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УВОДНА РЕЧ 

Прошлогодишње искуство Агенције показује да је она у великој мери успела да оствари 
своју превентивну улогу. Уочљиво је све веће препознавање њеног значаја у борби против 
корупције и већина функционера показује спремност да поштује њене одлуке. 

Међутим, има и оних који непримерено реагују. Иако је, имајући у виду то чиме се 
Агенција бави, очекивано да политичари причу о закону настоје да преусмере на причу о 
политици, недопустиво је да носиоци јавних функција (посебно највиши представници власти, 
који имају и највећу одговорност и који снагом личног примера треба да буду узор свима 
осталима) на тај начин ниподаштавају било који државни орган. Тако смо могли да чујемо да 
препоруке Агенције нису обавезујуће, да Агенција није компетентна да решава о сукобу 
интереса, да је рад Агенције усмерен на нарушавање угледа функционера. Неретки су и 
коментари да је Агенција у служби противне политичке стране или се функционери правдају 
тиме да нису једини који крше закон, па чак оспоравају право Агенције да против њих покреће 
и води поступке док и сви остали не буду процесуирани. 

Има и примера другачијих реакција функционера, који коментаришући одлуке 
Агенције, износе своју аргументацију, на шта неспорно имају право, али не оспоравају 
Агенцију као релевантну институцију. 

У конкретним предметима то је још видљивије – од исказивања одговорности, кајања 
због учињене повреде закона и подношења оставке до негирања било какве одговорности и 
проналажења најразличитијих оправдања и „рупа у закону“, чак и у случајевима флагрантних 
повреда закона. Због тога је, упркос осетном напретку, неопходно даље радити на јачању свести 
функционера о потреби поштенијег односа према обавезама и забранама које им закон налаже, 
јер је непоштовање закона, иако ствар могућности и ствар интереса, и ствар избора. Дакле, 
увек постоји избор који је на ономе ко доноси одлуку и свести о одговорности за грађане чије 
је интересе прихватио да заступа и штити, а која мора да буде непрекидно присутна у позадини 
сваке одлуке и поступка који следи ту одлуку. 

Велики изазов у раду Агенције представљају и очекивања јавности, која притиснута 
дуготрајним трпљењем последица корупције, од Агенције очекује много. Међутим, само 
координираним радом свих надлежних државних органа могуће је постићи жељени циљ. Борба 
против корупције је заједнички задатак и законска је обавеза свих да сарађују на спровођењу 
закона, у циљу успеха у тој борби. Због тога, међуинституционална сарадња остаје један од 
приоритета Агенције и у наредном периоду. 

На крају, већ толико пута понављано, велики изазов у раду Агенције представља 
законски оквир у коме она функционише. Пракса у претходних шест година показала је да је 
Агенцији потребно дати већа овлашћења и делотворније механизме за поступање, а у циљу 
унапређења стања у области у којој делује. 
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Институције, као што је Агенција, које имају контролну и надзорну функцију, треба да 
буду коректив извршне власти. Управо ради квалитетног и ефикасног надзора над радом 
извршне власти, потребно је јачање сарадње Народне скупштине и Агенције, а поштовање 
препорука садржаних у њеним извештајима о раду треба да омогући управо Народна 
скупштина у вршењу своје законодавне и надзорне функције. 

 

  
Зоран Стојиљковић 

председник Одбора Агенције 
Татјана Бабић 

директор Агенције 
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I. О АГЕНЦИЈИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 

Агенција за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција) је основана Законом о 
Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 53/10, 66/11 – 
одлука УС, 67/13 – одлука УС, 112/13 – аутентично тумачење и 8/15 – одлука УС; у даљем 
тексту: Закон о Агенцији), чија примена је почела 1. јануара 2010. године. 

Агенција је самосталан и независан државни орган. 
У надлежности Агенције је обављање следећих послова: 

  надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана; 
  покретање поступака и изрицање мера због повреде Закона о Агенцији; 
  решавање о сукобу интереса; 
  обављање послова у складу са Законом о финансирању политичких активности; 
  давање мишљења и упутстава за спровођење Закона о Агенцији; 
  иницирање измене и доношења прописа у области борбе против корупције; 
  организовање координације рада државних органа у борби против корупције; 
  вођење регистра функционера; 
  вођење регистра имовине и прихода функционера; 
  давање смерница за израду планова интегритета у јавном сектору; 
  увођење и спровођење програма обуке о корупцији; 
  поступање по представкама правних и физичких лица; 
  организовање истраживања, праћење и анализирање података о стању корупције; 
  праћење међународне сарадње у области борбе против корупције; 
  обављање и других послова одређених законом. 

За обављање послова из своје надлежности Агенција је одговорна Народној 
скупштини. 

Органи Агенције су Одбор и директор. 
Одбор бира и разрешава директора, одлучује о увећању плате директора, одлучује по 

жалбама на одлуке директора којима се изричу мере у складу са Законом о Агенцији, усваја 
годишњи извештај о раду Агенције који подноси Народној скупштини, врши надзор над радом 
и имовинским стањем директора, предлаже буџетска средства за рад Агенције, доноси 
пословник о свом раду и врши друге послове одређене Законом о Агенцији. 

Директор представља Агенцију, руководи радом, организује и обезбеђује законито и 
ефикасно обављање послова Агенције, доноси одлуке о повреди Закона о Агенцији и изриче 
мере, даје мишљења и упутства за спровођење Закона о Агенцији, припрема годишњи извештај 
о раду Агенције, израђује предлог буџетских средстава за рад Агенције, доноси опште и 
појединачне акте, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Агенцији, 
спроводи одлуке Одбора и врши друге послове одређене Законом о Агенцији. 

Чланове Одбора бира и разрешава Народна скупштина, на предлог овлашћених 
предлагача. Мандат члана Одбора траје четири године. Исто лице може да буде изабрано за 
члана Одбора највише два пута.1 

                                                 
1 Закон о Агенцији прописује да Одбор има девет чланова које бира Народна скупштина на предлог овлашћених 
предлагача: Административног одбора Народне скупштине, председника Републике, Владе, Врховног касационог 
суда, Државне ревизорске институције, Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја, 
путем заједничког договора, Социјално-економског савета, Адвокатске коморе Србије и удружења новинара у 
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Директора бира и разрешава Одбор. Исто лице може да буде изабрано за директора 
највише два пута. Мандат директора траје пет година.2 

Агенција има заменика директора, који обавља послове у оквиру овлашћења које му 
одреди директор. 

Заменика директора бира и разрешава директор.3 
Мандат заменика директора престаје избором новог директора. 

  

                                                 
Републици Србији, путем заједничког договора. Мандат члана Одбора траје четири године. Чланови Одбора су 
проф. др Зоран Стојиљковић, редовни професор Факултета политичких наука Универзитета у Београду, проф. др 
Драгана Коларић, ванредни професор на Криминалистичко‐полицијској академији у Београду, проф. др Евица 
Петровић, проректор Универзитета у Нишу, Никола Станојевић, судија Врховног суда Србије у пензији, проф. др 
Божо Драшковић, научни радник, редовни професор, запослен у Институту економских наука у Београду и Зоран 
Вујичић, адвокат. Почев од 1. априла 2015. године функцију члана Одбора обавља и проф. др Драган Митровић, 
редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, који је на ову функцију изабран на предлог Владе. 
Проф. др Бранко Лубарда, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, обављао је функцију 
члана и председника Одбора до подношења оставке због избора на функцију судије Европског суда за људска 
права у Стразбуру 3. фебруара 2015. године, а Злата Ђорђевић, новинар, обављала је функцију члана и заменика 
председника Одбора до истека четворогодишњег мандата 31. марта 2015. године. Од 31. марта 2015. године, 
Одбор ради у непотпуном саставу од седам чланова, с обзиром на то да нису изабрани чланови који се бирају на 
предлог удружења новинара у Републици Србији, путем заједничког договора и Заштитника грађана и Повереника 
за информације од јавног значаја, путем заједничког договора. Надлежни одбор Народне скупштине до сада није 
одлучивао о предлозима за избор чланова Одбора које су Народној скупштини поднели Заштитник грађана и 
Повереник за информације од јавног значаја и удружења новинара у Републици Србији. У 2015. години накнаде 
члановима Одбора исплаћене су у укупном износу од 10.887.120 динара. 
2 Директор је Татјана Бабић, дипломирани правник из Београда, изабрана 21. јануара 2013. године. 
3 Заменик директора је Владан Јоксимовић, дипломирани правник из Београда, изабран 27. марта 2013. године, а 
функцију обавља почев од 1. априла 2013. године. 
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II. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА АГЕНЦИЈЕ 
У 2015. ГОДИНИ 
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III. НАЈЗНАЧАЈНИЈИ РЕЗУЛТАТИ 

Агенција из године у годину успева да повећа ефикасност у свом раду, што је за резултат 
имало да функционери уредније испуњавају своје законске обавезе. У том смислу, Агенција 
бележи помаке, посебно у области сукоба интереса и пријављивања имовине. 

До краја 2015. године Агенцији је поднето укупно 45.202 извештаја о имовини и 
приходима функционера, што указује на све већи утицај Агенције, која својим превентивним 
механизмима доприноси повећању одговорности и јачању интегритета функционера. 

Како је корупција последица, пре свега, лоших правила, Агенција сматра својим 
великим успехом то што је процена ризика корупције у прописима постала једна од 
најзаступљенијих тема приликом расправа о предлозима закона у Народној скупштини, а 
поједина министарства, иако им то још увек није законска обавеза, успоставила су праксу 
достављања нацрта закона Агенцији ради прибављања мишљења о процени ризика корупције. 
Народни посланици су приликом расправе о седам предлога закона, од укупно девет који су током 
2015. године разматрани, а били су предмет анализе, користили мишљења Агенције о процени 
ризика корупције. Агенција је израдила мишљења о процени ризика корупције у одредбама 17 
нацрта и 11 предлога закона којима се уређују питања предвиђена стратешким документима у 
области борбе против корупције. Поједина министарства, а пре свих Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство привреде и Министарство просвете, 
науке и техонолошког развоја, успоставила су праксу достављања нацрта закона Агенцији ради 
прибављања мишљења о процени ризика корупције. Различита министарства упутила су током 
2015. године укупно 15 нацрта закона на мишљење Агенцији. 

Уз то, Агенција учествује у раду радне групе за припрему текста радне верзије нацрта новог 
закона о Агенцији, који треба да реши многе проблеме у области антикорупцијских политика, због 
чега Агенција очекује демонстрацију јасно изражене политичке воље која ће омогућити да он буде 
донет до краја 2016. године. 

Агенција наставља да активно учествује у процесу придуживања Републике Србије 
Европској унији. Тако је Агенција, као једина антикорупцијска институција из државе која није 
чланица ЕУ, као члан радне групе ЕPAC/EACN (Европски партнери против корупције/Европска 
контакт мрежа за борбу против корупције), била укључена у израду прилога за извештај Европске 
комисије о стању корупције и предузетим корацима у сузбијању корупције у државама 
чланицама ЕУ. 

