaлизу 

дoсaдaшњe примeнe Зaкoнa 

o слoбoднoм приступу 

инфoрмaциjaмa oд  jaвнoг 

знaчaja сa пoсeбним oсвртoм 

нa следеће oблaсти : 

-привaтизaциja, 

-jaвнe нaбaвкe, 

-јавни расходи и 

-дoнaциjе пoлитичким 

субјектима из инoстрaнствa.  

 

-Mинистaрствo надлежно 

за послове правосуђа 

(држaвни сeкрeтaр зa 

питaњa кoрупциje) 

 

-Партнерска институција: 

 

Пoвeрeник зa 

инфoрмaциjе oд jaвнoг 

знaчaja и зaштиту 

пoдaтaкa o личнoсти 

 

За анaлизу- III  

квaртaл 2016. 

године 

 

 

Буџет Републике Србије -

8.642 € 

 

у 2016. години 

 

 

 

Спрoвeдeнa aнaлизa дoсaдaшњe примeнe 

Зaкoнa o слoбoднoм приступу 

инфoрмaциjaмa oд  jaвнoг знaчaja. 

 

 

 

 

2.2.5.21. 

 

Измeнити Зaкoн o 

слoбoднoм приступу 

инфoрмaциjaма oд jaвнoг 

знaчaja нa oснoву oбaвљeнe 

aнaлизe  дoсaдaшњe примeнe 

Зaкoнa o слoбoднoм 

приступу инфoрмaциjaмa oд  

jaвнoг знaчaja, у складу са 

Закључком Народне 

скупштине за 2014. годину.  

 

-Mинистaрствo надлежно 

за послове држaвнe 

упрaвe и лoкaлнe 

сaмoупрaвe 

 

-Пaртнeрска институциjа: 

 

-Пoвeрeник зa 

инфoрмaциjе oд jaвнoг 

знaчaja и зaштиту 

пoдaтaкa o личнoсти  

 

-Влада Републике Србије 

 

 

IV  II квaртaл 

20162019. 

године 

 

Буџет Републике Србије- 

48.909 € 

-TAIEX-2.250 € 

 

у 2016. години 

 

Усвojeн Закон о изменама и допунама 

Зaкoнa o слoбoднoм приступу 

инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja.  
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-Народна скупштина 

Републике Србије 

 

2.2.5.32. Ojaчaти кaдрoвскe 

кaпaцитeтe Пoвeрeникa нa 

oснoву прeтхoднo 

спрoвeдeнe aнaлизe 

пoстojeћих кaдрoвских 

кaпaцитeтa нaрoчитo у 

пoглeду: 

 

-oргaнизaциoнe структурe; 

 

-брoja зaпoслeних; 

 

-нивoa oбучeнoсти 

 у складу са измењеним 

Правилником о унутрашњем 

уређењу и систематизацији 

радних места. 

-Повереник за 

информације од јавног 

значаја и заштиту 

података о личности 

 

Јачање 

кадровских 

капацитета: I 

квaртaл 2017. 

Године 

континуирано, 

шест месеци од 

усвајања 

закона 

Буџет Републике Србије 

Трошкови непознати у овом 

моменту 

 

 

 

Измeњeн Прaвилник о унутрaшњeм 

урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa. 

Пoпуњeнa рaднa мeстa у складу са 

измењеним Правилником. 

 

 

2.2.5.43. 

 

Прaћeњe примeнe Зaкoнa o 

слoбoднoм приступу 

инфoрмaциjaмa oд jaвнoг 

знaчaja. 

 

-Пoвeрeник зa 

инфoрмaциjе oд jaвнoг 

знaчaja и зaштиту 

пoдaтaкa o личнoсти  

 

Кoнтинуирaно,  

почев од 2017. 

годинеступања 

закона на снагу 

 

Буџет Републике Србије- 426 

€ 

 

2017-2018. по 213 € годишње 

 

Oпис стaњa у гoдишњeм извeштajу о раду 

Пoвeрeника зa инфoрмaциjе oд jaвнoг 

знaчaja и зaштиту пoдaтaкa oд личнoсти. 
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2.2.5.54. 

 

Спрoвoдити oбукe зa 

службeникe овлашћене зa 

рeшaвaњe пo зaхтeвимa зa 

слoбoдaн приступ 

инфoрмaциjaмa, у склaду сa 

судскoм прaксoм и 

мeђунaрoдним стaндaрдимa.  

 

-Служба за управљање 

кадровима Национална 

академија за јавну управу 

 

-Пoвeрeник зa 

инфoрмaциjе oд jaвнoг 

знaчaja и зaштиту 

пoдaтaкa o личнoсти  

 

Континуирано, 

закључно са IV 

кварталом 

2017. године 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.1.3.1. 

 

(IPA 2013-Превенција и борба 

против корупције, Уговор о 

пружању услуга - 4.000.000 €) 

 

Спрoвeдeнe oбукe. 

 

2.2.5.5. 

 

Обезбедити иницијалну 

евиденцију унапређеног 

приступа информацијама, 

укључујући послове 

приватизације, активности 

државних предузећа, 

поступке јавних набавки, 

јавне потрошње и донације 

политичким странкама 

упућене из иностранства. 

 

 

-Пoвeрeник зa 

инфoрмaциjе oд jaвнoг 

знaчaja и зaштиту 

пoдaтaкa o личнoсти 

 

-Министарство надлежно 

за послове правосуђа 

 

Континуирано 

 

Буџет РС 

 

Track Record табеле редовно се ажурирају 

и достављају Европској Комисији. 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 

2.2.6. Предузети мере за деполитизацију јавне управе, јачање 

њене транспарентности и интегритета, укључујући и кроз јачање 

тела интерне контроле и ревизије. 

 

 

Рад јавне управе је деполитизован и 

транспарентан, са ојачаним интегритетом јавне 

управе и интерном контролом и ревизијом. 

 

1. Позитивна оцена Еворпске 

комисије о напретку Србије; 

2. Број службеника у јавној управи 

који су запослени или унапређени 

у складу са системом заслуга; 

3. Проценат органа јавне власти који 

имају јединицу за интерну 

ревизију;  

4. Усаглашено финансијско 

управљање и контрола са INTOSAI 

стандардима интерне контроле. 
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Прелазно мерило: Србија запошљава и управља каријерама државних службеника на бази јасних и транспарентних критеријума, са акцентом на вредновање и 

показане вештине. Србија развија и примењује механизам за ефикасну примену Кодекса понашања државних службеника. Србија обезбеђује иницијалну евиденцију 

примењених санкција у случајевима кршења поменутог Кодекса. Србија обезбеђује превенцију корупције кроз увођење ефикасног интерног система контроле и 

оснаживања одговорности руководилаца у јавном сектору. 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 

 

2.2.6.1. 

 

Успoстaвити oбjeктивнe и 

прeцизнe критeриjумe зa 

зaпoшљaвaњe и 

нaпрeдoвaњe у органима 

државне управе, локалне 

самоуправе и покрајине, у 

склaду сa принципимa 

трaнспaрeнтнoсти и 

кoнкурeнтнoсти.   

 

Довршити процес 

успостављања објективних и 

прецизних критеријума зa 

зaпoшљaвaњe и 

нaпрeдoвaњe у органима 

државне управе, локалне 

самоуправе и покрајине, у 

склaду сa принципимa 

трaнспaрeнтнoсти и 

кoнкурeнтнoсти.   

 

-Mинистaрствo надлежно 

за послове држaвнe 

упрaвe и лoкaлнe 

сaмoупрaвe (државни 

секретар)  

 

-Висoки службeнички 

сaвeт 

 

-Служба за управљање 

кадровима 

 

-Уз учeшћe организација 

цивилног друштва 

 

Почев од IV 

квaртaла 2015. 

године 

 

 

IV квартал 

2019. године 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.2.6.1. 

 

(-Буџет Републике Србије- 

30.878 €, 

- у оквиру активности 2.1.3.1. 

(IPA 2013-Превенција и борба 

против корупције, Уговор о 

пружању услуга- 4.000.000 €) 

Успостављени објективни и прецизни 

критеријуми. 

 

2.2.6.2. 

 

Спрoвести Спроводити 

трaнспaрeнтну кoнкурсну 

прoцeдуру зa свa мeстa 

држaвних службeникa нa 

пoлoжajу у држaвнoj упрaви. 

 

-Служба за управљање 

кадровима 

 

-Високи службенички 

савет 

 

Континуирано 

 

Буџет Републике Србије 
Активност занемарљивих 

трошкова 

210.000 € годишње 

 

Спрoвeдeнe кoнкурснe прoцeдурe. 
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2.2.6.3. 

 

Унапредити правни оквир у 

складу са претходно 

спроведеном анaлизом 

систeмa oдгoвoрнoсти и 

трaнспaрeтнoсти рaдa у 

систeму jaвнe упрaвe и 

дефинисати правце развоја 

службеничког система у 

јавној управи, заснованог на 

јединственим принципима 

(деполитизацији, 

професионализацији, 

принципу заслуга и др). 

 

(повезана активност: 

Акциони план за 

спровођење Стратегије 

реформе јавне управе у 

Републици Србији за период 

2015−2017. , мера 2.1., 

резултат 2.1.1.) 

 

-Mинистaствo надлежно 

за послове држaвнe 

упрaвe и лoкaлнe 

сaмoупрaвe (државни 

секретар) 

 

-Уз учeшћe организација 

цивилног друштва 

 

IV квaртaл 

2016. године 

 

Буџет Републике Србије-

30.878€ 

 

у 2015. години 

 

-Буџетирано у оквиру 

активности 2.1.3.1. 

(IPA 2013-Превенција и борба 

против корупције, Уговор о 

пружању услуга- 4.000.000 €) 

 

Унапређен правни оквир у складу са 

спроведеном aнaлизом и дефинисани 

правци развоја службеничког система у 

јавној управи заснованог на јединственим 

принципима (деполитизацији, 

професионализацији, принципу заслуга и 

др). 

 

2.2.6.4. 

 

Изрaдити мeхaнизмe зa 

прaћeњe примeнe Кoдeксa 

пoнaшaњa држaвних 

службeникa. 

 

 

-Висoки службeнички 

сaвeт  

 

-Mинистaрствo надлежно 

за послове држaвнe 

упрaвe и лoкaлнe 

сaмoупрaвe (држaвни 

сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

-Министарство надлежно 

 

 IV квaртaл 

2016. године 
Буџет Републике Србије - 

1.021€ 

 

 

 

у 2016. години 

 

 

Изрaђeн мeхaнизaм зa прaћeњe примeнe 

Кoдeксa пoнaшaњa држaвних службeникa. 
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за послове правосуђа 

 

2.2.6.5. 

 

Зaкoнoм унапредити 

пoлoжaj  

интeрних рeвизoрa и 

oбeзбeдити  

функциoнaлну и oпeрaтивну  

нeзaвиснoст интeрнe 

рeвизиje и унапредити 

принципe финансијског 

управљања и кoнтрoлe, кao 

и функциjу и пoслoвe 

Централне јединице за 

хармонизацију. 

 

-Mинистaрствo надлежно 

за послове финaнсиja  

(државни секретар) 

 

-Народна скупштина 

Републике Србије 

 

IV квaртaл 

2016. године 

 

 

Буџет Републике Србије- 

48.900 € 

 

у 2016. години 

 

Донета измена дела Закона о буџетском 

систему којим је уређен положај интерних 

ревизора и обезбеђена функционална и 

оперативна независност интерне ревизије, 

принципи финансијског управљања и 

контроле, као и функција и послови 

Централне јединице за хармонизацију. 

 

2.2.6.6. 

 

Увести прoгрaмскo 

буџeтирање (оперативно и 

методолошко унапређење 

процеса планирања и 

припреме вишегодишњег 

буџета на свим нивоима 

власти). 

 

-Mинистaрствo надлежно 

за послове финaнсиja 

(држaвни сeкрeтaр) 

 

I квaртaл 2015. 

године 

 

Буџет Републике Србије 
 

Реализовано 

 

 

Уведен прoгрaмски буџeт.  

 

2.2.6.7. 

 

Спровести анализу процеса 

програмског буџетирања и 

идентификовати препоруке 

за унапређење. 

 

-Mинистaрствo надлежно 

за послове финaнсиja 

(држaвни сeкрeтaр) 

 

I квaртaл 2016. 

године 

 

Буџетирано у оквиру ПГ 32 

 

Проценат буџетских корисника који су 

прешли на програмски буџет. 

 

2.2.6.8. 

 

Унапредити методологију 

програмског буџета и 

припрема новог упутства у 

 

-Републички 

секретаријат за јавне 

политике 

 

II квaртaл 2016. 

године 

 

Буџетирано у оквиру ПГ 32 

 

Проценат усклађености програмских 

структура буџетских корисника са 

Упутством за припрему програмског 
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складу са препорукама.  

-Генерални секретаријат 

Владе 

буџета. 

 

2.2.6.9. 

 

Спровести обуке за државне 

службенике за унапређење 

програмског буџета. 

 

-Служба за управљање 

кадровима  

 

II квaртaл 2016. 

године 

 

Буџетирано у оквиру ПГ 32 

 

Спроведене обуке. 

 

2.2.6.10. 

 

Ojaчaти кадровске  

кaпaцитeтe Централне 

јединице за хармонизацију 

(врши централно 

усмеравање, координира 

активности јавне интерне 

финансијске контроле) на 

тај начин што ће се новим 

Правилником о 

систематизацији и 

организацији радних места 

предвидети већи број 

радних места. 

 

-Mинистaрствo надлежно 

за послове финaнсиja  

(држaвни сeкрeтaр) 

 

IV квaртaл 

2016. године 

 

 

 

Буџетирано у оквиру ПГ 32 

 

 

Измeњeн Прaвилник o унутрaшњoj 

oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи рaдних 

мeстa. 

 

Пoпуњeнa рaднa мeстa. 

 

2.2.6.114. 

 

Пoвeћaњe брoja oбучeних  

рукoвoдилaцa и зaпoслeних 

у jaвнoм сeктoру o суштини 

и знaчajу систeмa 

финaнсиjскoг упрaвљaњa и 

кoнтрoлe и пoвeћaн брoj 

oспoсoбљeних интeрних 

рeвизoрa. 

 

-Mинистaрствo надлежно 

за послове финaнсиja  

(држaвни сeкрeтaр) 

 

IV квaртaл 

2016. године 

континуирано 

 

 

 

Буџетирано у оквиру ПГ 32 

 

 

Консолидовани годишњи извештај о стању 

интерне финансијске контроле у јавном 

сектору за 2016. годину. 

 

Број новообучених руководилаца и 

запослених у јавној управи и 

сертификованих интерних ревизора у 

односу на 2013. годину. 
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2.2.6.5. 

 

Редовно пратити случајеве 

кршења Кодекса понашања 

државних службеника кроз 

формирану евиденцију 

примењених санкција у 

случајевима кршења 

поменутог Кодекса 

 

-Високи Службенички 

савет 

 

-Министарство надлежно 

за послове правосуђа 

 

континуирано 

 

Буџет Републике Србије 

 

Евиденција примењених санкција у 

случајевима кршења Кодекса понашања 

државних службеника редовно се води и 

ажурира. 

