Бр ОЈ-\ --

-

_ko

_rод,

....;.,:;;;.
·· ---:5:-~;;-;о~гг:Рр~Ад
Републ ика С рбиј<1
.
Агенција за ~~т и~<ЩИЈL.____ _
Послато:

MEMOPAI ЈДУМ

D. \ . o'S. .

а\4 .

О САРАДЊИ

Закључен између:

l.

Врховног

касационог суда.

КОЈИ

заступа Драгомир

Милојевић,

председник

Врховног касапионог суда;

2.

Министарства

унутрашњих

послова.

КОЈе

застуnа

Небојша

Стефановић,

министар;

3.

Републичког јавног тужилаштва. које заступа Загорка Доловац, републички јавни
тужилац;

4.

Агенције за борбу против корупције. коју заступа Татјана Бабић, директорка

5.

Савета за борбу против корупције, који заступа проф. др Мирослав Милићевић,
потпредседник;

б.

Агенције за

приватизациЈу,

КОЈУ застуnа

Вида Узелац, вршилац дужности

директора ;

у даљем тексту "Стране потписнице" .
Полазећи од тога,

Да је Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној

1. јула 2013.

године

усвојила нову Националну стратегиј у за борбу против корупције у Републици Србији за
период од

2013.

до

2018.

године ("Службени гласник РС", број

57/13)- у

даљем тексту:

Стратегија;

1

Да је Влада Републике Србије на седници одржаној

25.

августа

2013.

године усвојила

Акuиони план за спровођеље Националне стратегије за борбу против корупције у

Републици Србији за период од

79113) -

2013.

до

године ("Службени гласник РС", број

2018.

у даљем тексту: Акциони план;

Да је Стратегијом

у одељку

прописан циљ

.,Успостављање система ефикасне примене и контроле спровођеља

3.3.2:

3.3.

"Приватизација и јавно-приватно партнерство"

позитивних прописа у области приватизације, реорганизације и стечаја"

-

у даљем

тексту: стратешки циљ;

Да је постављени стратешки циљ разрађен у Акционом rшану у одељку

3.3.2.

у оквиру

којег је као прва мера предвиђено: "Успоставити систем сталне и обавезне координације

између Агенције за приватизацију и одговарајућих државних органа и тела у циљу
успостављаља

проактивног

приступа

у

спречавању

ризика

на

.

корупниЈУ

у

.

оВОЈ

области'·;

Да је за реализацију наведене мере као одговорни субјект одређена Агенција за
приватизацију, а да је прва активност за љену реализацију предвиђено потписиваље

меморандума о сарадњи са Министарством унутрашљих послова. Републичким јавним
тужилаштвом:, Врховним касационим судом, Агенцијом за борбу против коруnције и
Саветом за борбу против корупције;

Стране потписнице су се сагласиле о следећем:

Тачка

1.

Основни правци сарадње
Стране потписнице су сагласне да потписиваљем овог меморандума успоставе основне

правце своје будуће сарадље, а све у циљу реализације стратешког циља.
Стране нотписнице су опредељене да изграде систем сталне и обавезне међусобне
координације

кроз

успостављаље

nроактивног

nристуnа

у спречаваљу

ризика

на

корупцију у области приватизације, реорганизације и стечаја, а ради успостављања
система ефикасне примене и контроле спровођеља позитивних прописа у наведеним
областима.
Тачка

2.

Начин реализације међусобне координације

Стране потписнице су одредиле своје представнике који ће након потписивања овог
меморандума одржавати редовне полугодишње састанке. У случају потребе, а ради
остваривања

постављеног

стратешког

циља,

представници

страна

потnиснина

ће

2

састанке одржавати и ван редовних полугодишњих термина. На састанuима ће се
разматрати најзначајнија питања међусобне координације, а пре свега:

анализа

примене

и

.

контроле

спровођења

.

nозитивних

.

проnиса

у

области

приватизациЈе , реорrанизаuијс и стечаЈа.

.

.

указивање на потенциЈалне ризике од корупциЈе у оквиру nозитивних nрописа у

области nриватизације. реорганизације и стечаја,

међусобно

обавештавање

о

до

сада

предузетим

мерама

и

саветовање

о

превазилажењу свих евентуалних препрека у реализацији стратешког циља,
предлагаље модела

превазилажења

и

свих

мето; щ

за

превентивно

координирано

евентуалних ризика од корупције,

деловање

као што

у

су

циљу

обуке,

предавања, размена информација и сл.
стране потписнице су сагласне да представнике страна потписниuа именуЈу за

сталне чланове радног тела за превенUИЈУ ризика од корупције у области

.

.

.

привати за циЈе , реорганизациЈе и стеч<ча ;

реализација

других

активности

прописаних

Акuионим

планом.

а

посебно

"дефинисање приручника примера добре праксе и начина поступања, у овој
области, као механизма за превентивно деловање",
рюматрање

свих

друга

питања

од

~шачаЈа

за

реализаuију

постављеног

стратешког uиља.

На састанцима ће, уколико је потребно, бити формулисане конкретне препоруке и/или
задаuи страна потписниuа, у виду закључака. за нериод до следећег полугодишњег
састанка, који ће бити објављени на интернет страни сваке од страна потписница, а чије
ће испуњење бити једна од тема наредног полугодишњег састанка.

Тачка

3.

Завршне одредбе
Стране потписнице су сагласне да у реализацИЈИ стратешког циља сва неопходна

извештавања надзорних тела и органа врше представници Агенције за приватизацију, о
чему ће претходно обезбедити сагласност осталих представника страна потписница и
известити их о урађеном.

Стране

потписнице

су

стратешког циља, ради

сагласне

,ца,

уколико Је

то

неопходно

ради

реализације

успостављаља проактивног приступа у спречавању ризика на

корупцију у области приватизације, реорганизације

и стечаја, у систем сталне и

обавезне међусобне координације могу бити укључени и други одговарајући државни
органи и тела.

3

Овај Меморандум о сарадњи Је сачиљен у

12

примерака, по два за сваку Страну

потписницу.

Овај Меморандум ступа на снагу даном потписиваља свих Страна потписница.

УБеоград~м~ј 2014.године
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За Савет за )Sе.РбУ против корупције

за Врховни касациощ:I суд

~:~
Др · о ир Милојевић, п

дседник

Врховног касационог суда

За Републичко јавно тужилаштво

За Агенцију за приватизацију
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