Такође, као члан Преговарачке групе за поглавље 23 – Правосуђе и основна права, 
Агенција је активно учествовала у изради акционог плана за ово преговарачко поглавље, а своје 
досадашње практично искуство уврстила је и у стручне коментаре, у више наврата достављене 
Министарству правде, са циљем да се реализацијом овог акционог плана што успешније 
оствари суштина препорука ЕК из Извештаја о скринингу. 

Представници Агенције активно су учествовали и на заседањима тела за спровођење 
Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП), међу којима су Одбор за спровођење ССП 
и Пододбор за правду слободу и безбедност. 

Када је реч о обукама у области борбе против корупције, за чиме постоји стална 
потреба, Агенција, због својих ограничених капацитета и ресурса, стално проналази нове 
начине да “допре” до што ширег круга запослених у јавном сектору. Због тога је Агенција, 
пратећи савремене трендове у образовању, крајем 2015. године креирала портал за учење на 
даљину (e-learning), који омогућава похађање online обуке о етици и интегритету, чиме се 
смањују трошкови организације и омогућава „боља покривеност“ циљне групе. 
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IV. НАЈВЕЋИ ИЗАЗОВИ У РАДУ 

Агенција дели проблеме јавног сектора у целини, а посебно оне са којима се суочавају 
и друге независне институције, и то, пре свега, због константног мањка капацитета и ресурса. 

На дан 31.12.2015. године попуњеност систематизованих радних места у Агенцији 
износила је свега 57,6%. Када се има у виду да се од Агенције очекује да контролише неколико 
десетина хиљада функционера, а да број запослених још увек не достиже ни 100, онда је јасно 
да је ово један од највећих проблема са којима се Агенција сусреће у свом раду. 

Такође, због недостатка средстава, Агенција није била у могућности да у 2015. години 
спроведе истраживање релевантно за област борбе против корупције, а ни Законом о буџету 
Републике Србије за 2016. годину нису издвојена средства за пројекат Дотације организацијама 
цивилног друштва у области борбе против корупције. То свакако представља препреку у раду, 
јер организације цивилног друштва Агенција сматра једним од кључних актера у превенцији 
корупције и сарадницима од изузетне важности. 

У вези са обукама у области борбе против корупције, један од највећих проблема био је 
како „допрети“ до веома разуђене циљне групе запослених у јавном сектору која броји преко 
500.000 људи, због чега је Агенција осмислила два стратешка решења – креирање портала за 
учење на даљину (e-learning) и образовање групе едукованих предавача у области етике и 
интегритета у јавном сектору (тренинг за тренере). 

Поред тога, Агенција се у свакодневном раду суочава са великим приливом докумената 
у недостатку адекватног простора за одлагање и чување тако обимне документације. 

Рад Агенције отежава и немогућност непосредног приступа службеној евиденцији и 
документацији, као и информациона неповезаност са базама података других државних 
органа, због чега је већ алармантна потреба за новим законом о Агенцији којим ће се омогућити 
ефикаснији рад Агенције. 

Упркос свему наведеном, грађани од Агенције, као државне институције, с правом 
очекују да обезбеди да функционери своје дужности испуњавају савесно и одговорно и 
Агенција ће и убудуће настојати да својим деловањем испуни то очекивање.
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V. ПРЕПОРУКЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

 Донети нови закон о Агенцији тако да се: 
 пропишу јаснија и строжа правила о одговорности функционера; 
 Агенција oвласти на непосредан и неометан приступ службеној евиденцији и 

документацији органа јавне власти и других правних лица; 
 прошири обавеза пријављивања имовине и прихода на све крвне сроднике 

функционера у правој линији у првом степену сродства; 
 прошири надлежност Агенције на поступање и по анонимним представкама, и 

то не само у случајевима корупције у јавном, већ и у приватном сектору; 
 пропише дужи рок застарелости за прекршаје прописане Законом о Агенцији; 
 повери Агенцији да пропише и објави методологију за процену ризика корупције 

у прописима и обавеза предлагача да је примењују приликом припреме прописа; 
 обавежу органи државне управе да нацрте закона из области посебно ризичних 

за настанак корупције достављају на мишљење Агенцији, а Влада да та 
мишљења доставља Народној скупштини, уз предлоге закона; 

 уведе обавеза похађања обуке о етици и интегритету за све запослене у јавном 
сектору; 

 унапреди процес надзора над спровођењем Стратегије и Акционог плана. 
 Изабрати чланове Одбора Агенције чији су предлагачи Повереник за информације од 

јавног значаја и Заштитник грађана, као и новинарска удружења, како би се омогућило 
његово функционисање у пуном саставу. 

 Омогућити присуство представника Агенције седницама ресорних скупштинских 
одбора приликом разматрања предлога закона поводом којих су дата мишљења. 
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VI. НАДЗОРНА УЛОГА ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ И УЧЕШЋЕ У 

КРЕИРАЊУ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА АГЕНЦИЈЕ 

1. Значај 

У циљу обезбеђивања двостепености одлучивања, Одбор одлучује по жалбама против 
одлука директора и доноси одлуке поводом других правних лекова функционера, заузима 
правне ставове и доноси одлуке о правним питањима. 

Чланови Одбора, између седница, анализирају предмете у којима су известиоци и са 
саветницима раде на изради нацрта одлука. Поводом сложених правних питања проучавају 
прописе којима је регулисано одређено спорно правно питање, ради заузимања правних 
ставова. 

Надзорна улога Одбора остварује се и разматрањем писаних извештаја које директор 
припрема и доставља Одбору, као и усменим извештавањем директора о раду Агенције на 
свакој седници Одбора. 

Чланови Одбора учествују у креирању политике Агенције, сарађују са директором и 
узимају активно учешће у реализацији појединих активности Агенције у остваривању њене 
надлежности, a учествују и на стручним скуповима у земљи и иностранству. 

2. Активности и кључни резултати 

У току 2015. године одржана је 21 седница Одбора, на којима је донето 178 решења 
поводом жалби функционера. Одбијено је 126 жалби (донета су 123 решења јер је у три решења 
истовремено донета одлука и о жалби на првостепено решење и о жалби на закључак у истом 
предмету), уважено је 27, а делимично уважено 17 жалби. У 11 предмета одлучено је да се 
предмет врати на допуну поступка првостепеном органу. Поднет је и један захтев за понављање 
поступка који је уважен. 

Током 2015. године Одбор је доставио Управном суду 30 одговора на тужбе које су 
поднете ради поништаја одлука Одбора донетих у 2014. и 2015. години. 

У 2015. години Управни суд доставио је Одбору 12 пресуда донетих поводом тужби 
поднетих ради поништаја решења Одбора. У десет пресуда тужба је одбијена, једна је 
одбачена, а једна уважена. 

У управном спору покренутом ради поништаја решења Одбора од 9.11.2012. године 
којим је Зорана Марковић разрешена са јавне функције директора Агенције, Управни суд донео 
је пресуду којом се тужба одбија. 

Одбор је усвојио Извештај о раду Агенције и Извештај о спровођењу Стратегије и 
Акционог плана за 2014. годину, као и финансијски план Агенције за 2016. годину. 

Одбор je разматрао Нацрт извештаја о контроли финансирања политичких странака у 
2014. години, Правилник о посматрачима изборних кампања и Правилник о евиденцијама и 
извештајима политичких субјеката. 

Одбор је дао сагласност на Годишњи план провере извештаја о имовини и приходима 
функционера и дао је позитивно мишљење на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у стручној служби Агенције, за чијим доношењем се указала 
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потреба ради унутрашње реорганизације Агенције, након што је 05.06.2015. године почео да 
се примењује Закон о заштити узбуњивача, који предвиђа судску заштиту узбуњивача, тако да 
она више није у надлежности Агенције, при чему су узете у обзир и актуелне мере штедње у 
јавном сектору. 

Чланови Одбора учествују и у раду конкурсних комисија Агенције (именовани су Зоран 
Вујичић, Злата Ђорђевић, проф. др Евица Петровић и, као њихове замене, Никола Станојевић, 
проф. др Божо Драшковић и проф. др Зоран Стојиљковић), а као представници Одбора у 
Конкурсној комисији за одлучивање о додели финансијских средстава организацијама 
цивилног друштва за реализацију пројеката одређени су проф. др Божо Драшковић и проф. др 
Евица Петровић. 

У току 2015. године настављене су активности у циљу доношења новог закона о 
Агенцији. Министарство правде образовало је радну групу за израду радне верзије нацрта овог 
закона у чијем саставу су и представници Агенције, а од чланова Одбора у радну групу 
именовани су проф. др Драгана Коларић и Никола Станојевић. У раду радне групе учествовали 
су и чланови Одбора проф. др Зоран Стојиљковић, проф. др Божо Драшковић и Зоран Вујичић. 
О новим предлозима и решењима изнетим на састанцима радне групе расправљало се и на 
седницама Одбора на којима су сви чланови Одбора давали своје сугестије. 

Одбор је започео праксу одржавања седница у другим градовима Србије како би се 
јавности приближио рад Агенције и како би се омогућило да и представници јединица 
локалних самоуправа, невладиних организација и медија разговарају са члановима Одбора и 
руководством Агенције о питањима од значаја за борбу против корупције, па је тако 30. 
септембра 2015. године у просторијама Универзитета у Нишу, након завршетка радног дела 
седнице, одржан отворени део седнице којем су присуствовали представници нишког 
Локалног антикорупцијског форума, медија и невладиних организација, а 25. новембра 2015. 
године у Новом Саду, у просторијама Скупштине АП Војводине, након завршетка радног дела 
седнице, одржан је отворени део седнице којем су присуствовали представници медија и 
невладиних организација. 

Чланови Одбора учествовали су на разним конференцијама, гостовали у телевизијским 
и радијским емисијама и давали изјаве за медије.4 

У оквиру међународне сарадње, у студијској посети италијанској Националној агенцији 
за борбу против корупције у Риму потписан је Протокол о сарадњи, а представник Одбора био 
је проф. др Зоран Стојиљковић. На конференцији Финансирање изборних кампања – закон и 
пракса, која је одржана у Сарајеву у организацији Транспарентности Босна и Херцеговина, 
проф. др Зоран Стојиљковић говорио је о искуству у примени Закона о финансирању 
политичких активности у Србији. 

Што се тиче правних ставова, Одбор је разматрао питање примене Закона о Агенцији 
на стране држављане и закључио је да се по том питању не може донети начелан правни став 
с обзиром на важеће међународне уговоре који регулишу права и обавезе странаца и који би 
евентуално искључивали примену закона Републике Србије, а што је потребно утврдити у 
сваком конкретном случају. Одбор је исказао правни став и поступајући поводом пресуде 
Управног суда у предмету у којем је уважена тужба функционера поднета против решења 
Одбора. Одлучујући поново о жалби функционера изјављеној против првостепене одлуке, 
                                                 
4 Када је реч о наступима у јавности, проф. др Зоран Стојиљковић давао је изјаве за медије и учествовао у 
телевизијским и радијским емисијама. Такође, проф. др Божо Драшковић је дао више изјава за медије и учестовао 
у емисијама на тему борбе против корупције. Проф. др Зоран Стојиљковић је на конференцији посвећеној 
новинарима као партнерима у борби против корупције, коју је Агенција организовала поводом Међународног 
дана борбе против корупције, говорио о значају партнерства заснованог на поштовању етичких стандарда. 
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Одбор је уважио наводе жалбе који се односе на то да функција помоћника градоначелника 
није јавна функција у смислу Закона о Агенцији с обзиром на то да помоћници градоначелника 
немају овлашћења руковођења, одлучивања и доношења општих и појединачних аката, те је на 
тај начин измењена досадашња пракса Агенције. 