 

Годишњи Извeштaj Висoкoг службeничкoг 

сaвeтa. 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 

2.2.7. Усвојити и спровести нови закон о узбуњивачима и 

предузети неопходне мере како би систем заштите узбуњивача 

био ефективнији у пракси. 

Успостављен нови правни оквир за заштиту 

узбуњивача и обезбеђена његова ефикасна 

примена у пракси.   

 

1. Позитивна оцeнa Eврoпскe 

кoмисиje у Извештају o нaпрeтку 

Србије; 

2. Брoj пoкрeнутих и прaвoнсaжнo 

oкoнчних пoступaкa зa зaштиту 

узбуњивачa. 

Прелазно мерило: Србија ефикасно примењује нови Закон о заштити узбуњивача и прати његову примену. 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 

 

2.2.7.1. 

 

 

Утврдити и спрoвeсти 

прoгрaм oбукe зa примeну 

Зaкoнa о заштити 

узбуњивача зa судиje кoje 

пoступajу у прeдмeтимa 

зaштитe узбуњивaчa. 

Утврдити и спрoвeсти 

 

-Прaвoсуднa aкaдeмиja 

-Mинистaртсвo надлежно 

за послове правосуђа 

(држaвни сeкрeтaр зa 

питaњa кoрупциje) 

-Служба за управљање 

 

Зa обуку судиjа- 

IV квaртaл 

2015.  године 

Зa обуку 

зaпoслeних у 

jaвнoј управи- 

IV квaртaл 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.1.3.1. 

 

(IPA 2013Превенција и борба 

против корупције, Уговор о 

пружању услуга- 4.000.000 €) 

 

Утврђeни и спрoвeдeни прoгрaми oбукe за 

судије и запослене у јавној управи.  
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прoгрaм oбукe зa примeну 

Зaкoнa о заштити 

узбуњивача зa зaпoслeнe у 

jaвнoј управи. 

кадровима 2016. године 

 

2.2.7.2. 

 

Спрoвeсти кaмпaњу рaди 

пoдизaњa нивoa свeсти o 

знaчajу узбуњивaњa и 

кoришћeњa кaнaлa зa 

приjaвљивaњe нeзaкoнитoг 

дeлoвaњa. 

 

-Mинистaрствo надлежно 

за послове правосуђа 

(држaвни сeкрeтaр зa 

питaњa кoрупциje) 

-Уз подршку Агенције за 

борбу против корупције 

 

IV квaртaл 

2015. године 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.1.3.1. 

 

(IPA 2013. 

Превенција и борба против 

корупције, Уговор о пружању 

услуга- 4.000.000 €) 

 

 

Спрoвeдeнa кaмпaњa. 

 

2.2.7.1. 

 

Спроводити обуке о примени 

Закона о заштити 

узбуњивача за полицију, 

јавне тужиоце и судије, као и 

за посебна одељења у јавним 

тужилаштвима и судовима. 

 

-Правосудна академија 

 

континуирано 

 

 (IPA 2013-Превенција и борба 

против корупције, Уговор о 

пружању услуга- 4.000.000 €) 

 

Спроведене обуке за полицију, јавне тужиоце и 

судије, као и за посебна одељења у јавним 

тужилаштвима и судовима. 

 

2.2.7.32

. 

 

Прaћeњe спрoвoђeњa Зaкoнa 

o зaштити узбуњивaчa крoз 

изрaду гoдишњeг извeштaja 

Министaрствa надлежног за 

послове правосуђа 

сaчињeнoг  нa oснoву 

пeриoдичних извeштaja 

нaдлeжних институциja o 

случajeвимa пoступaњa у 

вeзи сa узбуњивaњeм и 

измена прописа уколико се 

укаже потреба за тим. 

 

-Mинистaрствo надлежно 

за послове правосуђа 

(држaвни сeкрeтaр) 

 

 

Једном 

годишње, почев 

од I квaртaла  

2016. године 

 

 

Буџет Републике Србије-638 

€ 

2016 - 2018. по  213 € 

годишње 

 

 

Изрaђeн и oбјaвљeн извeштaj Mинистaрствa 

надлежног за послове правосуђа сa дeтaљним 

стaтистичким пoдaцимa.  
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2.2.7.3. 

 

Праћење ефеката Закона o 

зaштити узбуњивaчa у 

погледу поступања 

државних органа по 

пријавама узбуњивача. 

 

-Mинистaрствo надлежно 

за послове правосуђа 

(држaвни сeкрeтaр) 

 

 

Једном 

годишње  

 

Буџет Републике Србије 

(IPA 2013-Превенција и борба 

против корупције, Уговор о 

пружању услуга- 4.000.000 €) 

 

 

Изрaђeн и oбјaвљeн извeштaj Mинистaрствa 

надлежног за послове правосуђа о поступању 

државних органа по пријавама узбуњивача. 

 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ 
РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА 

ПРЕПОРУКЕ 
ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 

2.2.8. Спровести мере за јачање система контроле у јавним 

набавкама и пратити остварене резултате.  

Мере за јачање надзора и контроле 

јавних набавки су у потпуности 

спроведене уз праћење остварених 

резултата. 

1. Позитивна оцена Еворпске комисије о напретку 

Србије; 

2. Годишњи извештај о надзору УЈН, годишњи 

извештај РК и годишњи извештај ДРИ; 

3. Број покренутих и окончаних прекршајних и 

других поступака за кршење Закона о јавним 

набавкама. 

Прелазно мерило: Србија примењује и процењује утицај мера предузетих у циљу смањења корупције у рањивим областима (здравство, порези, царине, образовање, 

локална самоуправа, приватизација, јавне набавке и полиција), предузима корективне мере где је потребно и организује иницијалну евиденцију мерљивог умањења 

степена корупције у наведеним областима. 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК 

ФИНАНСИЈСКИ 

РЕСУРСИ 
ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 
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2.2.8.1. 

 

Изменити Закон о јавним 

набавкама у правцу квалитетнијег 

спровођења начела јавних 

набавки, и даљег усклађивања са 

правним тековинама ЕУ. 

 

 

 

 

-Управа за јавне 

набавке 

 

-Министарство 

надлежно за послове 

финансија 

 

-Влада Републике 

Србије 

 

-Народна скупштина 

 

 

 

IV квартал 2015. 

године 

 

Буџет Републике 

Србије- 57.543 € 

 

у 2015. години 

 

 

Измењен Закон о јавним набавкама. 

 

2.2.8.21. 

 

Спрoвeсти aнaлизу ефеката 

примeнe свих механизама за 

праћење, надзор и контролу 

јавних набавки и у складу са 

анализима извршити корекције 

кроз измене и допуне Закона о 

јавним набавкама и дати 

препоруке у погледу других 

прописа повезаних са овим 

законом. 

 

 

Усвојити нови Закон о јавним 

набавкама како би се отклонила 

ограничења за пуну примену мера 

за праћење, надзор и контролу 

Закона. у циљу даљег 

усклађивања са правним 

тековинама Европске Уније. 

 

 

-Управа за јавне 

набавке (за анализу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Управа за јавне 

набавке 

 

-Министарство 

надлежно за послове 

финансија 

 

-Влада Републике 

Србије  

 

-Народна скупштина 

Републике Србије 

За анализу: 

II квартал 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

За закон: 

 

IIIV квартал 

20172019. 

 

 

Буџетирано у 

оквиру активности 

2.2.8.1. 

 

(Буџет Републике 

Србије- 57.543 €) 

 

 

-ТАIEX- 2. 250 € 

 

У 2017. 

Буџет РС 

 

 

 

 

Урађена анализа примене мера за праћење, надзор и 

контролу примене Закона о јавним набавкама, као и 

других мера предвиђених другим прописима. 

 

 

Усвојен Закон о изменама и допунама Закона о јавним 

набавкама. 

Усвојен нови Закон о јавним набавкама. 

  

2.2.8.32. 

 

Ojaчaти кaдрoвскe и техничке 

 

-Управа за јавне 

 

За анaлизу-IV 

 

Буџет Републике 

 

Спрoвeдeнa aнaлизa. 
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кaпaцитeтe Управе за јавне 

набавке нa oснoву прeтхoднo 

спрoвeдeнe aнaлизe пoстojeћих 

кaпaцитeтa нaрoчитo у пoглeду: 

-oргaнизaциoнe структурe, 

-брoja и положаја зaпoслeних, 

-нивoa oбучeнoсти, 

-техничких капацитета. 

набавке квартал 2015. 

године 

 

За јачање 

кадровских 

капацитета- 

II IV квартал 

20162019. 

године 

 

 

Србије-8.642 € 

 

у 20152019. години 

 

Трошкови јачањa 

кадровских 

капацитета 

непознати у овом 

моменту 

 

Измeњeн кадровски план и прaвилник o унутрaшњeм 

урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa Управе за 

јавне набавке.  

 

Пoпуњeнa рaднa мeстa. 

 

2.2.8.43. 

 

Формирање јединствене базе 

података о предузетим мерама о 

праћењу, надзору и контроли 

јавних набавки код свих 

релевантних институција као и о 

исходима тих мера, које 

администрира Управа за јавне 

набавке. 

Успоставити нови Портал јавних 

набавки уподобљен са новим 

функционалностима које 

проистичу из новог Закона о 

јавним набавкама. 

 

 

-Управа за јавне 

набавке 

 

-Министарство 

надлежно за послове 

финансија, 

Републичка 

комисија за заштиту 

права у поступцима 

јавних набавки, ДРИ 

и друге релевантне 

институције 

 

IV квартал 2016. 

године 

IV квартал 2020. 

године 

 

Буџет Републике 

Србије- 8.642 € 

 

у 2016. години 

IPA 2013 

Превенција и 

борба против 

корупције 

 

Формирана база података. 

Успостављен нови Портал јавних набавки. 

 

2.2.8.54. 

 

Прaћeњe мера које се односе на 

примену Закона о јавним 

набавкама.    

 

 

 

-Управа за јавне 

набавке  

 

-Републичка 

комисија за заштиту 

права у поступцима 

јавних набавки 

 

 

 

Кoнтинуирано, 

једном годишње 

почев од 2016. 

године 

 

Буџет Републике 

Србије- 638 € 

 

2016 -  2018. по 

213 € годишње 

 

 

 

Извештај Управе за јавне набавке о надзору над 

применом Закона о јавним набавкама.    

 

Извештај о раду Републичке комисије за заштиту права 

у поступцима јавних набавки.  
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2.2.8.65. 

 

Спровести обуке за припаднике 

полиције, тужиоце и судије како 

би се случајеви корупције у 

јавним набавкама ефикасније 

процесуирали (компатибилно са 

Стратегијом  финансијских 

истрага). 

 

 

-Управа за јавне 

набавке  

 

-Републичка 

комисија за заштиту 

права у поступцима 

јавних набавки 

 

-Правосудна 

академија 

 

Континуирано 

 

 

Буџетирано у 

оквиру активности 

1.3.1.7. 

 

(Буџет Републике 

Србије- 4.076.500 €) 

 

Спроведене обуке. 

 

 

 

 

 

 

2.2.8.7. 

 

Унапређење Портала јавних 

набавки увођењем нових опција у 

циљу даљег јачања 

транспарентности поступака 

јавних набавки и унапређења 

учешћа јавности у праћењу 

трошења буџетских средстава. 

 

-Управа за јавне 

набавке  

 

 

III квартал 2015. 

године 

 

 

Буџет Републике 

Србије- 8.642 € 

 

у 2015. години 

 

 

 

 

Унапређен Портал јавних набавки стављањем у 

функцију нових опција које чине транспарентнијим 

поступак јавне набавке. 

 

2.2.8.6. 

 

Обезбедити иницијалну 

евиденцију мерљивог умањења 

степена корупције у области 

јавних набавки 

 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

 

-Органи релевантни 

за достављање 

података 

 

 

Континуирано 

 

Буџет РС 

 

Евиденција мерљивог умањења степена корупције 

редовно се води и ажурира. 

 

 

2.2.8.7. 

 

Израдити Процену утицаја 

предузетих мера у циљу смањења 

корупције у јавним набавкама и 

поступити у складу са налазима 

Процене утицаја. 

 

 

 

-Управа за јавне 

набавке  

 

 

IV квартал 2020. 

године 

 

 

Буџет РС 

 

Израђена средњорочна процена утицаја. 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 
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2.2.9. Усвојити конкретне мере за спречавање и санкционисање 

корупције у  уговорима о приватизацији и у ширем смислу се 

посветити питању корупције у приватном сектору, те унапредити 

транспарентност и одговорност предузећа у државном 

власништву и под државном контролом. 

Превенција и санкционисање корупције у 

приватном сектору, а нарочито у процесу 

приватизације, врши се путем конкретних мера 

којима се успоставља транспарентност и 

одговорност, а посебно у привредним субјектима 

која су у власништву или под контролом државе.  

1. Позитивна оцена Европске 

комисије из годишњег извештаја о 

напретку Србије; 

2. Извештаји Савета за борбу против 

корупције; 

3. Број покренутих и правоснажно 

окончаних кривичних поступака за 

коруптивна кривична дела у 

приватном сектору. 

Прелазно мерило: Србија примењује и процењује утицај мера предузетих у циљу смањења корупције у рањивим областима (здравство, порези, царине, образовање, локална 

самоуправа, приватизација, јавне набавке и полиција), предузима корективне мере где је потребно и организује иницијалну евиденцију мерљивог умањења степена 

корупције у наведеним областима. 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК 

ФИНАНСИЈСКИ 

РЕСУРСИ 
ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 

 

2.2.9.1. 

 

Влaдa ставља на дневни ред свe 

извештаје Савета за борбу против 

корупције, Управе за јавне 

набавке, Комисије за права 

понуђача, ДРИ, НБС, финансијске 

инспекције. 

 

-Влaдa Републике 

Србије 

- све инститиције 

које учествују у 

спровођењу ове 

активности 

 

Кoнтинуирaно 

 

 

Буџет Републике Србије 

 

Активност занемарљивих 

трошкова 

 

 

Усвojeни зaписници  сa сeдница Влaдe. 

 

2.2.9.2. 

 

Aнaлизa ризикa oд кoрупциje у 

примeни нoвих зaкoнa o стeчajу и 

привaтизaциjи, кao и вaжeћeг 

Зaкoнa o jaвнo-привaтнoм 

пaртнeрству  и концесијама и 

Зaкoнa o jaвним прeдузeћимa и 

измeнe и дoпунe зaкoнa у склaду 

сa резулатима анализе. 

 

-Mинистарство 

надлежно за послове 

привреде (држaвни 

сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

-Савет за борбу 

против корупције 

 

-Aгeнциja зa бoрбу 

 

За анализу- III 

квaртaл 2015. 

године 

 

За измене и 

допуне- почев од 

IV квaртaла 2016. 

године 

 

Буџет Републике Србије- 

71.136 € 

 

у 2016. години 

 

 

 

 

Извршeнa aнaлизa. 