3. Препреке у раду 

Чињеница да Одбор ради у саставу од седам чланова отежава његов рад, не само у 
смислу постојања кворума за доношење одлука5 које се, у складу са одредбом чл. 14. ст. 1. 
Закона о Агенцији, доносе већином гласова свих чланова Одбора, већ се тако непосредно 
нарушава и законом прописани састав Одбора, с обзиром на то да су предлагачи чланова 
Одбора из различитих сегмената друштва. 

  

                                                 
5 Одбор није донео коначно решење по жалби министра правде Николе Селаковића. 
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VII. АКТИВНОСТИ АГЕНЦИЈЕ 

1. СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ИМОВИНЕ И ПРИХОДА ФУНКЦИОНЕРА 
И ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕДСТАВКАМА 

1.1. Кључни резултат 

  Појачано поступање Агенције у 2014. години допринело је већој одговорности 
функционера у испуњавању обавезе подношења извештаја о имовини и приходима. 

1.2. Укупни резултати 
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1.3. Остали резултати 

  Израђена је прва анализа Каталога поклона у 2014. години, која садржи податке о 
категоријама функционера који су примили поклоне, врстама поклона, као и о томе 
да ли су поклони задржани у личној својини или су постали јавна својина; 

  Унапређено је софтверско решење које ће у току 2016. године омогућити дневну 
ажурност у објављивању података о активностима Сектора; 

  У циљу ефикаснијег и ефективнијег поступања по представкама, установљен је 
формални систем за дефинисање приоритета у раду; 

  Израђене су нове верзије процедура у складу са изменама у пословним процесима 
Сектора. 

1.4. Регистар функционера [1] 

1.4.1. Резултати 

 У 2015. години примљено је укупно 2.885 обавештења од органа који су дужни да 
обавесте Агенцију да је функционер ступио на функцију односно да му је функција 
престала. 

 Укупан број обрађених и објављених обавештења у регистру функционера је 47.500. 

 

1.4.2. Значај 

Успостављање и потпуно, правилно и ефикасно функционисање регистра функционера 
обезбеђује већу транспарентност у раду органа јавне власти и функционера. 

Посматрано са аспекта рада Агенције, значај Регистра функционера је немерљив. 
Основна претпоставка за рад Агенције је да се тачно зна која лица подлежу обавезама, 
забранама и ограничењима прописаним Законом о Агенцији. 
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1.5. Регистар имовине [2] 

1.5.1. Резултати 

  У 2015. години примљено је 6.258 извештаја о имовини и приходима функционера (у 
даљем тексту: Извештај), а укупно од оснивања Агенције до краја извештајног периода 
обрађено је и објављено 35.349 Извештаја. 

1.5.2. Значај 

Обавеза пријављивања имовине је једна од основних обавеза функционера која 
произлази из Закона о Агенцији, а која има за циљ повећање транспарентности у обављању 
јавних функција. 

Јавним објављивањем дела података из поднетих Извештаја, подаци о имовини и 
приходима функционера су доступни контроли јавности. 

Ову законску обавезу функционери не би требало да доживљавају као терет, већ као 
помоћно средство за очување њиховог интегритета и отклањање сумње у савесно и одговорно 
обављање јавне функције. 

1.6. Провера извештаја и праћење имовинског стања функционера [3] 

1.6.1. Резултати 

У 2015. години предмет провере било је 135 Извештаја чија провера није завршена у 
претходном извештајном периоду, као и 281 Извештај према годишњем плану провере и 
ванредно, због сумње да нису пријављени тачни и потпуни подаци. 

 

Од укупног броја провераваних, завршена је провера 277 Извештаја. 
Током 2015. године надлежним тужилаштвима поднето је 15 кривичних пријава 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).6 
                                                 
6 http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2014/09/ODELJENJE_ZA_-KONTROLU_FUNKCIONERA_31_12_2015a.pdf 
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У току 2015. године, по кривичним пријавама Агенције: 
 донета је једна правоснажна пресуда којом је изречена казна затвора у трајању 

од шест месеци, условно на годину дана; 
 донета је једна ослобађајућа пресуда против које је надлежно тужилаштво 

поднело жалбу;7 
 поднета су четири оптужна предлога; 
 у 21 случају у току је спровођење доказних радњи (поднето је 11 захтева за 

прикупљање потребних обавештења од МУП, у два случаја функционери су 
саслушани у својству осумњичених, у два случаја у току је економско-
финансијско вештачење, а у шест случајева у току је спровођење других 
доказних радњи); 

 у једном случају у току је поступак за закључење споразума о признању кривице; 
 седам кривичних пријава је одбачено (две јер је тужилаштво закључило да 

пријављено дело није дело за које се гони по службеној дужности, две због 
примене института одлагања кривичног гоњења, док је у три случаја надлежно 
тужилаштво нашло да нема основа за покретање кривичног поступка без 
навођења детаља). 

Надлежним тужилаштвима и другим надлежним државним органима поднето је 19 
извештаја због постојања основа сумње да су функционери чија су имовина и приходи били 
предмет провера извршили неко друго кривично дело (примање/давање мита, пореска утаја, 
прање новца и др.), и то: 

 Надлежним тужилаштвима – 3; 
 Пореској управи – 7; 
 Управи за спечавање прања новца – 8; 
 Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја – 1. 

1.6.2. Значај 

Провера Извештаја и праћење имовинског стања функционера је веома делотворан 
механизам спречавања, али и сузбијања корупције, јер на тај начин Агенција долази до 
података који су од значаја за рад репресивних органа у решавању случајева у којима постоји 
сумња да је до корупције већ дошло. 

У 2015. години у оквиру надлежности Сектора покренуто је укупно 520 поступака због 
повреде Закона о Агенцији. 

На републичком нивоу, 45 поступака покренуто је против судија. Поступци су 
покренути и против два амбасадора, 12 посланика у Скупштини АП Војводине, седам 
државних секретара, седам помоћника министара, итд. 

На локалном нивоу, највећи број поступака (103) покренут је против чланова градских 
и општинских већа. Поступци су покренути и против девет градоначелника; 37 председника 
општина, 11 председника скупштина општина. Такође, покренуто је 55 поступака против 
                                                 
7 Решењем другостепеног суда од 25.01.2016. године ова пресуда је укинута и предмет враћен првостепеном суду 
на поновно суђење. 
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директора и 24 поступка против в.д. директора привредних друштава чији је оснивач 
Република, аутономна покрајина, град или општина, 83 поступка против чланова управних и 
надзорних одбора, чланова скупштина и одбора директора. 

Изречено је укупно 465 мера због повреде Закона о Агенцији, и то: 

 461 мера упозорења;  
 три мере јавног објављивања одлуке о повреди закона; 
 једна мера јавног објављивања препоруке за разрешење. 

Структура изречених мера упозорења: 

 
Против шест решења којима су изречене мере изјављене су жалбе Одбору. 
Одбор је у 2015. години, решавајући по жалбама функционера поднетим пре и у току 

2015. године, у седам случајева одбио жалбу, а у два случаја предмет је враћен првостепеном 
органу на допуну поступка. 

У 2015. години, у овом сегменту рада Агенције, поднето је укупно 123 захтева за 
покретање прекршајног поступка, и то због: 

 неблаговременог подношења извештаја о имовини и приходима – 121; 
 необавештавања Агенције о ступању функционера на функцију, односно престанку 

функције – 1; 
 непреношења управљачких права – 1. 

У 2015. години Прекршајни суд у Београду донео је укупно 119 одлукa на основу 
захтева за покретање прекршајног поступка поднетих пре и у току 2015. године (Прилог 1). 
  

292

120

1313
13 91

461

Због неблаговременог подношења Извештаја по 
ступању на функцију (292)

Због неблаговременог подношења Извештаја по 
престанку функције (120)

Због неблаговременог подношења Извештаја по 
ступању на функцију и по престанку функције (13) 

Због неблаговременог подношења ванредног 
Извештаја  (13)

Због необавештавања Агенције да је функционер 
ступио на функцију, односно да му је функција 
престала (13)
Због непреношења управљачких права (9)

Због необавештавања Агенције у поступцима јавних 
набавки (1)
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Структура судских одлука: 

 
Агенција је током извештајног периода изјавила 17 жалби Прекршајном апелационом суду. 
Поступајући по жалбама Агенције поднетим пре 2015. године, Прекршајни апелациони 

суд је у десет случајева донео пресуде, и то по жалбама против решења о обустави поступка и 
против пресуда којима су функционерима изречене опомене. Од тога, у шест случајева жалбе 
су уважене, пресуде првостепеног прекршајног суда преиначене и функционерима изречене 
новчане казне (две од по 50.000 динара, две од по 30.000 динара, једна од 25.000 динара и једна 
од 20.000), док су у четири случаја жалбе одбијене. 

1.7. Каталог поклона [4] 
1.7.1. Резултати 

Каталог поклона за 2014. годину, који броји 477 поклона, објављен је пре истека 
законског рока, у априлу 2015. године. 

Најчешћи поклони су: књиге, слике, фотографије, плакете, вина и друга алкохолна пића. 
Највећи број поклона су протоколарни поклони. Највише поклона пријавили су: Генерални 
секретаријат председника Републике, Влада Републике Србије, Народна скупштина, 
Министарство спољних послова, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Министарство одбране и Покрајинска влада. 

1.7.2. Значај 
Значај вођења и објављивања каталога поклона је у повећању транспарентности у 

обављању јавних функција. 
Објављивањем каталога поклона, подаци о поклонима функционера и са њима 

повезаних лица, из којих може произлазити сукоб интереса, доступни су контроли јавности. 

1.8. Листа правних лица у којима су функционери власници више од 20 % 
удела или акција у поступцима јавних набавки 

1.8.1. Резултати 
Током 2015. године 11 правних лица у којима су функционери власници више од 20% 

удела обавештавали су Агенцију о поступцима јавних набавки у којима су учествовали, и то за 
укупно 265 поступака јавних набавки.8 

                                                 
8 Према одредби чл. 36, ст. 1 Закона о Агенцији, правно лице у којем је функционер власник више од 20% удела 
или акција, ако учествује у поступку приватизације, јавних набавки или другом поступку чији је исход 

94

20
32

119
Осуђујуће пресуде
Решењa о обустави поступка
Решењa о прекиду поступка
Ослобађајуће пресуде
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1.8.2. Значај 

Значај вођења и објављивања листе правних лица у којима је функционер власник више 
од 20 % удела или акција је у повећању транспарентности у обављању јавних функција и 
омогућавању контроле да ли функционер користи јавну функцију за стицање било какве 
користи за себе или повезано лице. 