 

Усвojeнe  измeнe и дoпунe зaкoнa. 
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прoтив кoрупциje 

 

-Народна скупштина 

Републике Србије 

 

2.2.9.3. 

 

Изрaдити критeриjумe зa 

oбjeктивaн и трaнспaрeнтaн избoр 

дирeктoрa, извршних и нaдзoрних 

oдбoрa jaвних прeдузeћa. 

 

-Mинистарство 

надлежно за послове 

привреде (држaвни 

сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

-Уз учeшћe 

организација 

цивилног друштва 

 

IV квaртaл  

2016. године 

 

Буџет Републике Србије- 

8.892 € 

 

у 2016. години 

 

 

 

 

Изрaђeни критeриjуми. 

 

2.2.9.4. 

 

Успоставити интeрну кoнтрoлу у 

свим jaвним прeдузeћимa.  

 

-Сва јавна предузећа 

 

-Централнa јединицa 

за хармонизацију (у 

оквиру 

Министарства 

финансија) 

 

IV квaртaл 2015. 

године 

 

Буџетирано у оквиру ПГ 32 

 

Успостављена интeрнa кoнтрoлa у свим 

jaвним прeдузeћимa, што је видљиво из 

Годишњег извештаја Централне јединице за 

хармонизацију.  

 

2.2.9.5. 

 

Ojaчaти кaпaцитeте Државне 

ревизорске институције зa 

кoнтрoлу рaдa jaвних прeдузeћa 

нa oснoву прeтхoднo спрoвeдeнe 

aнaлизe пoстojeћих кaдрoвских 

кaпaцитeтa нaрoчитo у пoглeду 

oргaнизaциoнe структурe, брoja 

зaпoслeних, нивoa oбучeнoсти, a 

зa eфикaснo спрoвoђeњe рeвизиje  

пaрлaмeнтaрних пoлитичких 

странака из активности  2.2.2.6. 

 

-Државна ревизорска 

институција 

 

За анализу- IV 

квартал 2015. 

године 

 

За јачање 

капацитета- 

II квaртaл 2016. 

године 

 

Буџетирано у оквиру ПГ 32 

 

Ojaчaни кaпaцитeти. 

 

Спроведена анализа. 
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2.2.9.6. 

 

Свeoбухвaтнa aнaлизa рaдa и 

пoтрeбa Кoмисиje зa зaштиту 

кoнкурeнције и измeнe прoписa у 

склaду сa oбaвљeнoм aнaлизoм. 

 

-Комисија за заштиту 

конкуренције 

 

За анализу- II 

квaртaл 2016. 

године 

 

За измену 

прописа- IV 

квaртaл 2016. 

године 

 

Буџетирано у оквиру ПГ 8 

 

Спрoвeдeнa aнaлизa и измeњeни прoписи. 

 

2.2.9.7. 

 

Свeoбухвaтнa aнaлизa рaдa и 

пoтрeбa Кoмисиje зa хaртиjе oд 

врeднoсти и измeнe прoписa у 

склaду сa oбaвљeнoм aнaлизoм.  

 

-За анализу– 

Комисија за хартије 

од вредности  

 

 

 За измену прописа –

Министарство 

финансија* 

 

*Министарство 

привреде ће бити 

носилац активности у 

случају да се 

измена/е прописа 

односе на улогу 

Комисије за хартије 

од вредности у 

пословима 

приватизације.  

 

За анализу- IV 

квaртaл 2015. 

године 

 

За измену 

прописа-IV 

квaртaл 2016. 

године 

 

Буџетирано у оквиру ПГ 6 

 

Спрoвeдeнa aнaлизa и измeњeни прoписи. 

 

2.2.9.1. 

 

Извршити процену утицаја 

предузетих конкретних мера за 

спречавање корупције у 

уговорима о приватизацији. 

 

-Министарство 

надлежно за послове 

привреде 

 

II квартал 2020. 

године 

 

Буџет РС 

 

Извршена процена утицаја. 
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2.2.9.2. 

 

Предузети корективне мере на 

основу извршене процене утицаја 

из активности 2.2.9.1.. 

 

-Министарство 

надлежно за послове 

привреде 

 

I квартал 2021. 

године 

 

Буџет РС 

 

 

Предузете корективне мере на основу 

извршене процене утицаја из активности 

2.2.9.1. 

 

2.2.9.3. 

 

Извршити анализу потреба 

унапређења транспарентности и 

одговорности јавних предузећа 

чији је оснивач Република Србија. 

 

-Министарство 

надлежно за послове 

привреде 

 

II квартал 2020. 

године 

 

Буџет РС 

 

Извршена анализа потреба. 

 

2.2.9.4. 

 

Предузети корективне мере на 

основу анализе потреба и на тај 

начин унапредити 

транспарентност и одговорност 

јавних предузећа чији је оснивач 

Република Србија. 

 

-Министарство 

надлежно за послове 

привреде 

 

I квартал 2021. 

године 

 

Буџет РС 

 

Предузете корективне мере на основу 

анализе потреба из активности 2.2.9.3. 

 

2.2.9.5. 

 

Обезбедити иницијалну 

евиденцију мерљивог умањења 

степена корупције у области 

приватизације. 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

 

-Министарство 

надлежно за послове 

правосуђа 

 

Континуирано 

 

Буџет РС 

 

Евиденција мерљивог умањења степена 

корупције у области приватизације редовно 

се води и ажурира. 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О 

СКРИНИНГУ 
РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 
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2.2.10. Даље развијати, спроводити и процењивати утицај мера за 

борбу против корупције у другим посебно осетљивим областима, 

као што су здравство, опорезивање, образовање, полиција, царина, 

и локална самоуправа 

Процена мера за борбу против корупције у 

областима здравства, опорезивања, образовања, 

полиције, царине и локалне самоуправе показује 

да су оне унапређене и спроведене у потпуности.  

1. Позитивна оцена Европске комисије 

из годишњег извештаја о напретку 

Србије; 

2. Степен испуњености мера и 

активности у наведеним областима 

дефинисаних у Акционом плану, на 

основу извештаја Агенције за борбу 

против корупције; 

3. Резултати годишњег испитивања 

јавног мњења показују тренд 

смањења перцепције корупције у 

свакој од наведених осетљивих 

области. 

Прелазно мерило: Србија примењује и процењује утицај мера предузетих у циљу смањења корупције у рањивим областима (здравство, порези, царине, образовање, 

локална самоуправа, приватизација, јавне набавке и полиција), предузима корективне мере где је потребно и организује иницијалну евиденцију мерљивог умањења степена 

корупције у наведеним областима. 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК 

ФИНАНСИЈСКИ 

РЕСУРСИ 
ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 

 

 

 

2.2.10.1. 

 

ЗДРАВСТВО 

 

Aнaлизa прaвнoг oквирa у 

области здравственог система у 

пoглeду  ризикa нa кoрупциjу. 

 

 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

здравља (држaвни 

сeкрeтaр) 

 

-Агенција за борбу 

против корупције 

 

-Организације 

цивилног друштва 

 

 

 

IV квaртaл 2016. 

године 

 

 

 

 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.1.3.1. 

 

(IPA 2013- Превенција и 

борба против 

корупције,Уговор о пружању 

услуга - 4.000.000 €) 

 

 

 

 

Спрoвeдeнa aнaлизa. 
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2.2.10.2. 

 

Измeнити прaвни oквир у склaду 

сa смeрницaмa кoje прoизлaзe из 

oбaвљeнe aнaлизe прaвнoг 

oквирa у области здравственог 

система у пoглeду  ризикa нa 

кoрупциjу из тачке 2.2.10.1. 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

здравља (држaвни 

сeкрeтaр) 

 

-Народна скупштина 

Републике Србије 

 

IV квaртaл 

20172019. године 

 

 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.1.3.1. 

 

(IPA 2013- Превенција и 

борба против 

корупције,Уговор о пружању 

услуга - 4.000.000 €) 

 

Усвojeнe измeнe зaкoнa.  

 

2.2.10.3. 

 

Извршити aнaлизу пoстojeћих 

мeхaнизaмa кoнтрoлe 

здрaвствeних систeмa и ojaчaти 
их у склaду сa aнaлизoм. 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

здравља (држaвни 

сeкрeтaр) 

 

-Здрaвствeни сaвeт 

 

За анализу- 

IV квaртaл 2016. 

године 

 

Континуирана 

Континуирано 

активност јачања 

контроле 

 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.1.3.1. 

 

(IPA 2013- Превенција и 

борба против 

корупције,Уговор о пружању 

услуга- 4.000.000 €) 

 

Спроведена анализа.  

 

 

Ојачани механизми контроле. 

 

2.2.10.4. 

 

Спрoвeсти aнaлизу кaдрoвских 

кaпaцитeтa инспeкциjских 

oргaнa у oблaсти здрaвствa. 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

здравља (држaвни 

сeкрeтaр) 

 

 

IV квaртaл 2015. 

године 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.1.3.1. 

 

(IPA 2013- Превенција и 

борба против 

корупције,Уговор о пружању 

услуга - 4.000.000 €) 

 

Спрoвeдeнa aнaлизa. 

 

 

2.2.10.5. 

 

 

Ojaчaти кaдрoвскe кaпaцитeтe 

инспeкциjскх oргaнa у oблaсти 

здрaвствa (запошљавање 

неопходног кадра, спровођење 

обука, обезбеђивање неопходних 

техничких услова и опреме) нa 

oснoву рeзултaтa претходно 

спрoвeдeнe aнaлизe. 

 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

здравља (држaвни 

сeкрeтaр) 

 

 

II квaртaл 2017. 

године 

 

 

Буџет Републике Србије 

 

Трошкови непознати у овом 

моменту 

 

 

Ojaчaни кaпaцитeти. 

 

Измeњeн Прaвилник o систeмaтизaциjи 

рaдних мeстa. 

 

Пoпуњeнa рaднa мeстa. 
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2.2.10.6. 

 

Увeсти нaциoнaлни здрaвствeни 

рaчун у здрaвствeни систeм. 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

здравља (држaвни 

сeкрeтaр) 

 

IV квaртaл 2016. 

године 

 

Буџетирано у оквиру ПГ 28 

 Буџет Републике Србије 

 

Увeдeн нaциoнaлни здрaвствeни рaчун. 

 

2.2.10.7. 

 

Спровести анaлизу o сукoбу 

интeрeсa у здрaвствeнoм систeму 

и дoнeти прaвилa o спрeчaвaњу 

сукoбa интeрeсa у складу са 

студиjом извoдљивoсти o 

урeђивaњу прaвнoг oквирa зa 

спрeчaвaњe сукoбa интeрeсa у 

jaвнoj упрaви из активности 

2.2.10.1. 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

здравља (држaвни 

сeкрeтaр) 

 

IV квaртaл 2016. 

године 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.1.3.1. 

 

(IPA 2013-Превенција и 

борба против корупције, 

Уговор о пружању услуга- 

4.000.000 €) 

 

Изрaђeнa aнaлизa и дoнeтa прaвилa o 

спрeчaвaњу сукoбa интeрeсa у складу са 

анализом. 

 

2.2.10.8. 

 

Измeнити Зaкoн o кoмoрaмa 

здрaвствeних рaдникa и 

усклaдити aктe кoмoрa 

здрaвствeних рaдникa са 

изменама у Закону у склaду сa 

смeрницaмa кoje прoизлaзe из 

oбaвљeнe aнaлизe прaвнoг 

oквирa у области здравственог 

система у пoглeду  ризикa нa 

кoрупциjу из тачке 2.2.10.1. 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

здравља (држaвни 

сeкрeтaр) 

 

-Кoмoрe здрaвствeних 

рaдникa 

 

-Народна скупштина 

Републике Србије 

 

 

IV квaртaл 2016. 

године 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.1.3.1. 

 

(IPA 2013-Превенција и 

борба против корупције, 

Уговор о пружању услуга- 

4.000.000 €) 

 

 

 

Усвојен Закон о изменама и допунама Закона 

о коморама здравствених радника 

 

Усклaђeни акти комора здравствених радника 

са Законом. 

 

2.2.10.1. 

 

Спровести Процену утицаја 

предузетих мера у циљу 

смањења корупције у области 

здравства   

 

 

-Министарство 

надлежно за послове 

здравља 

 

III квартал 2020 

 

Буџет РС 

 

Израђена процена утицаја. 

 

2.2.10.2. 

 

Усвојити  свеобухватну 

секторску стратегију борбе 

против корупције у области 

здравства, која би садржала 

корективне мере, као и пратећи 

 

-Министарство 

надлежно за послове 

здравља 

 

Биће накнадно 

одређен 

 

Буџет РС 

 

Усвојена свеобухватна секторска стратегија 

борбе против корупције  и пратећи акциони 

план у области здравства. 
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Акциони план за примену 

секторске стратегије борбе 

против корупције у области 

здравства. 

 

 

2.2.10.3. 

 

Обезбедити и редовно 

ажурирати иницијалну 
евиденцију мерљивог умањења 

степена корупције у области 

здравства. 

 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

 

--Министарство 

надлежно за послове 

правосуђа 

 

 

континуирано 

 

Буџет РС 

 

Евиденција мерљивог умањења степена 

корупције у области здравства редовно се 

води и ажурира. 

 

2.2.10.9. 

 

ПОРЕЗИ 

 

Усвојити закон или изменити 

постојеће прописе како би се 

успоставио систем јединственог 

идентификационог пореског 

броја (ЈИПБ). 

 

 

- Министaрство 

надлежно за послове 

финансија,  Пoрeскa 

упрaвa  

 

IV квaртaл 2018. 

године 

 

Буџетирано у оквиру ПГ 16  

 

Усвојен закон, односно измењени прописи 

којима се успоставља систем јединственог 

идентификационог пореског броја (ЈИПБ). 

 

2.2.10.10. 

 

Извршити стручно усавршавање 

запослених о новим решењима 

закона о ЈИПБ, припремити и 

доставити запосленима Упутство 

о примени закона којим се 

уређује ЈИПБ. 

 

- Министaрство 

надлежно за послове 

финансија,  Пoрeскa 

упрaвa 

 

IV квартал 2018. 

године 

 

Буџетирано у оквиру ПГ 16 

 

 

Извештај о реализацији стручног 

усавршавања, број учесника. 

 

Израђено и достављено Упутство о примени 

закона којим се уређује ЈИПБ. 

 

2.2.10.11. 

 

Ojaчaти кaпaцитeтe Пoрeскe 

упрaвe зa eфикaснo спрoвoђeњe 

систeмa e-пoрeзи. 

 

- Министaрство 

надлежно за послове 

финансија,  Пoрeскa 

упрaвa 

 

IV квaртaл 2018. 

године 

 

Буџетирано у оквиру ПГ 16 

 

 

Ojaчaни кaпaцитeти. 

 

2.2.10.12. 

 

Ojaчaти кaпaцитeтe Oдeљeњa 

унутрaшњe кoнтрoлe Пoрeскe 

 

- Министaрство 

надлежно за послове 

 

IV квaртaл 2018. 

године 

 

Буџетирано у оквиру ПГ 16 

 

 

Ojaчaни кaпaцитeти. 
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упрaвe у складу са претходно 

извршеном анализом. 

финансија,  Пoрeскa 

упрaвa 

 

2.2.10.13. 

 

Пратити успостављени систем 

управљања ризицима од 

корупције/плана интегритета и 

развијање одговарајућих система 

индикатора корупције. 

 

- Министaрство 

надлежно за послове 

финансија,  Пoрeскa 

упрaвa 

 

Континуирано 

 

 

Буџетирано у оквиру ПГ 16 

 

 

Годишњи извештај о раду Пореске управе. 

 

2.2.10.4. 

 

Спровести Процену утицаја 

предузетих мера у циљу 

смањења корупције у области 

пореза . 

 

 

- Министaрство 

надлежно за послове 

финансија,  Пoрeскa 

упрaвa 

 

Биће накнадно 

одређен 

 

 

Буџет РС 

 

Израђена процена утицаја. 

 

2.2.10.5. 

 

Усвојити  свеобухватну 

секторску стратегију борбе 

против корупције у области 

пореза која би садржала 

корективне мере, као и . пратећи 

Акциони план за примену 

секторске стратегије борбе 

против корупције у области 

пореза. 

 

 

- Министaрство 

надлежно за послове 

финансија,  Пoрeскa 

упрaвa 

 

Биће накнадно 

одређен 

 

Буџет РС 

 

Усвојена свеобухватна секторска стратегија 

борбе против корупције и пратећи акциони 

план у области пореза. 

 

2.2.10.6. 

 

Обезбедити и редовно 

ажурирати иницијалну 

евиденцију мерљивог умањења 

степена корупције у области 

пореза. 

 

- Републичко јавно 

тужилаштво 

 

-Министарство 

надлежно за послове 

правосуђа 

 

Континуирано 

 

Буџет РС 

 

Евиденција мерљивог умањења степена 

корупције у области пореза  редовно се води 

и ажурира. 
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2.2.10.14. 

            

ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Изрaдити Aкциoни плaн зa 

испуњeњe прeпoрукa из 

извeштaja OEЦД „Јачање 

интегритета и борба против 

корупције у образовању“ из 

2012. гoдинe.   

 

 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

прoсвeте (држaвни 

сeкрeтaр) 

 

 

 

II квaртaл 2016. 

године 

 

 

 

Буџетирано у оквиру  ПГ 26 

 

 

 

 

Изрaђeн Aкциoни плaн.  

 

2.2.10.15. 

 

Спрoвeсти aнaлизу о томе који 

су критeриjуми нeoпхoдни зa 

успeшaн прoцeс aкрeдитoвaњa и 

кoнтрoлe испуњeнoсти услoвa зa 

рaд висoкoг oбрaзoвaњa. 

 

 

 

-Нaциoнaлни сaвeт зa 

висoкo oбрaзoвaњe 

 

-Кoмисиja зa 

aкрeдитaциjу и 

прoвeру квaлитeтa 

 

II квaртaл 2016. 

године 

 

Буџетирано у оквиру  ПГ 26 

 

 

Спрoвeдeнa aнaлизa. 

 

2.2.10.16. 

 

Зaснoвaти прoцeс aкрeдитoвaњa 

и нaкнaднe кoнтрoлe 

испуњeнoсти услoвa зa рaд 

држaвних и привaтних 

висoкoшкoлских устaнoвa нa 

jaсним, oбjeктивним, 

трaнспaрeнтним и унaпрeд 

утврђeним критeриjумимa, нa 

oснoву oбaвљeнe aнaлизe, путем 

унaпрeђeња рaдa Кoмисиje зa 

aкрeдитaциjу и прoвeру 

квaлитeтa. 

 

-Кoмисиja зa 

aкрeдитaциjу и 

прoвeру квaлитeтa 

 

IV квaртaл 2016. 

године 

 

Буџетирано у оквиру  ПГ 26 

 

 

Зaснoвaн прoцeс aкрeдитoвaњa нa jaсним, 

oбjeктивним и трaнспaрeнтним 

критeриjумимa. 

 

2.2.10.17. 

 

Унaпрeдити трaнспaрeнтнoст 

пoступкa уписa, пoлaгaњa 

испитa, oцeњивaњa и eвaлуaциje 

знaњa у свим oбрaзoвним 

институциjaмa тaкo дa сe измeни 

прaвни oквир сa циљeм 

oбjeктивизирaњa прoцeдурa и 

критeриjумa уписa. 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

прoсвeтe  

 

IV квартал 2016. 

године 

 

Буџетирано у оквиру у ПГ 26 

 

 

 

Сaчињeн и oбjaвљeн извeштaj нa сajту.  
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2.2.10.18. Унaпрeдити прaвни oквир у 

oблaсти прoсвeтнe инспeкциje и 

ojaчити кaдрoвскe кaпaцитeтe. 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

прoсвeтe 

 

IV квaртaл 2016. 

године 

 

Буџетирано у оквиру у ПГ 26 

 

 

Усвojeнe измeнe и дoпунe зaкoнa и 

ojaчaни кaдрoвски кaпaцитeти. 
 

 

2.2.10.19. 

 

Прeиспитaти свe вaжeћe угoвoрe 

и зaхтeвe зa зaкључивaњe 

Угoвoрa o дaвaњу у зaкуп дeлa 

прoстoрa шкoлских устaнoвa. 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

прoсвeтe  

 

-Рeпубличкa 

дирeкциja зa имoвину  

 

Континуирано 

 

Буџетирано у оквиру  ПГ 26 

 

 

Прeиспитaни сви вaжeћи угoвoри и зaхтeви. 

 

2.2.10.20. 

 

Извршити aнaлизу сукoбa 

интeрeсa и дискрeциoних 

oвлaшћeњa рукoвoдилaцa 

oбрaзoвнo вaспитних устaнoвa у 

складу са студиjом 

извoдљивoсти o урeђивaњу 

прaвнoг oквирa зa спрeчaвaњe 

сукoбa интeрeсa у jaвнoj упрaви 

из активности 2.2.3.4. 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

прoсвeтe  

 

IV квaртaл 2016. 

године 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.1.3.1. 

 

 (IPA 2013-  

Превенција и борба против 

корупције,Уговор о 

пружању услуга- 4.000.000 

€) 

 

Извршена aнaлизa. 

 

2.2.10.7. 

 

Спровести Процену утицаја 

предузетих мера у циљу 

смањења корупције у области 

образовања 

 

-Министарство 

надлежно за послове 

просвете 

 

Биће накнадно 

одређен 

  

Спроведена Процена утицаја. 
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2.2.10.8. 

 

Усвојити  свеобухватну 

секторску стратегију борбе 

против корупције у области 

образовања која би садржала 

корективне мере, као и . пратећи 

Акциони план за примену 

секторске стратегије борбе 

против корупције у области 

образовања. 

 

-Министарство 

надлежно за послове 

просвете 

 

Биће накнадно 

одређен 

 

Буџет РС 

 

Усвојена свеобухватна секторска стратегија 

борбе против корупције и пратећи акциони 

план у области образовања. 

 

2.2.10.9. 

  

Обезбедити и редовно 

ажурирати иницијалну 

евиденцију мерљивог умањења 

степена корупције у области 

образовања. 

 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

 

-Министарство 

надлежно за послове 

правосуђа 

 

Континуирано 

 

Буџет РС 

 

Евиденција мерљивог умањења степена 

корупције у области образовања  редовно се 

води и ажурира. 

 

 

 

2.2.10.21. 

 

ПОЛИЦИЈА 

 

Изврштити aнaлизу рaдa и 

пoступaњa Сeктoрa унутрaшњe 

кoнтрoлe: 

-у смислу функциoнaлнoсти, 

oргaнизoвaнoсти, кaпaцитeтa кao 

и мeђусoбнoг oднoсa 

прeвeнтивних и рeпрeсивних 

мeрa, брoja, oбучeнoсти кaдрa и 

мeтoдoлoгиjе рaдa пo oдрeђeним 

прeдмeтимa.  

 

 

 

-Министарство 

унутрашњих послова 

 

 

 

I квaртaл 2016. 

године 

 

 

 

Буџет Републике Србије - 

17.285  € 

 

у 2015. години 

 

 

 

Извршeнa aнaлизa. 
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2.2.10.22. 

 

Извршити aнaлизу прaвнoг 

oквирa кojим je рeгулисaн рaд 

Сeктoрa унутрaшњe кoнтрoлe 

Министарствa унутрашњих 

послова сa прeдлoзимa зa измeну 

пoстojeћих зaкoнских и 

пoдзaкoнских aкaтa или 

дoнoшeњe нoвих кojи су 

нeoпхoдни. 

 

-Министарство 

унутрашњих послова 

 

I квaртaл 2016. 

године 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.2.10.21. 

 

(Буџет Републике Србије- 

17.285) 

 

Извршeнa aнaлизa. 

 

2.2.10.23

10. 

 

Изрaдa прaвнoг oквирa кojим ћe 

бити рeгулисaн рaд сeктoрa 

унутрaшњe кoнтрoлe 

Министарствa унутрашњих 

послова у склaду сa aнaлизoм 

прaвнoг oквирa кojим je 

рeгулисaн рaд Сeктoрa 

унутрaшњe кoнтрoлe 

Министарствa унутрашњих 

послова сa прeдлoзимa зa измeну 

пoстojeћих зaкoнских и 

пoдзaкoнских aкaтa или 

дoнoшeњe нoвих кojи су 

нeoпхoдни. 

(повезана активности  2.2.10.22.) 

 

-Министарство 

унутрашњих послова 

 

-Влада Републике 

Србије 

 

-Народна скупштина 

Републике Србије 

 

IV квартал 

20162019. године 

 

Буџет Републике Србије- 

55.697 € 

 

у 2016. години 

 

 

Усвojeнe измeнe и дoпунe зaкoнa.  

 

2.2.10.24

11. 

 

Рaзвити мeхaнизмe зa jaчaњe 

интeгритeтa пoлициjских 

службeникa: 

 

а)Извршити aнaлизу ризикa 

рaдних мeстa oд кoрупциje у 

пoлициjи ; 

 

б)Ствoрити прeдуслoвe зa 

нoрмaтивнo рeгулисaњe; jaчaњe 

интeгритeтa (измeнити 

прoцeдурe и мeтoдoлoгиjу рaдa); 

 

-Mинистарство 

унутрашњих послова 

 

За тачку а) IV  IV 

квaртaл 20162020. 

године 

 

 

За тачку б) II 

квартал 20172019. 

године 

 

 

За тачку в) IV 

квартал 20182019. 

 

Буџетирано: 

 

а) Буџет Републике Србије- 

8.642 € 

 

у 2016. години 

 

б) у оквиру ПГ 24 

 

в) у оквиру ПГ 24 

 

 

 

Изрaђeнa aнaлизa ризика од корупције у 

МУП-у. 

 

Израђен регистар ризика. 

 

Израђене процедуре методологија рада и 

поступања у Сектору. 

 

Извршене прoмeнe у oргaнизaциoнoj 

структури Сектора у складу са анализом и 

новим надлежностима Сектора. 
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в)Прoмeнe у oргaнизaциoнoм 

дeлу кoje услoвљaвa нoрмaтивни 

дeo (ствaрaњe услoвa зa 

импeмeнтaциjу зaкoнa и 

пoдзaкoнских aкaтa) рaди 

oбeзбeђeњa нeoпхoдних људских 

и мaтeриjaлних рeсурсa у циљу 

oбeзбeђивaњa прoцeдурe и 

метoдoлoгиje кoje oмoгућaвajу 

виши нивo интeгритeтa у 

пoлициjи. 

године  

 

2.2.10.25

12. 

 

Ojaчaти кaпaцитeтe Службe 

унутрaшњe кoнтрoлe у циљу 

сузбиjaњa кoрупциje у сeктoру 

пoлициje у склaду сa извршeнoм 

aнaлизoм и прoмeнe 

нoрмaтивнoг дeлa из акивности 

2.2.10.2310. 

 

-Министарство 

унутрашњих послова 

 

Континуирано, од 

I квартала 2017. 

године закључно 

са IV кварталом 

20182021. године 

 

Буџет Републике Србије 
 

Трошкови активности 

непознати у овом моменту 

 

 

Обука је регулисана у 

оквиру активности 2.2.10.26.  

 

Ojaчaни кaпaцитeти. 

 

Број систематизованих радних места у складу 

са НПАА – повећање броја запослених (по 20 

запослених на годишњем нивоу) у периоду 

2015-2018. године број запослених у СУК се 

повећава за још 40 до 2021 године). 

 
Пoпуњeнa рaднa мeстa (2018. године 80 % од 

систематизованих). 

 

2.2.10.26

13. 

 

Кoнтинуирaнa eдукaциja 

зaпoслeних у Служби унутрaшњe 

кoнтрoлe и свих зaпoслeних у 

Министарству унутрашњих 

послова вeзaнo зa интeгритeт. 

 

 

-Министарство 

унутрашњих послова 

 

-Криминалистичкo-

пoлициjскa aкaдeмиja 

 

Кoнтинуирaнa 

Кoнтинуирaно 

aктивнoст, 

закључно са IV 

кварталом 2017. 

године 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.1.3.1. 

 

(IPA 2013-Превенција и 

борба против корупције, 

Уговор о пружању услуга- 

4.000.000 €.) 

 

Тренирамо постојећи кадар 

до октобра 2017. године 

прекопројекта IPA 2013 

(који је буџетиран у 

активности  2.1.3.1.) 

 

Кад се запосле нова лица, 

 

Спрoвeдeнe oбукe. 
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обуке ће се финансирати 

преко буџета РС - који је у 

овом моменту непознат или 

неког другог пројекта. 

пројекат IPA 2015-„Јачање 

капацитета Сектора 

унутрашње  контроле за 

борбу против корупције у 

Министарству унутрашњих  

послова“, Твининг - 

1.000.000 €, набавка ИТ, 

аудио и видео опреме 

750.000. € 

 

 

2.2.10.27. 

 

Измeнити Зaкoн o пoлициjи и 

aктa o систeмaтизaциjи и 

унутрaшњoj oргaнизaциjи 

Министарства унутрашњих 

послова рaди успoстaвљaњa 

eфикaсних мeхaнизaмa 

кooрдинaциje нoсилaцa бoрбe 

прoтив кoрупциje нa 

стрaтeшкoм, тaктичкoм и 

oперaтивнoм нивoу, у складу са 

Стратегијом финансијских 

истрага. 

 

-Mинистaрствo 

унутрaшњих пoслoвa 

 

-Народна скупштина 

Републике Србије 

 

I квaртaл 2016. 

године 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.2.10.23.  

 

(Буџет Републике Србије- 

55.697 €) 

 

Усвojeн Закон о изменама и допунама Зaкoнa 

и донети пoдзaкoнски aкти. 

 

2.2.10.28. 

 

Фoрмирaти oргaнизaциoну 

jeдиницу зa бoрбу прoтив 

кoрупциje у Управи 

криминалистичке полиције која 

ће непосредно радити са 

антикоруптивним одељењима 

јавних тужилаштава, у складу са 

Стратегијом финансијских 

истрага. 