1.9. Препреке у раду 

 Непрецизне и нејасне одредбе Закона о Агенцији које доводе до проблема у 
комуникацији са другим институцијама; 

 Велики прилив докумената и недостатак адекватног простора за одлагање и чување 
обимне докуменације; 

 Немогућност непосредног приступа службеној евиденцији и документацији, као и 
информациона неповезаност са базама података других државних органа. 

1.10. Представке [5] 

1.10.1. Резултати 

Од укупног броја предмета у раду (2.699), од чега је из претходних извештајних периода 
пренето 1.949, а нових примљено 750, рад је окончан у 831. 

Како се обрада представки по редоследу којим пристижу у Агенцију није показала 
најбољом праксом (јер се представке разликују по важности и хитности), у 2015. години 
промењена је методологија поступања по представкама и установљен формални систем 
њиховог квантификовања, са циљем повећања ажурности у поступању и повећања броја 
решених случајева. Уз консултовање упоредно-правне праксе, дефинисани су критеријуми за 
оцену представки по важности, хитности, сложености и типичности, као и јасна процедура по 
којој се утврђује редослед и начин поступања по представкама. Комисија за процену 
представки, коју именује директор Агенције, без одлагања процењује представке по унапред 
утврђеним критеријумима и предлаже радње које треба предузети, као и рокове за поступање. 

1.10.2. Значај 

Сврха поступања по представкама је да се открије, захтева и испрати санкционисање 
корупције; да се идентификују области и облици у којима се корупција јавља, трендови, 
проблеми и узроци који доводе до коруптивних радњи; да се пружи правна помоћ лицима која 
пријављују корупцију и врати поверење грађана у институције. 

Ефикасно поступање и квалитетан рад по представкама од значаја је и за промену 
тренда нерадог пријављивања корупције од стране грађана код којих је још увек у великој мери 
присутно уверење да институције неће предузети ништа поводом њихових пријава корупције. 
                                                 
закључивање уговора са органом Републике, територијалне аутономије, локалне самоуправе, другим корисником 
буџета, односно другим правним лицем чији је оснивач орган Републике, територијалне аутономије или локалне 
самоуправе или правним лицем у којем је више од 20% капитала у јавној својини, обавезно је да о томе обавести 
Агенцију у року од три дана од дана предузимања прве радње у поступку, као и о коначном исходу поступка у 
року од три дана од дана сазнања о његовом окончању. Агенција води евиденцију наведених правних лица и 
поступака. Доступно на: http://www.acas.rs/pretraga-registra/. 
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Структура представки 

 

1.10.3. Поступање по представкама 

Агенција обрађује представке тако што проверава основаност навода из представки, 
прикупљајући доказе и анализирајући њихов садржај, и у том циљу сарађује са свим државним 
органима и организацијама, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавним 
службама и другим правним лицима, и обавештава подносиоца представке о исходу поступка 
по представци. 

Поступајући по представкама, Агенција може да: 
 од подносиоца представке затражи додатне информације, објашњења и документацију, 

уколико је то потребно ради расветљавања чињеничног стања; 
 представку упути институцијама у чијој је надлежности испитивање случаја који је 

предмет представке; 
 представке из којих произлази сумња на кривична дела са елементима корупције 

проследи надлежном тужилаштву; 
 од органа јавне власти захтева да Агенцији доставе сва документа и информације које 

су јој потребне ради поступања по представци. 

1.10.4. Пример из праксе 

Агенција је у 2015. години примила укупно 750 представки грађана у којима се указује 
на корупцију у разним областима, од чега у области правосуђа 11%. 

У области правосуђа, једна петина представки односи се на поступак извршења. 
Током 2014. године Агенција је примила анонимну представку у којој је указано на 

сумњу да је Миодраг Плазинић, судија Прекршајног суда у Чачку, злоупотребио службени 
положај тако што је својим непоступањем омогућио наступање застарелости вођења 
прекршајног поступка у десет предмета током марта 2013. године, а који су се једним делом 
односили на теже прекршаје против безбедности саобраћаја. 
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Јавна управа 247

Просвета 88
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Агенција се поводом овог случаја обратила председнику суда, Високом савету судства 
и надлежном апелационом тужилаштву. 

Председник суда је у одговору Агенцији навео да је притужба у целости неоснована, 
док је Дисциплински тужилац Високог савета судства представку одбацио, са образложењем 
да не поступа по анонимним дисциплинским пријавама.9 

Имајући у виду претходни пример, као и бројне друге примере у којима се поступак 
извршења према „великим“ дужницима одуговлачи, односно не спроводи, карактеристичан је 
случај који је недавно пријављен Агенцији, у којем се подносилац представке притужује на 
поступање суда у поступку извршења. Наиме, подносилац представке се обратио Агенцији у 
вези са поступком извршења у којем је на јавној продаји продата његова породична кућа у којој 
станује са породицом (двоје малолетне деце, супругом, болесним братом и мајком) за 
вишеструко мањи износ од процењене вредности непокретности, и то баш извршном 
повериоцу, а све то како би се намирило укупно потраживање од око 45.000 динара. 

Одмах по пријему представке, Агенција је затражила изјашњење председника суда, који 
је у одговору Агенцији навео да је извршење спроведено у свему у складу са важећим 
законским прописима. 

Агенција је, узимајући у обзир и наводе представке и одговор суда, мишљења да у 
предметном извршном поступку нису на одговарајући начин од стране суда усклађени 
интереси странака у поступку, тј. да је начело ефикасне заштите повериоца превагнуло над 
начелима заштите извршног дужника и сразмерности. 

Из одговора суда произлази да је решењем суда, а по предлогу извршног повериоца, 
одређено извршење на основу извршне исправе, забележбом постојања решења у јавну књигу 
и продајом непокретности извршног дужника уписане у лист непокретности, једнособног 
стана површине 33м2, ради намирења новчаног потраживања у износу од 169.375 динара са 
законском затезном каматом. 

Закон о извршењу и обезбеђењу прописује да суд одређује извршење оним средством и 
на оним предметима који су наведени у предлогу за извршење. Није уобичајено да се ово 
средство извршења предложи као прво, али то је право извршног повериоца. 

Једнособан стан процењен је на 1.150.000 динара, након чега је суд заказао прву јавну 
продају непокретности, а извршни дужник доставио суду доказе о уплати износа од 110.000 
динара на име дела дуга. 

Иако је главница дуга умањена, суд је поново заказао јавну продају. 
И поред скромних месечних примања, извршни дужник је наставио да измирује део по 

део дуга, а суд је наставио са заказивањем јавне продаје. 
Нејасно је због чега суд у току поступка није применио императивне одредбе Закона о 

извршењу и обезбеђењу о одређивању другог сразмернијег, а у конкретном случају за извршног 
дужника и правичнијег, средства извршења (стављањем забране на зараду или продајом 
покретних ствари извршног дужника), иако је извршни дужник указивао на несразмерност 
обавезе и средства извршења. 

Тек пошто је извршни дужник предложио друго средство извршења, стављање забране 
на његову зараду у месечном износу од 10.000 динара јер је главницу дуга претходно исплатио, 
а месечна зарада му је 30.000 динара, суд је провером његовог рачуна установио да је оптерећен 
кредитом и одбио је овај предлог. 
                                                 
9 Фебруара 2016. године судију Миодрага Плазинића Високи савет судства разрешио је судијске функције, управо 
из разлога који су и наведени у поменутој представци. 
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На предлог извршног повериоца, од стране суда наложена је и извршена допуна 
процене вредности целе непокретности извршног дужника, која представља породичну 
стамбену зграду, тако да су предмет извршења постали сви објекти а не само легализовани део 
непокретности од 33 м2 који је био обухваћен претходном проценом, те утврђено да је 
тржишна вредност целе непокретности 2.370.000 динара. 

Прва јавна продаја била је без успеха, јер није било купаца. 
У складу са законом који предвиђа да почетна цена на првој јавној продаји износи 60% 

од процењене вредности, док на другој јавној продаји почетна цена не може бити нижа од 30% 
процењене вредности, суд је заказао и одржао другу јавну продају на којој се као понудилац 
појавио управо извршни поверилац и дао најповољнију понуду у износу од 711.000 динара, 
што је тачно, и то у динар, 30% процењене вредности.10 

У том тренутку, преостали део потраживања, на име утврђених трошкова извршења, 
главнице (у износу од 11.645,49 динара) и законске затезне камате, износио је око 45.000 
динара. 

Половином децембра прошле године дужник је са породицом исељен и непокретност 
је предата у несметани посед купцу – извршном повериоцу. 

Према мишљењу Агенције, законска одредба према којој непокретност може да буде 
продата за износ од 30% процењене вредности непокретности, с једне стране, доводи до 
потпуног обезвређивања предмета извршења, док, с друге стране, омогућава стицање значајне 
имовинске користи на страни потенцијалног купца непокретности, што представља ризик 
корупције. 

Ипак, став судске праксе иде у правцу тога да у ситуацији када извршни дужник нема 
ништа друго од имовине, несразмера између потраживања и вредности предмета извршења не 
треба да спречи извршење, јер извршни поверилац има право на намирење. 

Имајући у виду то да ефикасно намирење извршног повериоца, као циљ извршног 
поступка, треба да очува и заштити правни поредак, намеће се утисак да у описаном случају 
остварење овог циља није послужило својој сврси. Све и да су законске одредбе у потпуности 
правилно примењене, када се на једној страни налази извршни дужник који је већ у изузетно 
тешкој материјалној ситуацији, а који је, и поред тога, показао спремност да дуг измири, а с 
друге стране извршни поверилац – купац који је намирењем потраживања остварио 
вишеструку имовинску корист, поставља се питање да ли је то био једини начин да се циљ 
извршног поступка оствари. 

1.11. Заштита узбуњивача [6] 

Агенција је значајно допринела да грађани буду упознати са појмом узбуњивања и 
позитивном улогом коју узбуњивачи имају у друштву. 

Од свог оснивања Агенција је у годишњим извештајима о раду које је подносила 
Народној скупштини, а и у јавности, инсистирала на неопходности доношења закона којим ће 
се на свеобухватан начин уредити заштита узбуњивача, континуирано указујући на то да је 
заштита коју Агенција пружа узбуњивачима на основу подзаконског акта недовољна. 

                                                 
10 Новим Законом о извршењу и обезбеђењу, који ће се примењивати од јула ове године, прописано је да продајна 
цена непокретности на првом јавном надметању не може бити испод 70% процењене вредности непокретности, 
док на другом јавном надметању не може бити испод 50% процењене вредности непокретности. На тај начин је 
донекле поправљен положај извршног дужника, што значи да је законодавац препознао да је важећим законским 
решењем предмет извршења обезвређен. 
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Законом о заштити узбуњивача,11 који је почео да се примењује 05.06.2015. године, на 
другачији начин је уређена заштита узбуњивача, која се сада остварује у судском поступку. 