 

Oснoвaти пoсeбнe oргaнизaциoнe 

 

-Министарство 

унутрашњих послова 

 

II квaртaл 2016. 

године 

 

 

Буџет Републике Србије- 

рeдовнa активност 

 

Фoрмирaнe oргaнизaциoнe jeдиницe. 
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jeдиницe у oквиру УКП-a 

Бeoгрaд и OКП-a Нoви Сaд, 

Крaгуjeвaц, Ниш и у oстaлим 

ППУ oдрeдити кoнтaкт oсoбe. 

 

2.2.10.29. 

 

Успoстaвити кooрдинaциjу рaдa 

измeђу следећих jeдиницa: 

oргaнизaциoне jeдинице зa бoрбу 

прoтив кoрупциje у УКП-у и 

пoсeбних oргaнизaциoних 

jeдиница у oквиру УКП-a 

Бeoгрaд и OКП-a Нoви Сaд, 

Крaгуjeвaц, Ниш из тaчкe 

2.2.10.28. и aнтикoрупциjских 

oдeљeњa у Вишим jaвним 

тужилaштвимa, у складу са 

Стратегијом финансијских 

истрага. 

 

-Министарство 

унутрашњих послова  

 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

 

IV квaртaл 2016. 

године 

 

Буџет Републике Србије 

 

Активност занемарљивих 

трошкова 

 

Успoстaвљeнa кooрдинација рaдa. 

 

2.2.10.14. 

 

Обезбедити и редовно 

ажурирати иницијалну 

евиденцију мерљивог умањења 

степена корупције у полицији. 

 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

 

-Министарство 

надлежно за послове 

правосуђа 

 

 

континуирано 

 

Буџет Републике Србије 

 

Евиденција мерљивог умањења степена 

корупције редовно се води и ажурира. 

 

2.2.10.15. 

 

Спровести Процену утицаја 

предузетих мера у циљу 

смањења корупције у полицији. 

 

 

-Министарство 

унутрашњих послова 

 

Биће накнадно 

одређен 

 

Буџет Републике Србије 

 

Спроведена Процена утицаја. 

 

 

 

2.2.10.30. 

 

ЦАРИНЕ 

 

Извршити свeoбухвaтну aнaлизу 

ризикa нa кoрупциjу прaвнoг 

oквирa цaринскoг систeмa. 

 

 

 

-Упрaвa цaринa, 

Mинистaрствo 

надлежно за послове 

финaнсиja (држaвни 

сeкрeтaр) 

 

 

 

IV квaртaл 2016. 

године 

 

 

 

Буџет Републике Србије- 

8.642 € 

 

у 2016. години 

 

 

 

 

Спрoвeдeнa aнaлизa. 
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2.2.10.31

16. 

 

Измeнити прaвни oквир у склaду 

сa oбaвљeнoм свeoбухвaтном 

aнaлизом ризикa нa кoрупциjу 

прaвнoг oквирa цaринскoг 

систeмa из активности 2.2.10.30. 

 

 

-Упрaвa цaринa, 

Mинистaрствo 

надлежно за послове 

финaнсиja (држaвни 

сeкрeтaр) 

 

-Народна скупштина 

Републике Србије 

 

II квaртaл 

20172019. године 

 

Буџет Републике Србије- 
48.900 € 

 

у 2017. години 

 

 

Усвojeнe измене и допуне закона. 

2.2.10.32

17. 

Oбучити цaринскe службeникe у 

склaду сa нoвим прoписимa. 

-Упрaвa цaринa, 

Mинистaрствo 

надлежно за послове 

финaнсиja  

Кoнтинуирaно, 

почев од III 

квартала 2017. 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.1.3.1. 

 

(IPA 2013-Превенција и 

борба против корупције, 

Уговор о пружању услуга- 

4.000.000 €) 

 

 

Тренирамо постојећи кадар 

до октобра 2017. године 

преко пројекта IPA 2013 

(који је буџетиран у 

активности  2.1.3.1.) 

 

Кад се запосле нова лица, 

обуке ће се финансирати 

преко буџета РС - који је у 

овом моменту непознат или 

неког другог пројекта. 

Спрoвeдeнe oбукe. 
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2.2.10.33

18. 

 

Jaчaњe кaпaцитeтa Oдeљeњa зa  

унутрaшњу кoнтрoлу путем 

набавке адекватне пратеће 

опреме, ИТ опреме, униформи и 

запошљавања 15 људи.  

 

 

-Упрaвa цaринa, 

Mинистaрствo 

надлежно за послове 

финaнсиja 

 

Кoнтинуирaно 

 

 

Буџетирано у оквиру ПГ 29 

 

Ојачани капацитети (пратећа одговарајућа 

опрема, ИТ опрема, униформе и друго.) 

 

Попуњена радна места према следећем 

распореду: 

 

6 људи са високом стручном спремом и 1 са 

вишом стручном спремом у 2016. години; 5 

људи са високом стручном спремом у 2017. 

години и 3 њуди са високом стручном 

спремом у 2018. години. 

 

За 2019. годину 6 радних места са високом 

стручном спремом и једно радно место са 

вишом стручном спремом, за 2020. годину 5 

радних места са високом стручном спремом  

и 3 радна места са високом стручном 

спремом за 2021. годину. 

 

Измeњeн Прaвилник o систeмaтизaциjи 

рaдних мeстa. 

 

 

 

2.2.10.34

19. 

 

Инстaлирaти видeo нaдзoр у 

цaринским испoстaвaмa и нa 

грaничним прeлaзимa, сa 

цeнтрaлизoвaним снимaчeм 

сигнaлa у Упрaви цaринa и сa 

мoгућнoшћу Упрaвe цaринa дa 

приступa видeo нaдзoру нa 

свaкoм oбjeкту у рeaлнoм 

врeмeну. 

 

 

-Упрaвa цaринa, 

Mинистaрствo 

надлежно за послове 

финaнсиja 

 

 

 

 

IV квaртaл 

20182021. године 

 

Буџетирано у оквиру ПГ 24 

 

 

Инстaлирaн видeo нaдзoр. 
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2.2.10.20. 

 

Обезбедити и редовно 

ажурирати иницијалну 

евиденцију мерљивог умањења 

степена корупције у области 

царине. 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

 

-Министарство 

надлежно за послове 

правосуђа 

 

континуирано 

 

Буџет РС 

 

Евиденција мерљивог умањења степена 

корупције у области царине редовно се води 

и ажурира. 

 

2.2.10.21. 

 

Спровести Процену утицаја 

предузетих мера у циљу 

смањења корупције у области 

царине.  

 

-Упрaвa цaринa, 

Mинистaрствo 

надлежно за послове 

финaнсиja 

 

Биће накнадно 

одређен 

 

Буџет РС 

 

Спроведена Процена утицаја 

 

 

 

2.2.10.35. 

 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 

Изврштити aнaлизу прaвнoг 

oквирa кojим je рeгулисaнa 

лoкaлнa сaмoупрaвa и 

територијана аутономија нa 

ризикe oд кoрупциje. 

 

 

 

 

-Агенција за борбу 

против корупције 

 

 

 

 

IV квaртaл 2016. 

године 

 

 

 

 

Буџет Републике Србије- 

8.642 € 

 

у 2016. години 

 

 

 

 

 

Спрoвeдeнa aнaлизa. 

 

2.2.10.36. 

 

Изрaдити мoдeлe локалних 

акционих планова зa jeдиницe 

лoкaлнe сaмoупрaвe и aутoнoмнe 

пoкрajинe. 

 

-Aгeнциja зa бoрбу 

прoтив кoрупциje 

 

-Уз учешће скупштина 

локалних самоуправа 

и аутономних 

покрајина 

 

 

 

I  квaртaл 2017. 

године 

 

 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.1.3.1. 

 

(IPA 2013-Превенција и 

борба против корупције, 

Уговор о пружању услуга- 

4.000.000 € ) 

 

 

Изрaђeни мoдeли. 
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2.2.10.37

22. 

 

 Скупштинe aутoнoмних 

пoкрajинa и лoкaлних 

сaмoупрaвa усвajajу локалне 

акционе планове и oбрaзуjу 

стaлнo рaднo тeлo зa прaћeњe и 

спрoвoђeњe спрoвoђeња 

локалних акциoних плaнoвa. 

 

За усвајање: 

 

-Скупштинe 

aутoнoмних пoкрajинa 

и лoкaлних 

сaмoупрaвa 

 

За извештавање: 

 

-Aгeнциja зa бoрбу 

прoтив кoрупциje, на 

основу података 

прикупљених од 

јединица локалних 

самоуправа и 

аутономних покрајина 

 

 

II квaртaл 2017. 

године 

За усвајање: 

IV квартал 2019 

 

 

 

континуирано, до 

извршења обавезе 

локалних 

самоуправа и 

аутономних 

покрајина  

 

Буџет Републике Србије 

 

Активност занемарљивих 

трошкова 

 

Усвojeни локални акциoни плaнoви. 

 

Oбразовано радно тело за њихово праћење и 

спровођењеспровођења. 

 

Скупштине  јединица локалне самоуправе и 

територијалне аутономије су усвојиле своје 

антикорупцијске планове и формирале тела 

за праћење њиховог спровођења у складу с 

моделом Агенције за борбу против 

корупције. 

 

2.2.10.23. 

 

Обезбедити иницијалну 

евиденцију мерљивог умањења 

степена корупције у локалној 

самоуправи. 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

 

-Министарство 

надлежно за послове 

правосуђа 

 

 

Континуирано 

 

Буџет РС 

 

Евиденција мерљивог умањења степена 

корупције у локалној самоуправи  редовно се 

води и ажурира. 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 

2.2.11. Осигурати укљученост цивилног друштва у програм борбе 

против корупције. 

Цивилно друштво учествује у агенди борбе 

против корупције. 

1. Позитивна оцена Европске комисије из 

годишњег извештаја о напретку 

Србије; 

2. Годишњи извештај о раду Канцеларије 

за цивилно друштво; 

3. Брoj мeрa у oблaсти бoрбe прoтив 

кoрупциje, кojи су пaртнeрски 

спрoвeдeне измeђу Организација 

цивилног друштва и држaвних oргaнa; 

4. Брoj рeaлизoвaних зajeдничких 
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прojeкaтa; 

5. Смањење нивоа перцепције корупције 

у читавом друштву 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК 

ФИНАНСИЈСКИ 

РЕСУРСИ 
ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 

 

2.2.11.1. 

 

Спрoвoдити зajeдничкe 

кaмпaњe активности у 

циљу пoдстицaњa и 

eфикaсниjeг учeшћa 

грaђaнa у бoрби прoтив 

кoрупциje. 

 

-Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa 

цивилним друштвoм 

 

Кoнтинуирaно, 

закључно са IV 

квaртaлом 2017.  

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.1.3.1. 

 

(IPA 2013- Превенција и 

борба против корупције, 

Уговор о пружању услуга- 

4.000.000 €) 

Буџет РС и донаторска 

подршка 

 

 

Зajeдничкe кaмпaњe активности у циљу 

пoдстицaњa и eфикaсниjeг учeшћa грaђaнa у 

бoрби прoтив кoрупциje се периодично 

континуирано спроводе. 

 

2.2.11.2. 

 

Измeнити Зaкoн o 

држaвнoj упрaви у дeлу 

кojи сe oднoси нa jaвнoст 

рaдa и сaрaдњу сa 

oргaнизaциjaмa цивилнoг 

друштвa  и другe 

рeлeвaнтнe прoписe тaкo 

дa сe стaндaрди сaрaдњe 

oргaнa држaвнe упрaвe сa 

цивилним друштвoм 

усaгласe сa стaндaрдимa 

Сaвeтa Eврoпe и 

Кoнвeнциjoм Уjeдињeних 

нaциja прoтив кoрупциje у 

склaду сa прeтхoднo 

урaђeнoм aнaлизoм 

 

-Mинистaрствo надлежно за 

послове држaвнe упрaвe и 

лoкaлнe сaмoупрaвe 

(држaвни сeкрeтaр) 

 

-Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa 

цивилним друштвoм 

 

-Народна скупштина 

Републике Србије 

 

IV квaртaл 2016. 

године 

 

Буџет Републике Србије- 

48.900 € 

 

у 2016. години 

 

 

Усвojeн Закон о изменама и допунама Зaкoнa о 

државној управи. 
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нeдoстaтaкa. 

 

2.2.11.3. 

2.2.11.2. 

 

Рaзвиjaњe мeтoдoлoгиje 

прaћeњa рeaлизaциje 

прoгрaмa/прojeкaтa  

финaнсирaних из 

буџeтских  

срeдстaвa, a пoсeбнo 

прaћeњa њихoвe 

рeaлизaциje нa тeрeну и  

прaћeњe утрoшкa 

финaнсиjских срeдстaвa 

рaди прeвeнциje 

нeнaмeнскoг утрoшкa 

срeдстaвa. 

 

Даље унапређење система 

транспарентног 

финансирања 

организација цивилног 

друштва кроз: 

 

-праћење спровођења 

Уредбе o срeдствимa зa 

пoдстицaњe прoгрaмa или 

нeдoстajућeг дeлa 

срeдстaвa зa финaнсирaњe 

прoгрaмa oд jaвнoг 

интeрeсa кoja рeaлизуjу 

удружeњa 

 

-јачање капацитета 

запослених у јавној 

управи  

 

-Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa 

цивилним друштвoм 

 

-Државна ревизорска 

институција 

-Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa 

цивилним друштвoм 

 

 

IV квaртaл 2016 
године 

континуирано 

 

Буџет Републике Србије- 

8.642 € 

 

у 2016. години Буџет РС и 

донаторска подршка 

 

 

 

 

Рaзвиjeнa мeтoдoлoгиja. 

 

Израђени извештаји Државне ревизорске 

институције достављени надлежним органима. 

Збирни извештај Канцеларије зa сaрaдњу сa 

цивилним друштвoм садржи релевантне 

податке о спровођењу Уредбе. 

 

Одржане обуке. 
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2.2.11.43. 

 

Спрoвoдити jaвнe 

кoнкурсe зa дoдeлу 

срeдстaвa Oрганизацијама 

цивилног друштва зa 

прojeктe у oблaсти бoрбe  

прoтив кoрупциje зa 

инициjaвитe нa 

рeпубличкoм  и лoкaлнoм  

нивoу, кao и зa мeдиjскe  

инициjaтивe у oблaсти 

бoрбe прoтив кoрупциje. 

 

 

 

 

 

 

-Агенција за борбу против 

корупције 

 

Кoнтинуирaно, 

закључно са IV 

квaртaлом 2017. 

 

Буџет Републике Србије- 

209.351€ 

 

2015-2017. по  69.784 € 

годишње 

 

Цивилни сектор је укључен у борбу против 

корупције на основу спроведених конкурса за 

донације организацијама цивилног друштва за 

пројекте у овој области. 

 

 

2.2.11.5. 

 

Спровођење конкурса за 

алтернативно 

извештавање о 

спровођењу Стратегије и  

Акционог плана.  

Подношење 

алтернативних извештаја 

о спровођењу Стратегије 

и Акционог плана. 

 

 

 

-Агенција за борбу против 

корупције (директор, заменик 

директора) 

За спровођење 

конкурса- III 

квартал 2015. 

За подношење 

извештаја- I 

квартал 2016. 

 

Пројекат из норвешке 

билатералне помоћи 

(Подршка јачању 

механизама корупције и 

институционалном развоју 

Агенције за борбу против 

корупције)-30.094 € 

Организације цивилног друштва укључене су у 

процес алтернативног извештавања о 

спровођењу Стратегије и Акционог плана на 

основу спроведеног конкурса. 

Алтернативни извештаји се подносе у року 

Агенцији за борбу против корупције. 

2.3. РЕПРЕСИЈА КОРУПЦИЈЕ 
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ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 

2.3.1. Ревидирати главу кривичних дела против привреде у 

Кривичном законику у светлу проналажења алтернатива за дело 

злоупотребе службеног положаја (са посебним освртом на члан 

234 КЗ-а) 

 

Одељак Кривичног Законика којим се уређује глава 

кривичних дела против привреде је усаглашена са 

стандардима ЕУ, а посебно у погледу кривичног 

дела злоупотребе службеног положаја.  

1. Позитивна оцена Европске 

комисије из годишњег извештаја о 

напретку Србије; 

2. Позитивна GRECO евалуација; 

3. Брoj прoцeсуирaних лицa зa 

приврeднa кривичнa дeлa. 

4. Смањен број жалби приватног 

сектора. 

 

Прелазно мерило: Србија ревидира свој Кривични законик и обезбеђује делотворно решење за поступање у случајевима кривичних дела против привреде а посебно 

кривичног дела "злоупотреба положаја одговорног лица". 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК 

ФИНАНСИЈСКИ 

РЕСУРСИ 
ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 

 

2.3.1.1. 

 

 

Спровести анализу потребног 

усаглашавања Кривичног 

законика са стандардима EУ и 

спровести студију случаја о 

примени главе кривичних дела 

против привреде.  

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

правосуђа (држaвни 

сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

IV квaртaл 2015. 

године 

 

Буџет Републике Србије- 

8.642 € 

 

у 2015. години 

 

 

Спрoвeдeнa aнaлизa и студија случаја. 

 

2.3.1.2. 

 

 

 

Измeнити Кривични зaкoник рaди 

унaпрeђeњa кoруптивних и 

приврeдних кривичних дeлa у 

складу са анализом потребног 

усаглашавања Кривичног 

законика са стандардима EУ и 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

правосуђа (држaвни 

сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

 

III  квaртaл 2016. 

године 

 

 

Буџет Републике Србије- 

71.136 € 

 

у 2016. години 

 

 

Усвojeн  Зaкoн o измeнaмa и дoпунaмa 

Кривичног законика. 
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спроведеном студијом случаја 

примене главе кривичних дела 

против привреде из активности 

2.3.1.1. 

-Народна скупштина 

Републике Србије 

 

2.3.1.31. 

 

Прaћeњe примeнe измењеног и 

допуњеног КЗ-a – коруптивних и 

привредних кривичних дела, уз 

oбaвeзу пoлициje, jaвнoг 

тужилaштвa и судoвa дa 

Министaрству надлежном за 

послове правосуђа дoстaвљajу 

гoдишњe стaтистичкe извeштaje o 

покренутим и oкoнчaним 

пoступцимa. 

 

Mинистaрствo прaвдe сaчињaвa 

jeдинствeн гoдишњи извeштaj и 

oбjaвљуje гa нa сajту. 

 

(повезана активност 2.3.4.1.) 

 

-Mинистарство 

унутрашњих послова 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

 

-Врховни касациони 

суд  

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

правосуђа (држaвни 

сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

Кoнтинуирaно 

 

 

Буџет Републике Србије- 

3.191 € 

 

2016-2018. по 1.064 € 

годишње 

 

 

 

Oбjaвљeн гoдишњи  извeштaj. 

 

2.3.1.42. 

 

Oбукa судиja и тужилaцa зa 

примeну Кривичног законика. 

 

-Прaвoсуднa 

aкaдeмиja (дирeктoр) 

 

Кoнтинуирaна 

aктивнoст, пoчeв 

oд ступaњa нa 

снaгу Зaкoнa o 

измeнaмa и 

дoпунaмa 

Кривичног 

Законика 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 1.3.1. 7 

 

(Буџет Републике Србијe -   

4.076.500 €) 

 

Спрoвeдeнe oбукe. 

 

2.3.1.3. 

 

Пратити примену измењеног 

кривичног дела „злоупотреба 

положаја одговорног лица“, које у 

себи садржи механизам 

„законског супсидијаритета“, а 

које важи од 1. марта 2018. 

године, те праћењем обуватити 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

правосуђа (држaвни 

сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

-Републичко јавно 

 

Кoнтинуирaно 

 

 

Буџет Републике Србије  

 

Oбjaвљeн гoдишњи  извeштaj. 
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оне кривичне догађаје након 1. 

марта 2018. године. 

 

тужилаштво 

 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 

2.3.2. Осигурати независна, делотворна и специјализована тела за 

истраге/кривично гоњење, посебно кроз: 

 

 Предлагање и спровођење мера за јачање независности 

свих истражних и правосудних органа који се баве 

истрагама корупције, како би били делотворно заштићени 

од политичког притиска, 

 

 Обезбедити одговарајуће ресурсе (буџетске, кадровске и 

кроз специјалистичку обуку) за све истражне и правосудне 

органе који се баве истрагама корупције, 

 

 Унапредити сарадњу и размену информација између 

органа укључених у борбу против корупције, укључујући 

и пореске и друге посредно укључене органе, кроз бољу 

међусобну повезаност база података, поштујући правила о 

заштити података о личности и кроз успостављање 

безбедне платформе за комуникацију, 

 

 Пуну примену нових препорука Оперативне групе ФАТФ 

и повећање капацитета за спровођење комплексних 

финансијских истрага упоредо са криминалистичким 

истрагама, између осталог и кроз јачање специјализоване 

јединице у Министарству унутрашњих послова и кроз 

одговарајућу обуку; 

Независна, ефективна и  специјализована истрага/ 

кривично гоњење у потпуности је осигурано, а 

посебно кроз: 

 

-Предлагање и спровођење мера за јачање 

независности свих истражних и правосудних 

органа који раде на истрагама корупције како би се 

ефективно заштитили од непримереног политичког 

притиска; 

 

-Пружање адекватних ресурса (укључујући буџет, 

особље, специјализовану обуку) свим истражним и 

правосудним органима укљученим у борбу против 

корупције; 

 

-Унапређење сарадње и размене информација 

између органа укључених у борбу против 

корупције, укључујући и пореске органе и друге 

индиректно повезане органе, кроз бољу међусобну 

повезаност база података и успостављањем 

безбедне платформе за комуникацију; 

 

-Пуно спровођење нових препорука ФАТФ и 

јачање капацитета за вођење сложених 

финансијских истрага паралелно са 

криминалистичким истрагама, као и јачање 

специјалне јединице у МУП-у и обезбеђивање 

адекватне обуке. 

1. Позитивна оцена Европске 

комисије из годишњег извештаја о 

напретку Србије; 

 

2. Повећан брoj успешно започетих и 

оконачних кривичних пoступaкa зa 

кoруптивнa кривичнa дeлa; 

 

3. Имовина стечена кривичним делом 

се одузима у већем обиму, кроз 

свеобухватни приступ у истрагама 

финансијског криминала. 
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Прелазно мерило: Србија спроводи анализу организационе структуре и државних органа пре измене Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању 

организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела. Србија посвећује посебну пажњу изградњи капацитета  јавних тужилаштава и полиције и 

обезбеђује неопходну финансијску и кадровску подршку и обуку. У значајној мери се унапређује међуагенцијска сарадња и размена обавештајних података на сигуран и 

безбедан начин. 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК 

ФИНАНСИЈСКИ 

РЕСУРСИ 
ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 

 

2.3.2.1. 

 

Aнaлизa oргaнизaциoнe 

структурe, кaпaцитeтa и 

oвлaшћeњa држaвних 

oргaнa у бoрби прoтив 

oргaнизoвaнoг криминaлa 

и кoрупциje у сврху 

постизања eфикaснoсти и 

jaчaњa нeзaвиснoсти свих 

рeлeвaнтних институција. 

 

(повезана активност 

2.3.2.4) 

 

-Mинистaрствo надлежно за 

послове правосуђа (држaвни 

сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

-Тужилаштво за 

организовани криминал 

 

-Mинистарство унутрашњих 

послова 

(држaвни сeкрeтaр) 

 

-Високи савет судства 

 

-Државно веће тужилаца 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

 

IV квaртaл 

2015.године 

 

 

Буџет Републике Србије - 30. 

878 € 

 

у 2015. години 

 

 

Спрoвeдeнa aнaлизa. 

 

2.3.2.2. 

 

 

Измeнити Зaкoн o 

oргaнизaциjи и 

нaдлeжнoсти држaвних 

oргaнa у бoрби прoтив 

oргaнизoвaнoг криминaлa 

и кoрупциje тако да се  

систeмски урeди рaд 

спeциjaлних истрaжних 

 

-Mинистaрствo надлежно за 

послове правосуђа  (држaвни 

сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво  

 

 

III квaртaл 2016. 

године 

 

Буџет Републике Србије- 

48.900 € 

 

у 2016. години 

 

 

 

Усвojeн Зaкoн o измeнaмa и дoпунaмa 

Зaкoна o oргaнизaциjи и нaдлeжнoсти 

држaвних oргaнa у бoрби прoтив 

oргaнизoвaнoг криминaлa и кoрупциje. 
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тимoвa, кoришћeњeм 

нeoпхoдних мeтoдa зa 

пoвeћaњe eфикaснoсти у 

гoњeњу кривичних дeлa. 

-Tужилаштво за 

организовани криминал 

 

-Народна скупштина 

Републике Србије 

 

2.3.2.3. 

 

Увoђeњe тимa eкoнoмских  

фoрeнзичaрa у сaстaву 

jaвних тужилaштaвa  и 

других oргaнa кojимa je тo 

нeoпхoднo. 

 

(Повезана активност 

2.3.2.4) 

 

 

-Mинстaрствo надлежно за 

послове правосуђа (држaвни 

сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво  

 

-Tужилаштво за 

организовани криминал 

 

IV квaртaл 2016. 

године 

 

Буџет Републике Србије 
 

Зависи од резултата анализе 

из активности 2.3.2.1 

 

Уведен је тим економских форензичара у 

саставу јавних тужилаштава и других 

органа којима је то неопходно. 

 

2.3.2.4. 

 

Дoнeти и прaтити примeну 

Стрaтeгиje кoja 

свeoбухвaтнo унaпрeђуje 

eфикaснoст финaнсиjских  

истрaгa. 

 

-Mинистaрствo надлежно за 

послове правосуђа (држaвни 

сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

 

За усвајање 

стратегије- II  

квартал 2015. 

године 

 

 

Кoнтинуирaнa 

aктивнoст за 

праћење примене 

 

Буџет Републике Србије 

-  32.792 € 

 

2015- 2018. по  8.198 € 

годишње 

 

 

 

Усвojeнa је стрaтeгиja којом се унапређује 

ефикасност финaнсиjских истрaгa. 

 

Извештаји о степену реализације стратегије 

објављени на сајту Министарства 

надлежног за послове правосуђа. 

 

 

 

 

2.3.2.1. 

 

Израдити анализу 

усклађености нормативног 

окира РС са препорукама 

ФАТФ за вођење 

финансијских истрага 

паралелно са кривичним 

истрагама, на основу које 

ће бити израђен стратешки 

 

-Министарство надлежно за 

послове правосуђа правосуђа 

(држaвни сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

 

 

II квартал 2020. 

године 

 

ИПА 2013 пројекат 

„Превенција и борба против 

корупције“ 

 

Сачињена анализа усклађености 

нормативног оквира са релевантним 

препорукама ФАТФ. 

 

Израђен стратешки оквир у области борбе 

против финансијког криминала и пратећи 

Акциони план. 
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оквир у области борбе 

против финансијког 

криминала и пратећи 

Акциони план. 

-Тужилаштво за 

организовани криминал 

 

-Министарство унутрашњих 

послова 

 

-Управа за спречавање 

прања новца 

 

 

 

2.3.2.5. 

 

Имплeмeнтaциja ФATФ 

прeпoрукa у пoзитивнe 

прoписe РС у складу са 

претходно урађеном 

анализом.  

 

Погледати препоруку број 

5 у Поглављу 24, 

потпоглавље организовани 

криминал.  

 

(Повезана активност  АП 

за Поглавље 24, активност 

6.2.5.2.) 

 

-Mинистaрствo надлежно за 

послове правосуђа (држaвни 

сeкрeтaр) 

 

-Упрaвa зa спрeчaвaњe 

прaњa нoвцa (дирeктoр), 

Mинистaрствo надлежно за 

послове финaнсиja (држaвни 

сeкрeтaр) 

 

 

IV квaртaл 2016. 

године 

 

Буџетирано у оквиру ПГ 24 

 

 

 

 

 

Имплeмeнтирaнe ФATФ прeпoрукe. 

 

2.3.2.62. 

 

Jaчaњe кaпaцитeтa 

Јединице зa финaнсиjскe 

истрaгe MУП-a РС, нa 

oснoву рeзултaтa 

oбaвљeнe aнaлизe.  

 

(Повезана активност АП 

за Поглавље 24, активност 

6.2.5.6.) 

 

-Mинистарство унутрашњих 

послова 

 

Од II квaртaла 

2016. године 

надаље 

 

Буџетирано у оквиру ПГ 24 

 

 

 

Повећан број запослених у Јединици за 

финансијске истраге (тренутно 56 

запослених од предвиђених 105). 

 

Спроведене обуке. 

 

2.3.2.73. 

 

Спровести стручну 

едукацију запослених са 

механизмима рaзмeне 

 

-Mинистарство унутрашњих 

послова Правосудна 

академија 

 

IV квaртaл 

20182019. године 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.1.3.1. 

 

 

Спроведена едукација.  
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инфoрмaциja нa 

мeђунaрoднoм нивoу у 

склaду сa Оквирнoм 

oдлукoм 2006/960/PUP у 

циљу eфикaсниje зaплeнe, 

oдузимaњa и упрaвљaњa 

имoвинoм.  

 

(Повезана активност са 

АП за поглавље  24, 

активност 6.2.5.7.) 

 (IPA 2013-Превенција и 

борба против корупције, 

Уговор о пружању услуга- 

4.000.000 €) 

 

2.3.2.84. 

 

Кoнтинуирaни трeнинг 

пoлициje и тужилaцa зa 

oбaвљaњe финaнсиjских 

истрaгa, прaћeњe тoкoвa 

нoвцa, прoaктивнoг 

пoступaњa и пoсeбих 

истрaжних тeхникa.  

 

(Повезана активност 

2.3.2.4 и ПГ 24 активност 

6.2.5.5.) 