У претходне три године Агенција је уложила велике напоре да запослене у јавном 
сектору ближе упозна са правима која имају када у органу у коме раде разоткрију случајеве 
корупције, као и на охрабривању да их пријаве Агенцији. 

Од укупно 272 поднета захтева за заштиту, Агенција је заштиту пружила у 105 
случајева. Од укупног броја пружених заштита, у трећини случајева долазило је до неког вида 
одмазде према узбуњивачима, а за које је Агенција одмах захтевала изјашњење од 
руководилаца органа и истовремено их упозоравала да не смеју вршити одмазду према 
узбуњивачима. 

У девет случајева лицима којима је пружена заштита престао је радни однос и Агенција 
се у седам случајева обратила надлежној инспекцији рада која је донела одлуку о враћању на 
рад свих седам узбуњивача. У само два случаја Агенција се није обратила инспекцији рада јер 
за то није било законског основа. 

Лица која су уживала заштиту Агенције користила су одлуке о пружању заштите које је 
Агенција у овим случајевима доносила као доказ у поступку пред инспекцијом рада, као и у 
радном спору пред надлежним судовима. 

Пракса инспекција рада у свим овим случајевима била је једнообразна. Реаговале су у 
најкраћем могућем року и у свим случајевима доносиле решења о привременом враћању 
узбуњивача на рад, до правоснажног окончања судског поступка, а у образложењима донетих 
решења наводиле да су приликом одлучивања имале у виду одлуку Агенције о пружању 
заштите. Судске одлуке које су донете у корист узбуњивача у образложењима су такође 
садржале позивање на заштиту коју је пружила Агенција. 

Разоткривање случајева корупције узбуњивањем једно је од најефикаснијих средстава 
у борби против корупције и због тога је заштита узбуњивача од великог значаја за друштво. 

Улога узбуњивача је посебно осетљива када се ради о корупцији јер су обе стране 
заинтересоване да дело не буде откривено, а одмазда руководилаца у овим случајевима је 
сурова и дуготрајна. 

Резултати у заштити узбуњивача у 2011, 2012, 2013, 2014. и 2015. години: 

 
ПОДНЕТИ 

ЗАХТЕВИ ЗА 
ЗАШТИТУ 

ПРУЖЕНА 
ЗАШТИТА 

ЛИЦА КОЈА СУ 
26.1.2015. Г. 
УЖИВАЛА 
ЗАШТИТУ 

ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ 
ПРУЖЕНА ЗАШТИТА А 
КОЈИМА ЈЕ УРУЧЕНО 

РЕШЕЊЕ О 
ПРЕСТАНКУ РАДНОГ 

ОДНОСА /ОТКАЗ 
УГОВОРА О РАДУ 

ЛИЦА КОЈА СУ 
ОДЛУКАМА 

ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА 
ВРАЋЕНА НА РАД 

НАКОН ОБРАЋАЊА 
АГЕНЦИЈЕ 

2011 6 4 /   
2012 35 11 4 1 1 
2013 103 75 72 5 3 
2014 114 15 15 3 3 
2015 14 /    

УКУПНО 272 105 91 9 7 

                                                 
11 „Службени гласник РС“, бр. 128/14. 
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Од укупног броја поднетих захтева за заштиту, Агенција није пружила заштиту у 153 
случаја јер је утврђено да није испуњен неки од услова предвиђених Законом о Агенцији, 
односно Правилником о заштити лица која пријаве сумњу на корупцију. 

Успех Агенције у очувању радно-правног статуса узбуњивача је велики када се има у 
виду да је једина санкција према руководиоцу органа који би вршио одмазду над узбуњивачем 
била утврђивање одговорности за одмазду у поступку пред Агенцијом и јавно објављивање 
назива органа на годишњој тзв. „црној“ листи. 

С друге стране, коначни резултати у погледу испитивања случајева корупције које су 
пријавили узбуњивачи нису били такви да би грађани били мотивисани на овај корак, јер је, 
подједнако важна, реакција јавнотужилачког система изостала, а када у држави не постоји 
сложан одговор институција на случајеве корупције које узбуњивачи пријављују, онда 
узбуњивање губи смисао, јер узбуњивача излаже реперкусијама, а не доноси резултате због 
којих се одлучио на интервенцију. 

Због тога је неопходно да сарадња између државних институција буде ефикаснија и 
функционалнија како би се обезбедиле системске претпоставке за позитивну мотивацију 
грађана да пријављују корупцију. Она мора бити заснована на заједничком опредељењу свих 
да је узбуњивање, када се ради о коруптивним кривичним делима, морално допустиво, 
оправдано и у јавном интересу. 
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2. СЕКТОР ЗА РЕШАВАЊЕ О СУКОБУ ИНТЕРЕСА 

2.1. Кључни резултат 

 У 2015. години примљено је 17,14% више пријава у односу на 2014. годину (287 
према 245), што указује на већу препознатљивост Агенције. Пријаве се, у највећем 
броју случајева, односе на недозвољену кумулацију јавних функција и сукоб 
интереса при вршењу јавних функција. 

2.2. Остали резултати 

Највећи број одлука Агенције, укупно 72, донето је због недозвољене кумулације јавних 
функција. 

 

Друге мере по бројности, укупно 60, изречене су функционерима у ситуацијама које 
представљају сукоб интереса где преовлађује непотизам: 

 

По коначности мера јавног објављивања препорука за разрешење, надлежни органи 
разрешили су функционере, и то: 
  два директора здравствене установе; 
  једног директора института; 
  три функционера у јединицама локалне самоуправе; 
  два члана општинског већа; 

50

19

3

72

Мере упозорења 

Престанак друге јавне функције по сили 
закона

Мере јавног објављивања одлуке о 
повреди Закона о Агенцији

27

15

18

60
Мере јавног објављивања препоруке за 
разрешење

Мере јавног објављивања одлуке о 
повреди Закона о Агенцији

Мере упозорења 
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  једног председника градске општине; 
  једног директора основне школе; 
  једног директора предшколске установе. 

По коначности одлука Агенције којима су одбијени захтеви за давање сагласности за 
вршење друге јавне функције, односно обављање другог посла или делатности са 
истовременим вршењем неспојивих јавних функција престало је: 

 39 функционера (83% од укупног броја коначних одлука Агенције); 
 у два случаја функционери су, по коначности одлуке Агенције, наставили са 

истовременим вршењем неспојивих јавних функција, због чега је Агенција против 
њих по службеној дужности покренула поступке за одлучивање о постојању повреде 
Закона о Агенцији. 

У 23 поступка одлуке Агенције којима су одбијени захтеви за давање сагласности за 
вршење друге јавне функције, односно обављање другог посла или делатности још нису 
коначна, односно у току је прибављање доказа о томе да је функционер престао са 
истовременим вршењем јавних функција, односно обављањем другог посла или делатности. 

Против коначних одлука Агенције којима су одбијени захтеви за давање сагласности за 
вршење друге јавне функције, односно обављање другог посла или делатности пет 
функционера је поднело тужбу Управном суду, док су у четири поступка, по одлуци Одбора 
Агенције, преиначена решења и функционерима дата сагласност, односно обавештени су да 
нема законских сметњи да обављају други посао или делатност. 

2.3. Значај 

Забрана сукоба интереса је уставна категорија,12 а правила у вези са спречавањем сукоба 
интереса при вршењу јавних функција уређена су Законом о Агенцији, којим је прописано да 
је Агенција надлежна за решавање о сукобу интереса. 

Непоштовањем Уставног начела и законом прописаних правила о забрани сукоба 
интереса обезвређује се читав правни поредак и руши поверење грађана у изабрану власт. 

2.4. Статистички подаци 

 
                                                 
12 Устав у чл. 6. - „Забрана сукоба интереса“ прописује да нико не може вршити државну или јавну функцију која 
је у сукобу са његовим другим функцијама, пословима или приватним интересима и да се постојање сукоба 
интереса и одговорност при његовом решавању одређују Уставом и законом. 

655

398

300
5

1358

Поступци због повреде Закона

Захтеви за давање сагласности

Захтеви за давање мишљења

Захтеви за доставу докумената и
информација
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Највећи број поступака, укупно 213 (60 на основу пријаве и 153 по службеној 
дужности), покренуто је против функционера који истовремено врше више јавних функција 
без сагласности Агенције. 

Други по бројности су поступци покренути против функционера због сукоба интереса, 
укупно 203 (140 на основу пријаве и 63 по службеној дужности), а преовлађују случајеви 
непотизма. 

Структура окончаних поступака у Сектору за решавање о сукобу интереса у Прилогу 2. 
У 2015. години, у овом сегменту рада Агенције, поднето је укупно 22 захтева за 

покретање прекршајног поступка. 
Структура судских одлука: 

 

По жалбама Агенције, Прекршајни апелациони суд је у четири случаја преиначио 
првостепену пресуду и уместо изречених опомена изрекао новчане казне (три у износу од по 
50.000 динара и једну у износу од 20.000 динара). 

У 20 поступака донето је решење којим је утврђено да је наступила апсолутна 
застарелост вођења прекршајног поступка (у судовима), и то на основу четири захтева поднета 
у 2013. години, 15 захтева поднетих у 2014. години и једног захтева поднетог у 2015. години. 

2.5. Препреке у раду 

У 2015. години Сектор се суочио са недовољним бројем кадрова, што је довело до тога 
да намеравана свеобухватност провере функционера у вези са вршењем више јавних функција 
и спречавањем сукоба интереса није могла бити реализована у потпуности. 

Ради ефикасног рада Сектора неопходно је попуњавање свих систематизованих радних 
места и константна едукација запослених у вези са судском праксом, као и у вези са упоредно-
правном праксом у решавању сукоба интереса у земљама Европске уније. 

2.6. Пример из праксе 

У поступку покренутом по службеној дужности против члана градског већа утврђено је 
да није обавестио Агенцију да у тренутку ступања на јавну функцију обавља адвокатску 
делатност и да обављањем адвокатске делатности угрожава непристрасно вршење јавне 
функције, с обзиром на то да заступа странке у судским поступцима против јавних предузећа 

16
9

2
2 1

30

Изречене новчане казне у висини законом прописаног
минимума (50.000 дин)

Опомена

Изречене новчане казне испод законом прописаног
минимума (20.000. дин)

Ослобађајуће пресуде

Изречене новчане казне у висини од 100.000 динара за
правно лице због повреде чл. 38. Закона о Агенцији
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чији је оснивач град, или против града, а о сукобу интереса није обавестио Агенцију и 
скупштину града. 

Функционеру је изречена мера јавног објављивања препоруке за разрешење. 
Функционер је изјавио жалбу коју је Одбор одбио као неосновану, чиме је решење 

постало коначно, али је скупштина града одбила да спроведе препоруку за разрешење 
функционера, који је поднео и тужбу Управном суду, која је, такође, одбијена. 