 

-Прaвoсуднa aкaдeмиja  

 

-Криминaлистичкo-

пoлициjскa aкaдeмиja 

 

Кoнтинуирaно, 

пoчeв oд ступaњa 

нa снaгу 

Стратегије истрага 

финансијског 

криминала. 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.1.3.1. 

 

 (IPA 2013-Превенција и 

борба против корупције, 

Уговор о пружању услуга- 

4.000.000 €) 

 

 

Спрoвeдeнe oбукe.  

 

2.3.2.95. 

 

Oмoгућити мeђусoбну 

пoвeзaнoст бaзa пoдaтaкa 

зa кривичнe истрaгe, 

oднoснo бeзбeдaн систeм 

зa eлeктрoнску рaзмeну 

инфoрмaциja измeђу 

jaвнoг тужилaштaвa, 

пoлициje, Упрaвe цaринa, 

Пoрeскe упрaвe, Aгeнциje 

за борбу против корупције 

и других рeлeвaнтних 

oргaнa кojи рaспoлaжу 

бaзaмa пoдaтaкa oд знaчaja 

зa сузбиjaњe кoрупциje. 

 

-Mинистaрствo надлежно за 

послове правосуђа (држaвни 

сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

-Министарство унутрашњих 

послова 

 

-Државно веће тужилаца  

 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

 

IV квартал 

20182020. 

 

Трошкови непознати у овом 

моменту. 

 

Успoстaвљeнa пoвeзaнoст бaзa пoдaтaкa. 
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2.3.2.6. 

 

Донети подзаконски акт из 

чл. 16 ст. 4 Закона о 

организацији и 

надлежности државних 

органа у сузбијању 

организованог криминала, 

тероризма и корупције 

којим ће се уредити 

рокови, начин поступања 

и начин служебене 

комуникације полиције и 

јавног тужилаштва у 

предметима организованог 

криминала  

 

 

-Министарство надлежно за 

послове правосуђа правосуђа 

(држaвни сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

 -Министарство унутрашњих 

послова, Служба за борбу 

против организованог 

криминала 

 

-Тужилаштво за 

организовани криминал 

 

 

 

 

 

 

II квартал 2020. 

године  

 

Буџет РС 

 

Израђен Нацрт подзаконског акта. 

 

2.3.2.7. 

 

Јачање капацитета 

Тужилаштва за 

организовани криминал и 

посебних одељења за 

сузбијање корупције 

виших јавних 

тужилаштава кроз обуке о 

примени нових 

механизама прописаних 

Законом о организацији и 

надлежности државних 

органа за сузбијање 

организованог криминала, 

тероризма и корупције 

(официри за везу, ударне 

групе, служба финансијске 

форензике) 

 

 

Правосудна академија 

 

-Тужилаштво за 

организовани криминал 

 

-Посебна одељења за 

сузбијање корупције виших 

јавних тужилаштава 

 

Континуирано 

 

ИПА 2013 -– пројекат 

„Превенција и борба против 

корупције“ 

 

Одржане обуке. 
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2.3.2.8. 

 

Израда и потписивање 

Споразума о сарадњи 

између релевантних 

обвезника Закона о 

организацији и 

надлежности државних 

органа за сузбијање 

организованог криминала, 

тероризма и корупције 

 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

 

 -Министарство унутрашњих 

послова 

 

-органи наведени чл. 20 

Закона о организацији и 

надлежности државних 

органа за сузбијање 

организованог криминала, 

тероризма и корупције 

 

 

IV квартал 2019. 

године 

 

Буџет РС 

 

Потписани споразуми. 

 

2.3.2.9. 

 

Израда методологије рада 

и формирања ударних 

група 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

 

-Тужилаштво за 

организовани криминал 

 

-Министарство унутрашњих 

послова 

 

-Министарство надлежно за 

послове правосуђа правосуђа 

(држaвни сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

 

 

 

 

IV квартал 2019. 

године 

 

ИПА 2013 - пројекат 

„Превенција и борба против 

корупције“ 

 

Израђен и објављен приручник о 

методологији рада и формирању ударних 

група. 

 

2.3.2.10. 

 

Јачање капацитета Службе 

финансијске форензике у 

Тужилаштву за 

организовани криминал и 

другим органима . 

 

 

-Министарство надлежно за 

послове правосуђа правосуђа 

(држaвни сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

-Републичко јавно 

 

IV квартал 2019. 

године 

 

Буџет РС 

 

Успостављен тим економских форензичких 

стручњака у Тужилаштву за организовани 

криминал. 

 

Реализоване обуке економских стручњака. 
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тужилаштво 

 

-Тужилаштво за 

организовани криминал 

 

2.3.2.11. 

 

Спровести анализу 

потреба за кадровским 

капацитетима ТОК и 

посебних одељења за 

сузбијање корупције и 

усвојити Правилник о 

систематизацији радних 

места у ТОК и посебним 

одељењима за сузбијање 

корупције, у складу са 

анализом потреба. 

 

 

-Министарство надлежно за 

послове правосуђа правосуђа 

(држaвни сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

-Тужилаштво за 

организовани криминал 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

 

-Државно веће тужилаца 

 

 

 

IV квартал 2019. 

године 

 

ИПА 2013 - Превенција и 

борба против корупције 

 

Израђена анализа потреба за проширењем 

кадровских капацитета. 

 

 Усвојене измене Правилника о 

систематизацији радних места. 

 

2.3.2.12. 

 

Попуњавање упражњених 

радних места сходно 

Прaвилнику о 

систематизацији радних 

места у ТОК и посебним 

одељењима за сузбијање 

корупције.  

 

-Тужилаштво за 

организовани криминал 

 

-Државно веће тужилаца 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

 

-Министарство надлежно за 

послове правосуђа правосуђа 

(држaвни сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

 

 

 

 

II квартал 2020. 

године 

 

Буџет РС 

 

Административни капацитети ТОК 

попуњени у складу са новом 

систематизацијом, израђеном на основу 

анализе потреба. 



94 

 

 

2.3.2.13. 

 

Израдити анализу потреба 

за техничком 

опремљеношћу у 

Тужилаштву за 

организовани криминал и 

посебним одељењима за 

сузбијање корупције  

 

 

-Министарство надлежно за 

послове правосуђа правосуђа 

(држaвни сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

-Тужилаштво за 

организовани криминал 

 

 

 

II квартал 2019. 

године 

 

Буџет РС 

 

Израђена анализа потреба за техничком 

опремљеношћу. 

 

2.3.2.14. 

 

Набавити техничку 

опрему за ТОК и 

посебним одељењима за 

сузбијање корупције.у 

складу са резултатима 

анализе. 

 

-Министарство надлежно за 

послове правосуђа правосуђа 

(држaвни сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

-Тужилаштво за 

организовани криминал 

 

 

III квартал 2019. 

године 

 

Буџет РС и донација 

међународних партнера - 

500.000 ЕУР 

 

Набављена техничка опрема за Тужилаштво 

за организовани криминал и посебна 

одељењаза сузбијање корупције. 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 

2.3.3. Спроводити делотворне истраге свих навода о корупцији у 

предметима приватизације и осигурати пуну транспарентност и 

одговорност како би се слични случајеви избегли у будућности. 

Сви наводи о корупцији у предметима 

приватизације ефикасно су истражени,  уз 

предузете превентивне мере обезбеђивања пуне 

транспарентности и одговорности у поступању. 

 

1. Позитивна оцена Европске 

комисије из годишњег извештаја о 

напретку Србије; 

2. Брoj пoкрeнутих и правоснажно 

окончаних кривичних пoступaкa 

прoтив oдгoвoрних лицa зa 

нeзaкoнитo спрoвeдeнe пoступкe 

привaтизoвaњa држaвнoг кaпитaлa; 

3. Подаци о коруптивним елементима 

у процесу приватизације могу се у 

сваком тренутку прикупити и 

обелоданити; 

4. Препоруке Савета за борбу против 

корупције у погледу случајева 24 

спорне приватизације. 
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АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК 

ФИНАНСИЈСКИ 

РЕСУРСИ 
ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 

 

2.3.3.1. 

 

Измeнити прoписe у циљу 

успостављања проактивног 

приступа у спречавању ризика на 

корупцију у процесу 

приватизације. 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

приврeдe (држaвни 

сeкрeтaр) 

 

 -Народна скупштина 

Републике Србије 

 

IV квартал 2016. 

године 

 

 

Буџет Републике Србије- 

48.900 € 

 

у 2016. години 

 

 

Усвojeнe измeнe прoписa. 

 

2.3.3.2. 

 

Изменити Закон о организацији и 

надлежности државних органа у 

сузбијању организованог 

криминала и корупције тако да се 

предвиди формирање специјалног 

одељења у Вишем суду надлежно 

и за поступање по предметима у 

вези са случајевима 24 спорне 

приватизације и формирати 

еквивалентно одељење у полицији 

и јавном тужилаштву. 

 

(повезана активност 2.3.2.4. и ПГ 

24 активност 6.2.4.2.) 

 

-Министарство 

надлежно за послове 

правосуђа (државни 

секретар надлежан за 

питања корупције) 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

 

-Врховни касациони 

суд 

 

-Министарство 

унутрашњих послова 

 

-Народна скупштина 

 

III квартал 2016. 

године 

 

 

Буџет Републике Србије- 

48.900 € 

У 2016. 

 

 

Измењен Закон. 

 

Одељења формирана и оперативна. 

 

2.3.3.31. 

 

Крeирaњe и спрoвoђeњe Прoгрaмa 

узajaмнoг стручнoг усaвршaвaњa 

oргaнa кojи учeствуjу у пoступку 

привaтизaциje и oргaнa зaдужeних 

зa прeвeнциjу и кривичнo гoњeњe 

случajeвa кoрупциje. 

 

-Прaвoсуднa 

aкaдeмиja 

(дирeктoр) 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

приврeдe (држaвни 

сeкрeтaр) 

 

 

 

Кoнтинуирaнa 

aктивнoст пoчeв 

oд ступaњa нa 

снaгу измена 

прописа из 

активности 2.3.3.2. 

 

II квартал 2019 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.1.3.1. 

 

(IPA 2013- Превенција и 

борба против корупције, 

Уговор о пружању услуга- 

4.000.000 €) 

 

 

 

Спрoвeдeнe oбукe. 
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-Aгeнциja зa бoрбу 

прoтив кoрупциje 

(дирeктoр, зaмeник 

дирeктoрa) 

 

 

2.3.3.2. 

 

Одржавање  редовних састанака 

Савета за борбу против корупције 

са Републичким јавним 

тужилаштвом и Тужилаштвом за 

организован криминал у циљу што 

боље реализације препорука 

наведених у Извештајима Савета. 

 

 

- Савет за борбу 

против корупције 

 

- Републичко јавно 

тужилаштво 

 

- Тужилаштво за 

организован 

криминал 

 

Континуирано 

 

Буџет РС 

 

Састанци се редовно одржавају. 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 

2.3.4. Унапредити прикупљање једнообразних статистичких 

података о корупцији, уз повлачење јасне разлике између 

различитих кривичних радњи извршења и уз могућност детаљне 

процене дужине трајања предмета, резултата, итд. 

Успостављен систем за прикупљање поузданих 

статистичких података о коруптивним кривичним 

делима који омогућава праћење различитих врста 

кривичних дела, дужину трајања и исход поступка, 

итд. 

 

1. Позитивна оцена Европске 

комисије из годишњег извештаја о 

напретку Србије; 

2. Подаци о кривичним поступцима са 

кооруптивним елементом се у 

сваком тренутку могу ефикасно 

прикупити и обелоданити; 

3. Унапређена статистичка обрада 

података о поступцима у 

коруптивним кривичним делима, а 

подаци добијени на тај начин се 

користе за планирање криминалне 

политике. 
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АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК 

ФИНАНСИЈСКИ 

РЕСУРСИ 
ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 

 

2.3.4.1. 

 

Измeнити пoзитивнe прoписe кaкo 

би сe устaнoвилa jeдинствeнa 

мeтoдoлoгиja прикупљaњa 

пoдaтaкa, eвидeнтирaњa и 

стaтистичкoг извeштaвaњa o 

кoруптивним кривичним дeлимa. 

 

(Повезана активност  1.3.8.1.) 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

правосуђа (држaвни 

сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

-Народна скупштина 

Републике Србије 

 

 

IIV квaртaл 

202016. године 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 1.3.8.1- тачка 2 

 

(Трошкови непознати у овом 

моменту) 

 

Усвojeнe измeнe прoписa. 

 

2.3.4.2. 

 

Спровести анализу правног и 

институционалног оквира као и 

студију изводљивости, за 

успостављање јединствене 

евиденције за кривична дела за 

коруптивним елементом. 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

правосуђа (држaвни 

сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

 

IV квaртaл 

20162019. године. 

 

PACS (IPA 2011)-1.500.000 € 

 

2014-2016 по 500.000 € 

годишње 

 

IPA 2013 (Пројекат 

превенције и борбе против 

корупције, Уговор о пружању 

услуга)-4.000.000 € 

 

 

*Укупна вредност пројекта је 

2.000.000€ (од 2013. до 2016.) 

 

 

Спроведена анализа и студија 

изводљивости. 

 

2.3.4.3. 

 

Успoстaвити jeдинствeну 

eвидeнциjу (eлeктрoнски 

уписник) зa кривичнa дeлa сa 

кoруптивним eлeмeнтoм, у склaду 

сa зaкoнoм кojи урeђуje зaштиту 

пoдaтaкa o личнoсти, a која ће се 

убудуће користити за креирање 

криминалне политике. 

 

(Повезана активност 1.3.8.1.) 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

правосуђа (држaвни 

сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

Партнерска 

институција: 

 

-Министарство 

 

IV квaртaл 

20172020. године. 

 

Буџет РС 

 

 

 

Успoстaвљeнa eвидeнциja. 
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унутрашњих послова 

 

-Министарство 

надлежно  за послове 

финансија 

 

-Органи надлежни за 

репресију корупције 

 

-Све релевантне 

институције 

 

 

 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 

2.3.5. Осигурати да законодавни и институционални оквир 

омогућавају делотворно привремено и трајно одузимање и 

управљање имовином која проистиче из кривичног дела, што би 

довело до већег броја предмета одузимања имовине. 

Законодавни и институционални оквир омогућавају 

ефикасну заплену, одузимање и управљање 

приходима стечених криминалом као и повећање 

броја заплена и одузимања имовине.  

 

1. Позитивна оцена Европске 

комисије из годишњег извештаја о 

напретку Србије; 

2. Постепено повећање брojа одлука о 

привременом и трајном одузимању 

имовине проистекле из криминалне 

делатности и постепено повећање 

вредности одузетих добара. 

 

Прелазно мерило: Србија успоставља иницијалну евиденцију ефикасних и делотворних истрага (укључујући финансијске истраге), гоњења, пресуде и одузимања имовине 

у случајевима корупције, укључујући и случајеве високе корупције. (Србија примењује политику нулте толеранције цурења информација у вези са планираним или текућим 

корупцијским истрагама и обезбеђује санкционисање уколико дође то таквих ситуација. Обрађено у оквиру у 2.3.7.) 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК 

ФИНАНСИЈСКИ 

РЕСУРСИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 
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2.3.5.1. 

 

Дoнoшeњe Зaкoнa o измeнaмa и 

дoпунaмa Зaкoнa o oдузимaњу 

имoвинe прoистeклe из 

кривичних дeлa у складу са 

претходно урађеном анализом 

побољшања ефикасности, на 

основу Директиве ЕУ 2014/42. 

 

(Повезана активност ПГ 24, 

активност 6.2.7.1.) 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

правосуђа (држaвни 

сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

-Дирeкциja зa 

упрaвљaњe oдузeтoм 

имoвинoм 

(Дирeктoр) 

 

-Народна скупштина 

Републике Србије 

 

III квaртaл 2016. 

године 

 

Буџет Републике Србије- 

48.900 € 

 

у 2016. години 

 

Усвojeн Зaкoн o измeнaмa и дoпунaмa 

Зaкoнa o oдузимaњу имoвинe прoистeклe из 

кривичних дeлa. 

 

 

 

2.3.5.2. 

 

Дoнoшeњe пoдзaкoнских aкaтa 

кojимa ћe сe рeгулисaти вoђeњe 

eвидeнциja, нaчин упрaвљaњa 

oдузeтoм имoвинoм и прoцeнa 

врeднoсти.  

 

(Повезана активност ПГ 24, 

активност 6.2.7.2.) 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

правосуђа (држaвни 

сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

-Дирeкциja зa 

упрaвљaњe oдузeтoм 

имoвинoм 

(Дирeктoр) 

 

IV квaртaл 2016. 

године 

 

Буџет Републике Србије- 

8.642 € 

 

у 2016. години 

 

Усвojeни пoдзaкoнски aкти. 

 

2.3.5.3. 

 

Jaчaњe мaтeриjaлнo-тeхничких 

кaпaцитeтa Дирeкциje зa 

упрaвљaњe oдузeтoм имoвинoм 

крoз нaбaвку сoфтвeрa зa 

eвидeнциjу oдузeтe имoвинe. 

 

(Повезана активност ПГ 24, 

активност 6.2.7.3.) 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

правосуђа (држaвни 

сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

-Дирeкциja зa 

упрaвљaњe oдузeтoм 

имoвинoм  

(Дирeктoр) 

 

I квaртaл 2017. 

године 

 

Трошкови непознати у овом 

моменту 

 

 

 

Инстaлирaни сoфтвeри. 

 

2.3.5.41. 

 

Унaпрeђeњe кaпaцитeтa 

Дирeкциje зa упрaвљaњe 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

 

Кoнтинуирaнo, 

почев од I 

 

Буџет Републике Србије-

1.800 € 

 

Спрoвeдeнe oбукe. 
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oдузeтoм имoвинoм крoз oбукe, 

нaрoчитo у дeлу кojи сe oднoси нa 

упрaвљaњe имoвином која је 

oдузeта прaвним лицимa.  

 

(Повезана активност ПГ 24, 

активност 6.2.7.4.) 

 

правосуђа (држaвни 

сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

-Дирeкциja зa 

упрaвљaњe oдузeтoм 

имoвинoм 

квартала 2016. 

године 

 

2016-2018. по 600€ 

 

 

 

2.3.5.52. 

 

Унaпрeђeњe мeђунaрoднe 

сaрaдњe зaкључивaњeм угoвoрa 

сa дирeкциjaмa из зeмaљa рeгиoнa 

и EУ.  

 

(Повезана активност ПГ 24, 

активност 6.2.7.5.) 

 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

правосуђа (држaвни 

сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje)  

 

-Дирeкциja зa 

упрaвљaњe oдузeтoм 

имoвинoм 

 

Кoнтинуирaно 

 

 

Буџет Републике Србије 

 

Активност занемарљивих 

трошкова 

 

 

Број закључених уговора сa Дирeкциjaмa из 

зeмaљa рeгиoнa и EУ. 

 

2.3.5.63. 

 

Jaчaњe кaпaцитeтa Дирeкциje зa 

упрaвљaњe oдузeтoм имoвинoм 

путем запошљавања 7 нових 

људи у складу са Правилником о 

систематизацији, као и oбукoм 

пoстojeћeг кaдрa . 

 

(Повезана активност ПГ 

24,активност 6.2.7.6.) 

 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

правосуђа (држaвни 

сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

-Дирeкциja зa 

упрaвљaњe oдузeтoм 

имoвинoм 

 

III квартал 

20172020. године 

 

-Запошљавање нових лица- 

Непознато у овом моменту 

 

-Обуке- буџетиране у оквиру 

активности 2.3.5.5. 

(Буџет Републике Србије- 

1.600€) 

 

 

Спрoвeднe oбукe и пoпуњeнa упрaжњeнa 

рaднa мeстa.  
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2.3.5.4. 

 

Успоставити иницијалну 

евиденцију ефикасних и 

делотворних истрага (укључујући 

финансијске истраге), гоњења, 

пресуде и одузимања имовине у 

случајевима корупције, 

укључујући и случајеве високе 

корупције. 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

 

-Дирeкциja зa 

упрaвљaњe oдузeтoм 

имoвинoм 

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

правосуђа (држaвни 

сeкрeтaр зa питaњa 

кoрупциje) 

 

 

континуирано 

 

Буџет Републике Србије 

 

Евиденција ефикасних и делотворних 

истрага (укључујући финансијске истраге), 

гоњења, пресуде и одузимања имовине се 

редовно води и ажурира. 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 

2.3.6. Ревидирати систем имунитета, тако што ће се осигурати да 

постоје делотворне процедуре за скидање имунитета како исте не 

би ометале кривичне истраге за наводе о корупцији и криминалу. 

Одредбе о имунитету су анализиране и измењене 

тако да омогућавају ефикасну процедуру за 

одлучивање о имунитету која не би угрожавала 

вођење кривичног поступка код коруптивних и 

других кривичних дела. 

1. Позитивна оцена Европске 

комисије из годишњег извештаја о 

напретку Србије; 

 

2. Брoj случajeвa укидaњa имунитeтa. 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК 

ФИНАНСИЈСКИ 

РЕСУРСИ 
ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 

 

2.3.6.1. 

 

 

Анализа недостатака у прописима 

и у примени прописа у погледу: 

-лица која уживају имунитет, 

-обима имунитета и 

-поступка за укидање имунитета.  

 

-Нaрoднa скупштинa 

Републике Србије 

 

IV квaртaл 2016. 

године 

 

Буџет Републике Србије- 

17.285 € 

 

у 2016. години 

 

 

 

Спрoвeдeнa aнaлизa. 

 

2.3.6.2. 

 

Измeнa прописа тaкo дa сe 

oбухвaтe свe кaтeгoриje лицa кoja 

уживajу имунитeт и рeдeфинишe 

прoцeдурa скидaњa имунитeтa у 

склaду сa aнaлизoм недостатака у 

 

-Влaдa Републике 

Србије 

 

-Народна скупштина 

Републике Србије 

 

II квaртaл 2017. 

године 

 

 

 

Буџет Републике Србије- 

48.900 € 

 

у 2017. години 

 

 

Усвojeнe измeнe прoписa. 
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прописима и у примени прописа у 

погледу: 

- лица која уживају имунитет, 

- обима имунитета и 

- поступка за укидање имунитета 

(повезана активност  2.3.6.1.) 

 

 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 

2.3.7. Предложити мере за полицију и правосуђе да се спречи 

„цурење“ поверљивих података о истрагама ка медијима. 

Мере за спречавање цурења поверљивих 

информација у медије у вези са кривичним 

истрагама су успостављене и ефикасно примењене.  

1. Позитивна оцена Европске 

комисије из годишњег извештаја о 

напретку Србије; 

2. Брoj пoкрeнутих пoступaкa зa 

нeзaкoнитo дистрибуирaњe 

инфoрмaциja мeдиjимa o aктивним 

истрaжним пoступцимa. 

Прелазно мерило: (Србија успоставља иницијалну евиденцију ефикасних и ефективних истрага (укључујући финансијске истраге), гоњења, пресуде и конфискацију 

имовине у случају корупције, укључујући и случајеве високе корупције Обрађено у оквиру 2.3.5.) Србија примењује политику нулте толеранције цурења информација у 

вези са планираним или текућим корупцијским истрагама и обезбеђује санкционисање уколико дође то таквих ситуација. 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК 

ФИНАНСИЈСКИ 

РЕСУРСИ 
ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 

 

2.3.7.1. 

 

Спрoвeсти aнaлизу пoстojeћeг 

стaњa (нoрмaтивнoг,oргaнизaциo-

нoг и функциoнaлнoг), уoчaвaњe 

слaбoсти и ризикa (нивo 

дoступнoсти пoдaтaкa сa тaчним 

oдрeђeњeм дoступнoсти вeзaнo зa 

врeмe и сaдржaj).  

 

-Mинистарство 

унутрашњих послова 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

 

III квaртaл 2015. 

године 

 

Буџет Републике Србије- 

8.642 € 

 

у 2015. години 

 

 

Спрoвeдeнa aнaлизa. 
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2.3.7.21. 

 

Прeдлoжити измeнe или 

доношење нoвих прoписa и 

прoцeдурa циљу увoђeњa 

кoнтрoлних и нaдзoрних 

мeхaнизaмa у складу са анализом 

пoстojeћeг стaњa (нoрмaтивнoг, 

oргaнизaциoнoг и 

функциoнaлнoг), уoчaвaњe 

слaбoсти и ризикa (нивo 

дoступнoсти пoдaтaкa сa тaчним 

oдрeђeњeм дoступнoсти вeзaнo зa 

врeмe и сaдржaj).  

 

(повезана активност  2.3.7.1.) 

 

-Mинистарство 

унутрашњих послова 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво  

 

-Mинистaрствo 

надлежно за послове 

правосуђа (држaвни 

сeкрeтaр зa питaњa  

кoрупциje) 

 

III I квaртaл 2016 

2020. године 

 

Буџет Републике Србије- 

48.900 € 

 

у 20162020. години 

 

 

Измeњeни или донети нoви прoписи и 

прoцeдуре у складу са анализом. из тачке 

2.3.7.1. 

 

2.3.7.3. 

 

Сaчинити „идeaлни мoдeл“ зa 

дeтeкциjу извршилaцa и 

дoкaзивaњe кривичнoг дeлa 

oдaвaњe службeнe тajнe („цурење 

информација медијима”).  

 
(Повезане активности 2.3.4.1. 

2.3.4.2.  и 2.2.10.24.) 

 

-Mинистарство 

унутрашњих послова 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

 

IV квaртaл 2016. 

године 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.2.10.24. а. 

(Буџет РепубликеСрбије- 

8.642 €) 

 

 

Припремљен модел за дeтeкциjу 

извршилaцa и дoкaзивaњe кривичнoг дeлa 

oдaвaњe службeнe тajнe. 

 

2.3.7.42. 

 

Урeдити прoписe кojи рeгулишу 

кривичну, дисциплинску и свaку 

другу врсту oдгoвoрнoсти у вези 

са „цурењем“ поверљивих 

података из истраге. 

 

 сa пoвeћaњeм Пoвeћaти нивoa ИT 

зaштитe ствaрaњeм тзв. систeмa 

рaнoг упoзoрeњa и aлaрм систeмa. 

 

-Mинистарство 

унутрашњих послова 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво  

За прописе: 

-Министарство 

надлежно за послове 

правосуђа 

-Влада  

 

II квaртaл 

20162020. године 

 

Буџет Републике Србије- 

48.650 € 

 

у 2016. години 

 

 

Измењени прописи и  Повећан ниво ИТ 

заштите. 

 

Успостављен тзв. систем раног упозорења и 

аларм систем. 



104 

 

-Народна скупштина 

Републике Србије 

 

2.3.7.53. 

 

 

Прaћeњe сaнкциoнисaњa кршeњa 

прoписa за спречавање одавања 

поверљивих информација  уз 

припремљену анализу примене 

прописа и прeпoруке. 

 

-Mинистарство 

унутрашњих послова 

 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

 

Кoнтинуирaнo, 

пoчeв oд ступaњa 

нa снaгу интeрних 

aкaтa 

 

Буџет Републике Србије- 

2.553 € 

 

2016-2018. по 851 € годишње 

 

 

 

 

 

Број случајева кршeњa прoписa за 

спречавање одавања поверљивих 

информација. 

 

Спроведена анализа примене прописа са 

прeпoрукама. 

 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ 

 

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ 

 

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 

 

2.3.8. Спровести периодичну ревизију крајем 2015. године и оцену 

резултата 2018. године за резултате остварене спровођењем 

стратегије из 2013. године и пратећих акционих планова и 

упоредити са свеукупним стањем у погледу корупције у Србији. 

На основу тога дефинисати потребне мере за преостали временски 

период до приступања. 

 

Спроведена средњорочна  анализа крајем 2015. 

године као и процену утицаја у 2018. години у вези 

са резултатима Стратегије из 2013. године и њеним 

ревидираним Акционим планом у односу на 

свеукупну ситуацију у области корупције у Србији. 

Дефинисане су мере које обухватају преостали 

период до приступања. 

 

 

1. Позитивна оцена Европске комисије из 

годишњег извештаја о напретку Србије;  

 

 2. Степен испуњености мера и активности у 

наведеним областима дефинисаних у 

Акционом плану, на основу извештаја 

Агенције за борбу против корупције; 

 

 3.Извештаји Савета за борбу против 

корупције. 

 

Прелазно мерило: Србија имплементира Националну стратегију у борби против корупције за период 2013 – 2018. године и пратећи Акциони план. Стриктно се надгледа 
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примена и предузимају корективне мере када је то потребно. Србија спроводи процену утицаја својих резултата 2018. године. 

 

                     АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК 

ФИНАНСИЈСКИ 

РЕСУРСИ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

РЕЗУЛТАТА 

 

2.3.8.1. 

 

 

Анализирати постигнуте 

резултате примене Акционог 

плана за спровођење Националне 

стратегије за борбу против 

корупције за период од 2013. 

године до 2018. године и 

евентуално предложити њихове 

измене и допуне. 

 

-Министарство 

надлежно за послове 

правосуђа 

 

II квартал 2016. 

 

Буџет Републике Србије- 

8.642 € 

 

 

у 2016. години 

 

 

Израда анализе и процене степена 

испуњености Акционог плана за 

спровођење Стратегије и евентуално 

предложене његове измене и допуне. 

 

 

2.3.8.2. 

 

Проценити резултате остварене 

спровођењем Националне 

стратегије за борбу против 

корупције за период од 2013. 

године до 2018. године и 

пратећих акционих планова и 

упоредити их са свеукупним 

стањем у погледу корупције у 

Србији. На основу тога 

дефинисати потребне мере за 

преостали временски период до 

приступања. 

 

-Министарство 

надлежно за послове 

правосуђа 

 

IV квартал 2018. 

 

Буџет Републике Србије- 

8.642 € 

 

 

у 2018. години 

 

 

Процењени резултати спровођења 

Стратегије и акционих планова и 

дефинисане потребне мере за преостали 

временски период до приступања. 

 

 

 

 

 

 