2.7. Одлуке Одбора по жалбама и захтеву за понављање поступка 

 ЖАЛБА ЗАХТЕВ ЗА ПОНАВЉАЊЕ 
ПОСТУПКА 

ОДБИЈЕНО 126  

УВАЖЕНО  27 13 1 

ДЕЛИМИЧНО УВАЖЕНО 17  

ДОПУНА ПОСТУПКА 11  

УКУПНО  18114 1 

182 

2.8. Структура првостепених одлука о којима је 
Одбор одлучивао поводом жалби 

Решење којим се утврђује повреда одредбе чл. 28. Закона о Агенцији (истовремено вршење 
више јавних функција без сагласности Агенције) 

19 

Мера упозорења (одлука којом се утврђује повреда закона и функционеру налаже одређено 
поступање) 

32 

Мера јавног објављивања препоруке за разрешење  43 

Решење о одбијању захтева за давање сагласности за вршење друге јавне функције  22 

Мера јавног објављивања одлуке о повреди закона 22 

Закључак о одбацивању захтева за давање сагласности  22 

Решење поводом обавештења функционера о обављању другог посла у тренутку ступања на 
јавну функцију којим се утврђује сукоб интереса и обавезује функционер да престане са 

обављањем другог посла  

9 

Закључак о одбацивању жалбе 1 

Решење о одбијању захтева за давање сагласности за обављање другог посла уз јавну 
функцију 

1 

Решење о одбијању захтева за давање сагласности за заснивање радног односа или 
пословне сарадње по престанку јавне функције 

4 

Закључак о исправци 3 

                                                 
13 У једном предмету жалба функционера је уважена након што је Одбор поново одлучивао о жалби поводом 
достављене пресуде Управног суда којом је уважена тужба и поништена одлука Одбора. Такође, у једном предмету 
Одбор је применом ванредног правног средства поништио своје решење у вези са којим је покренут управни спор 
и поништио првобитно решење које је донео, те уважио жалбу функционера. 
14 Одбор је одлучивао о 181 жалби, при чему је у три одлуке решено истовремено о жалбама на решење и на 
закључак у истом поступку, те је стога укупан број донетих одлука 178. 
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2.9. Поступци пред Управним судом 

Пред Управним судом води се 39 поступака по тужбама функционера поднетим против 
одлука Одбора донетих у 2015. и претходних година. 

Управни суд је током 2015. године доставио Одбору 12 пресуда. У десет случајева тужба 
је одбијена, једна тужба је одбачена, а једна уважена. 

Структура одлука поводом којих је вођен управни спор 

 Јавна функција Одлука Мера Пресуда 
Управног суда

1. Члан градског 
већа 

Повреда чл. 31. ст. 1. - 
необавештавање Агенције о 
обављању другог посла 

Мера јавног објављивања 
препоруке за разрешење  

Одбијена тужба 
функционера 

2. Директор дома 
здравља 

Повреда чл. 27. и 32. ст. 1 - 
непотизам (запошљавање повезаног 
лица) и необавештавање Агенције и 
надлежног органа о сукобу интереса 

Мера јавног објављивања 
одлуке о повреди закона 

Одбијена тужба 
функционера 

3. Секретар 
скупштине 
општине 

Повреда чл. 28 ст. 5.- неподношење 
захтева за давање сагласности за 
вршење друге јавне функције 

Престанак друге јавне 
функције по сили закона 

Одбијена тужба 
функционера 

4. Вршилац 
дужности 
заменика 
начелника градске 
управе 

Решење о одбијању захтева 
функционера за давање сагласности 
за вршење друге јавне функције 

/ Одбијена тужба 
функционера 

5. Директор 
регионалног 
центра Пореске 
управе 

Повреда чл. 27. и 32. ст. 1 - 
непотизам (запошљавање повезаног 
лица) и необавештавање Агенције и 
надлежног органа о сукобу интереса 

Мера јавног објављивања 
препоруке за разрешење  

Одбијена тужба 
функционера 

6. Одборник  Повреда чл. 28. ст. 5. - неподношење 
захтева за давање сагласности за 
вршење друге јавне функције 

Престанак друге јавне 
функције по сили закона 

Одбијена тужба 
функционера 

7. Члан УО 
клиничког центра 

Повреда чл. 35. ст. 3. - непреношење 
управљачких права  

Мера упозорења Одбијена тужба 
функционера 

8. Директор ЈП Повреда чл. 28. ст. 5. - неподношење 
захтева за давање сагласности за 
вршење друге јавне функције 

Престанак друге јавне 
функције по сили закона 

Одбачена тужба 
функционера 

9. Члан школског 
одбора 

Повреда чл. 31. ст. 1 и 32. ст. 1-
обављање другог посла уз јавну 
функцију и необавештавање 
Агенције о сукобу интереса 

Мера јавног објављивања 
одлуке о повреди закона 

Одбијена тужба 
функционера 

10. Председник 
општине 

Повреда чл. 27. и 32. ст. 1 - 
непотизам (запошљавање повезаног 
лица) и необавештавање Агенције и 
надлежног органа о сукобу интереса 

Мера јавног објављивања 
препоруке за разрешење  

Одбијена тужба 
функционера 

11. Директор болнице Повреда чл. 27. и 32. ст. 1 - 
непотизам (запошљавање повезаног 
лица) и необавештавање Агенције и 
надлежног органа о сукобу интереса 

Мера јавног објављивања 
препоруке за разрешење  

Одбијена тужба 
функционера 

12. Помоћник 
градоначелника 

Повреда чл. 31. ст. 1. - 
необавештавање Агенције о 
обављању другог посла уз јавну 
функцију 

Мера упозорења Уважена тужба 
функционера 
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2.10. Примери из праксе 

Одбор је одбио жалбу функционера, ранијег декана факултета, који је током вршења ове 
јавне функције за сараднике у настави на факултету, поред осталих кандидата, изабрао своје 
братанце, а о сукобу интереса који је имаo у овим ситуацијама није писмено обавестио 
Агенцију, па му је изречена мера јавног објављивања одлуке о повреди Закона о Агенцији. 

Одбор је одбио жалбу функционера, председника основног суда, који није обавестио 
Високи савет судства и Агенцију о сукобу интереса који је имао због тога што је, у својству 
вршиоца функције председника основног суда, руководио седницом свих судија основног суда 
на којој је дато мишљење да за председника суда треба изабрати њега, па му је изречена мера 
упозорења. 
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3. СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ФИНАНСИРАЊА 

ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ [7] 

3.1. Кључни резултат 

 У 2015. години контролисани су годишњи финансијски извештаји (у даљем тексту: 
ГФИ) за 2014. годину и на интернет презентацији Агенције је објављен Извештај о 
контроли финансирања политичких субјеката у 2014. години.15 Први део овог извештаја 
садржи налазе контроле 30 политичких странака и десет група грађана, које су 
доставиле ГФИ.16 За контролисане политичке субјекте наведени су упоредни подаци о 
врстама прихода односно расхода за 2012, 2013. и 2014. годину. Други део овог 
извештаја обједињује налазе контроле трошкова изборних кампања политичких 
субјеката у 2014. години.17 Анализа дуговања, кредита, имовине и изборног јемства 
политичких субјеката, као и преглед могућих повреда Закона о финансирању 
политичких активности саставни су део овог извештаја. 

3.2. Остали резултати 

 Поред 40 политичких субјеката за које су налази контроле објављени у Извештају о 
контроли финансирања политичких субјеката у 2014. години, извршена је контрола 
ГФИ још десет политичких странака18; 

 Агенција је поднела 217 захтева за покретање прекршајног поступка против 
политичких субјеката, што је шест и по пута више него у 2014. години; 

 Донето је 27 решења о губитку права на добијање средстава за финансирање 
редовног рада политичког субјекта за календарску 2016. годину, што чини 47% свих 
решења ове врсте; 

 Израђен је нови Правилник о евиденцијама и извештајима политичког субјекта19 са 
пратећим обрасцима, као и Правилник о посматрачима изборних кампања 
политичког субјекта20; 

 Израђене су процедуре и усвојена је методологија контроле ГФИ и извештаја о 
финансирању изборних кампања, као и процедура поступања у случају повреде 
закона; 

                                                 
15 Извештај о контроли финансирања политичких субјеката у 2014. години, Агенција за борбу против корупције, 
Београд, 2015. Доступно на: www.acas.rs/wp-content/uploads/2011/05/Izvestaj-2014.pdf.  
16 Критеријуми за одабир политичких субјеката за контролу били су: а) достављен ГФИ на обрасцу И1, б) учешће 
у изборним кампањама у 2014. години, б) највећи пријављени приходи, г) највећи пријављени расходи, д) највећа 
утврђена разлика између прихода и расхода и ђ) све парламентарне странке. 
17 Агенција је у новембру 2014. године јавности представила Извештај о финансирању политичких активности 
у изборним кампањама организованим у 2014. години, који садржи податке и анализу извештаја о трошковима 
кампања за избор одборника у скупштине општина Лучани, Мајданпек и Мионица одржаних у другој половини 
2014. године. Доступно на: www.acas.rs/wp-content/uploads/2011/05/Izvestaj-2014.pdf.  
18 Влашка народна странка (некадашња Влашка демократска странка Србије), Демократска заједница 
војвођанских Мађара, Демократска партија, Грађански савез Мађара, Пулс Србије, Покрет за демократски 
прогрес, Покрет за развој Србије, Покрет мађарске наде, Словачка странка и Уједињена сељачка странка. 
19 Правилник о евиденцијама и извештајима политичког субјекта („Службени гласник РС“, бр. 7/16 ) доступан је 
на: http://www.acas.rs/dokumenta-2/. 
20 Правилник о посматрачима изборних кампања политичког субјекта број 014-110-00-002/16-01 од 20. јануара 
2016. године. 
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 Укупно 185 овлашћених лица, књиговођа и представника политичких странака и 
група грађана похађало је обуке које је Агенција организовала у пет градова Србије. 

3.3. Значај 

Један од најпоузданијих показатеља развијености антикорупцијске свести савременог 
друштва је транспарентност финансирања редовног рада и изборних кампања21 политичких 
субјеката. 

Контролом финансирања политичких субјеката Агенција доприноси поштовању 
међународних стандарда у овој области. 

3.4. Контрола годишњих финансијских извештаја политичких субјеката 

Све регистроване политичке странке, као и групе грађана које имају представнике у 
представничким телима, биле су дужне да Агенцији поднесу ГФИ који садржи финансијске 
показатеље за редован рад и трошкове изборних кампања у 2014. години. 

Политички субјекти који су били дужни да поднесу ГФИ за 2012, 2013. и 2014. годину 

ВРСТА ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА 2012 2013 2014 

ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ 91 37,92% 97 46,41% 96 45,93% 

ГРУПЕ ГРАЂАНА 149 62,08% 112 53,59% 113 54,07% 
УКУПНО 240 100,00% 209 100,00% 209 100,00% 

У 2015. години 209 политичких субјеката (96 политичких странака и 113 група грађана) 
било је у обавези да достави ГФИ за 2014. годину. 

Законску обавезу у року испунио је 91 политички субјект22 (43,54%), тј. 62 политичке 
странке (64,58% политичких странака) и 29 група грађана (25,66% група грађана које имају 
освојене мандате). Седам политичких странака и једна група грађана навеле су да немају ни 
приходе ни расходе у 2014. години. 

Политички субјекти који су поднели ГФИ за 2012, 2013. и 2014. године 

ВРСТА ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА 2012 2013 2014 

ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ 63 26,25% 70 33,49% 62 26,66% 

ГРУПЕ ГРАЂАНА 13 5,42% 22 10,53% 29 13,88% 

УКУПНО 76 31,67% 92 44,02% 91 43,54% 

Политичке странке, посебно парламентарне, показују већи степен одговорности од 
група грађана. Готово две трећине политичких странака, а свега четвртина група грађана, 
испунила је законску обавезу и у року поднела ГФИ за 2014. годину. 

                                                 
21 Из Препоруке 1516 Парламентарне скупштине Савета Европе из 2001. године. Доступно на: 
www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16907&lang=en. 
22 Агенција је од групе грађана Двери Београд, која није имала ову обавезу да достави ГФИ за 2014. годину јер 
није освојила мандате, примила збирни извештај за четири групе грађана: Двери за живот Аранђеловца, Двери за 
живот Звездаре, Двери Земун, Двери Пожега и Двери за живот Сремских Карловаца. Такође, група грађана Трећа 
Србија која није освојила мандате поднела је ГФИ. Контролом је утврђено да ова група грађана прима средства 
из буџета града Новог Сада који заправо припадају групи грађана Двери за живот Новог Сада (опширније у 
налазима контроле у 1.2.10. Удружење Србија има будућност - Трећа Србија). 
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Политички субјекти који нису испунили законску обавезу да поднесу ГФИ 

ВРСТА ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА 2012 2013 2014 

ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ 28 11,66% 27 12,92% 34 16,27% 

ГРУПЕ ГРАЂАНА 136 56,67% 90 43,06% 84 40,19% 

УКУПНО 164 68,33% 117 55,98% 118 56,46% 

Политичке странке које нису поднеле ГФИ за 2014. годину су најчешће оне које немају 
или имају мало освојених мандата. 

Већина група грађана које нису поднеле ГФИ за 2014. годину су оне које су самостално 
или у коалицији освојиле мали број мандата, најчешће у скупштинама општина и/или 
скупштинама градских општина, али су њихови одборници накнадно постали чланови неке 
политичке странке. 

 3.5. Мониторинг и контрола извештаја о трошковима изборних кампања 

У 2015. години одржани су избори за одборнике у Скупштини општини Медвеђа. 
Агенција је извршила контролу извештаја о трошковима изборних кампања, али није 
организовала теренско посматрање изборних активности. Од укупно две коалиције и три 
политичка субјекта која су самостално учествовали на изборима у Медвеђи, извештај о 
трошковима изборне кампање није доставила само група грађана „За Горњу Јабланицу“, 
против које је Агенција поднела захтев за покретање прекршајног поступка. 

3.6. Преглед неправилности утврђених у контроли ГФИ за 2014. годину23 

 У поступку контроле прихода политичких субјеката утврђене су неправилности у укупном 
износу од 71.465.980,27 динара; 

 У поступку контроле расхода политичких субјеката утврђене су неправилности у укупном 
износу од 56.326.615,07 динара; 

 Остале неправилности утврђене у контроли ГФИ. 

3.7. Захтеви за покретање прекршајних поступака 

У 2015. години поднето је укупно 217 захтева за покретање прекршајног поступка због 
различитих повреда Закона о финансирању политичких активности, што је нешто више од 34% 
свих захтева које је Агенција поднела у вези са контролом финансирања политичких субјеката, 
а у односу на 2014. годину шест и по пута више. 

Највећи број захтева у 2015. години, укупно 73 (око 34%), Агенција је поднела због 
неподношења извештаја о трошковима изборних кампања. Укупно 56 захтева (око 26%) 
поднето је због неподношења извештаја о трошковима изборних кампања у 2012. години, десет 
захтева (око 5%) односи се на 2013. годину, седам (око 3%) на 2014. годину и један на 
недостављање извештаја о трошковима изборне кампање у 2015. години. 

Против политичких субјеката који су доставили непотпуне извештаје о трошковима 
изборних кампања у 2014. и 2015. години поднето је девет захтева (око 4%). Због недостављања 
података на захтев Агенције поднета су три захтева (око 1%), док су два захтева (око 1%) 
поднета због необјављивања прилога правних и физичких лица на сајту политичких субјеката. 
                                                 
23 Детаљније у Прилогу 3. 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ 41 
 

 

Због ненаменског трошења средстава поднет је један захтев, а због неподношења ГФИ 
за 2012, 2013. и 2014. годину поднето је укупно 115 (око око 53%) захтева за покретање 
прекршајног поступка. 

Укупно седам захтева (око 3%) поднето је због неподношења мишљења овлашћеног 
ревизора уз ГФИ за 2014. годину. 

Поједини политички субјекти нису отворили посебне рачуне у изборним кампањама у 
2013. и 2014. години, те је из тог разлога поднето пет захтева (око 2%), а два захтева (око 1%) 
су поднета зато што политички субјекти нису вратили средства која су примили из 
недозвољених извора финансирања. 

 3.8. Решења о губитку права на добијање средстава из јавних извора 
намењених за финансирање редовног рада политичких субјеката 

НАЗИВ 
ПОЛИТИЧКОГ 

СУБЈЕКТА 

ВРСТА 
ПОЛИТИЧКОГ 

СУБЈЕКТА 

БРОЈ РЕШЕЊА О 
ГУБИТКУ ПРАВА 

НА ЈАВНА 
СРЕДСТВА 

%  РЕШЕЊА О 
ГУБИТКУ ПРАВА 

НА ЈАВНА 
СРЕДСТВА 

Демократска заједница 
војвођанских Мађара 

политичка странка 1 3.70% 

Демократска партија политичка странка 2 7.42% 
Демократска унија 

Албанаца 
политичка странка 1 3.70% 

Демократска унија 
долине 

политичка странка 1 3.70% 

Либерално 
демократска партија 

политичка странка 5 18.53% 

Покрет за демократски 
прогрес 

политичка странка 1 3.70% 

Покрет мађарске наде политичка странка 2 7.42% 
Покрет социјалиста политичка странка 8 29.63% 
Бирај пут - Иштван 
Бачкулин (Кањижа) 

група грађана 1 3.70% 

Демократски препород 
- Др Рамиз Латифи 

(Прешево) 

група грађана 1 3.70% 

За Мали Зворник - 
Жићо Јокић (Мали 

Зворник) 

група грађана 1 3.70% 

Покрет за Жупу 
(Александровац) 

група грађана 1 3.70% 

Препород (Мали 
Зворник) 

група грађана 1 3.70% 

Уједињени региони - 
Драгана Живковић 

(Рача) 

група грађана 1 3.70% 

 УКУПНО 27 100.00% 
 

77.78% 21 решење ( политичке странке) 
22.22% 6 решења (групе грађана) 
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На основу правоснажних пресуда, Агенција је у 2015. години донела 27 решења (47% 
од укупно 58 решења) којима политички субјекти губе право на добијање средстава из јавних 
извора намењених за финансирање редовног рада у 2016. години. 

У Прилогу 4 приказана је структура поднетих захтева за покретање прекршајног 
поступка. 

3.9. Доношење нових подзаконских аката 

Израђен је нови Правилник о евиденцијама и извештајима политичког субјекта са 
пратећим обрасцима, као и Правилник о посматрачима изборних кампања политичког 
субјекта. 

Израђене су процедуре и усвојена је методологија контроле ГФИ и извештаја о 
финансирању изборних кампања, као и процедура поступања у случају повреде закона. 

 3.10. Обука и сарадња са политичким субјектима 
и другим институцијама 

Током фебруара и марта 2015. године Агенција је организовала шест обука за овлашћена 
лица, књиговође и представнике политичких странака и група грађана. Укупно 185 особа из 92 
политичка субјекта похађало је тренинге који су организовани у пет градова Србије: Београд 
(два тренинга), Врање, Ниш, Нови Пазар и Нови Сад.24 

Циљ обуке био је да се учесници детаљно упознају са изменама и допунама Закона о 
финансирању политичких активности, овлашћењима Агенције, најчешћим грешкама 
приликом пријављивања прилога физичких и правних лица, уплата и исплата са рачуна за 
редован рад односно изборну кампању, као и обавезама овлашћеног лица у политичком 
субјекту и начину вођења евиденција и извештавању. 

На захтев политичких субјеката Агенција је дала четири мишљења у вези са применом 
Закона о финансирању политичких активности . 

У оквиру сарадње са другим институцијама, представници Сектора и ревизори Државне 
ревизорске институције одржали су стручне консултације у вези припреме ревизије три 
парламентарне политичке странке коју је ДРИ започела средином године. 

На семинару под називом „Законодавни аспект у кривичним истрагама у борби против 
корупције“ представници Сектора одржали су у мају 2015. године предавање о овлашћењима 
Агенције и начину функционисања мониторинга изборних кампања. 

Приликом билaтeралних састанака са представницима Националне изборне комисије 
Пољске, представници Сектора разменили су искуства и специфична решења у контроли 
финансирања политичких субјеката. 

Настављена је сарадња са прекршајним судовима кроз учешће на округлом столу 
„Процесуирање прекршаја из надлежности Агенције за борбу против корупције“. 

                                                 
24 Семинари за овлашћена лица, књиговође и представнике политичких странака и група грађана организовани 
су уз подршку USAID Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт (ЈРГА).  
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 3.11. Препреке у раду 

Бројне су препреке са којима се Агенција суочавала приликом контроле финансирања 
политичких субјеката, а пре свега: а) неусаглашеност важећих закона, б) отежано прикупљање 
података за потребе контроле и в) отежана могућност прибављања личних података о 
одговорним лицима у политичком субјекту (окривљенима у прекршајном поступку). 

3.12. Примери из праксе 

У поступку контроле ГФИ за 2014. годину утврђено је да четири политичка субјекта 
нису утрошила најмање 5% укупних средстава добијених из јавних извора за редован рад у 
2014. години за стручно усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу и рад са 
чланством. Против ових политичких субјеката поднети су захтеви за покретање прекршајног 
поступка. На основу поднетих захтева донета је једна првостепена пресуда којом су политичка 
странка и одговорно лице у политичкој странци оглашени кривим и изречена им је новчана 
казна. Поступци по осталим захтевима су у току. 

Поступајући по представци грађана, утврђено је да је политичка странка финансирала 
трошак изборне кампање пре изборне кампање средствима намењеним за редован рад. Против 
ове политичке странке поднет је захтев за покретање прекршајног поступка. На основу 
правоснажне пресуде којом су кажњени за прекршај политичка странка и одговорно лице у 
политичкој странци због ненаменског трошења средстава, Агенција је донела решење о 
губитку права на добијање средстава из јавних извора намењених за финансирање редовног 
рада ове политичке странке у 2015. години. 
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4. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

4.1. Процена ризика корупције у прописима [8] 

4.1.1. Кључни резултат 

  Процена ризика корупције у прописима постала је једна од заступљенијих тема 
приликом расправа о предлозима закона у Народној скупштини, а поједина 
министарства успоставила су праксу достављања нацрта закона Агенцији ради 
прибављања мишљења о процени ризика корупције. 

4.1.2. Осврт на стање у релевантној области 

Током 2015. године, Агенција је израдила мишљења о процени ризика корупције у 
одредбама 17 нацрта и 11 предлога закона којима се уређују питања предвиђена стратешким 
документима у области борбе против корупције.25 Поједина министарства, пре свих Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство привреде и Министарство просвете, 
науке и техонолошког развоја, успоставила су праксу достављања нацрта закона Агенцији ради 
прибављања мишљења о процени ризика корупције. Различита министарства упутила су током 
2015. године укупно 15 нацрта закона на мишљење Агенцији. 

Агенција је сва мишљења, која садрже налазе и препоруке за унапређења текста 
анализираних нацрта и предлога закона, доставила министарствима и надлежним скупштинским 
одборима, и представила јавности на својој интернет презентацији. Неке од препорука које се 
односе на нацрте и предлоге закона који су у међувремену донети усвојене су делимично или у 
целини. Међутим, у свим овим законима остала су извесна решења која садрже коруптивне ризике. 

Иако још увек није обавезни елемент процеса израде прописа, процена ризика корупције 
била је током 2015. године једна од заступљенијих тема приликом расправа о предлозима закона у 
Народној скупштини. Народни посланици су приликом расправе о седам предлога закона, од 
укупно девет који су током 2015. године разматрани а били су предмет анализе, користили 
мишљења Агенције о процени ризика корупције. 

С друге стране, поједини министри и народни посланици оспоравали су Агенцији право да 
се бави овим питањем. 

Тако је приликом расправе о Предлогу закона о утврђивању јавног интереса и посебним 
поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта 
изградње „Београд на води“ министар правде изјавио: „Хајде ми нађите један једини члан 
Закона о Агенцији за борбу против корупције којим је она надлежна да даје мишљење на друге 
законе који немају везе са борбом против корупције? Један једини члан. Нема га.“ Поред тога, 
народни посланик Александар Мартиновић је приликом расправе о Предлогу закона о 
улагањима рекао: „Сада ја питам Агенцију за борбу против корупције, дозволите да имам право 
да то питам, у ком закону пише да је Агенција за борбу против корупције надлежна да унапред 
                                                 
25 Број мишљења о процени ризика корупције у прописима је већи у односу на 2014. годину. Током 2014. године 
Агенција је анализирала и израдила мишљења о процени ризика корупције у одредбама 13 нацрта закона, три 
предлога закона и једног нацрта правилника. 
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плаши грађане Србије предлозима закона који долазе из Владе Републике Србије, како су они 
наводно коруптивни и како у себи садрже одредбе које могу у пракси да доведу до чињења 
одређених кривичних дела, корупције, подмићивања итд?“ С друге стране, било је примера 
релативизовања релевантности препорука из мишљења о процени ризика корупције у 
одредбама појединих предлога закона навођењем да то што је Агенција идентификовала 
одређене ризике не значи да ће до коруптивног понашања доћи. На пример, приликом 
разматрања Предлога закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском 
земљишту уз накнаду, народни посланик Владимир Орлић је изјавио: „Агенција са своје 
стране, кад год се у неком закону, било ком, па тако и у овом, појави питање дискреционих 
овлашћења, изрази сумњу. Да ли то аутоматски значи да ће да буде проблем? Па, не значи. 
Имали смо толико искустава са дискреционим овлашћењима у разним законима. Дакле, то 
само по себи није апсолутно ништа проблематично.“ Поред тога, министар привреде је 
приликом расправе о Предлогу закона о улагањима напоменуо: „Неколико ствари смо усвојили 
у самом поступку рада и у самом писању закона, али то што негде постоји потенцијална 
могућност за корупцију, како је Агенција види, то не значи да ће се она и десити и то јесте 
једна од ствари.“ 

Агенција сматра да би по јавни интерес било много корисније уколико би се пажња са 
оспоравања права Агенцији да се бави проценом ризика корупције у прописима и 
релативизовања њених мишљења пребацила на аргументовано разматрање и полемику о датим 
препорукама. 

Приликом осврта на коментаре којима се Агенцији оспорава право да се бави проценом 
ризика корупције у нацртима и предлозима прописима важно је указати на следеће чињенице: 

 У надлежности Агенције спадају подношење иницијатива за измену и доношење 
прописа у области борбе против корупције и сарадња са другим државним органима у 
овој области; 

 Не постоји пропис којим би Агенцији било забрањено обраћање Влади и Народној 
скупштини, уколико приликом анализе неког предлога закона утврди постојање 
коруптивних ризика; 

 Представницима Владе и народним посланицима би морало бити познато да је још у 
децембру 2014. године истекао рок предвиђен Акционим планом да Влада достави 
Народној скупштини предлог измена Закона о Агенцији којим би процена ризика 
корупције у прописима и прибављање мишљења Агенције о нацртима закона постали 
обавезни део процеса припреме и доношења прописа. 

Током 2015. године, као и претходних година, најчешћи недостаци и ризици корупције у 
анализираним нацртима и предлозима закона били су недовољно јасне одредбе, давање широких 
дискреционих овлашћења органима јавне власти приликом њихове примене и препуштање 
министарствима да одређена питања ближе уреде подзаконским актима, иако би та питања морала 
бити уређена законским одредбама. На овај начин, органима јавне власти који треба да примењују 
овакве одредбе пружа се прилика да то чине по сопственом нахођењу, чиме се повећава могућност 
за злоупотребе. Такође, услед чињенице да се подзаконским актима не могу уређивати питања која 
је нужно уредити законским одредбама, у пракси низ значајних питања није у потпуности 
регулисан. 

На квалитет предложених закона у великој мери утиче и начин на који се они припремају. 
Не тако ретко Влада упућује предлоге закона у скупштинску процедуру без претходно спроведене 
јавне расправе. С друге стране, и када дође до спровођења јавних расправа, често се дешава да се 
примедбе и сугестије заинтересоване јавности не узму у обзир, као и да министарства у 
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извештајима о спроведеним јавним расправама не образложе на који начин су дате сугестије и 
предлоге разматрали и да ли су и у којој мери те сугестије и предлоге прихватили. На крају, на 
квалитет законских решења негативно утиче и пракса доношења закона по хитном поступку. 
Према подацима Отвореног парламента26, заједничке иницијативе неколико организација 
цивилног друштва, у просеку сваки осми закон усвојен по хитном поступку накнадно се мења 
услед материјалних грешака или нелогичности. Без обзира на то што би доношење закона по 
хитном поступку требало да представља изузетак, од конституисања актуелног сазива, у априлу 
2014. године, до краја 2015. године, Народна скупштина донела је већину закона на овај начин. 
Наиме, од укупно 342 закона, које је Народна скупштина донела у овом периоду, чак 185 је донето 
по хитном поступку. 

4.1.3. Остали резултати 

 Kao један од потписника Меморандума о сарадњи и међусобној координацији и 
спречавању ризика корупције у области приватизације, реорганизације и стечаја27, 
Агенција је припремила мишљење о ризицима корупције у прописима који уређују ове 
области. 

 Одржана је обука о процени ризика корупције у прописима, у оквиру Програма за 
законодавни процес за запослене на нормативним пословима, који је организовала 
Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије. 

4.2. План интегритета [9] 

4.2.1. Кључни резултат 

 Користећи искуства из првог циклуса израде и спровођења планова интегритета, 
Агенција је идентификовала 75 области ризичних за настанак корупције у јавном 
сектору и израдила нову, унапређену методологију за процену ризика корупције коју ће 
институције јавног сектора користити за израду нових планова интегритета28. 

4.2.2. Осврт на стање у релевантној области 

Анализа стања у области теорије и праксе планова интегритета указала је на то да је 
методологијом потребно усмерити институције да врше процену интензитета ризика, односно 
процену вероватноће (извесности) и процену утицаја (штете) који ризици као такви могу имати 
по интегритет институције. 

Према овој методологији, свака институција најпре процењује постојеће мере за 
отклањање ризика, потом процењује интензитет ризика и на крају установљава мере за 
отклањање ризика. 
                                                 
26 В. Отворени парламент, http://www.otvoreniparlament.rs/statistika-i-zanimljivosti/zakoni-po-hitnom-postupku-
aktuelni-saziv/, септембар 2015. 
27 У складу са мером 3.3.2.1. из Акционог плана, у мају 2014. године закључен је Меморандум о сарадњи између 
Агенције за приватизацију, Врховног касационог суда, Министарства унутрашњих послова, Републичког јавног 
тужилаштва, Савета за борбу против корупције и Агенције. 
28 Први циклус израде планова интегритета завршен је у марту 2013. године. План интегритета усвојила је 2.121 
институција, односно 47% од укупног броја обвезника усвајања овог документа који је, према евиденцији 
Агенције, био 4.483 институција. У периоду од 2013. до 2015. године, институције су имале обавезу да спроведу 
мере побољшања из својих планова интегритета. Нови циклус њихове израде почеће у првој половини 2016. 
године. 
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Посебан изазов у овој методологији представљало је дефинисање ризика, а што је 
управо био задатак у процесу идентификовања постојећег правног, институционалног и 
практичног оквира у ком веома широк спектар јавних институција спроводи своје 
надлежности. Тај задатак је резултирао дефинисањем пет области које су заједничке целом 
јавном сектору и више од 70 специфичних области, које су карактеристичне за поједине типове 
институција. Комбинација заједничких и специфичних области резултирала је израдом 42 
модела (нацрта) плана интегритета, који у збиру садрже више стотина ризика. 

За потребе примене нове методологије креиран је посебан софтвер који ће 
институцијама олакшати процес израде плана интегритета. Израђен је Приручник за израду и 
спровођење плана интегритета са моделима аката који су потребни радној групи за израду 
плана интегритета и упутствима потребним за израду и спровођење плана интегритета у 
електронској апликацији. 

4.2.3. Остали резултати 

 На основу контроле спровођења мера из планова интегритета коју је Агенција 
извршила у току 2015. године у 25 институција, уочен је тренд неспровођења мера 
из плана интегритета и то у оној области у којој је процењен највећи број ризика за 
настанак корупције, а то је област управљања кадровима. 

 Осим тренда да велики број мера из својих планова интегритета институције нису 
спровеле, уочено је да је област у којој је спроведен највећи број мера област јавних 
набавки, нарочито у делу који се односи на интерно јачање транспарентности овог 
процеса. 

 У сарадњи са Службом за управљање кадровима Владе Републике Србије одржане 
су две обуке о плановима интегритета за 36 представника органа јавне власти. 

4.2.4. Контрола спровођења планова интегритета 

Контролу спровођења планова интегритета који су усвојени 2012. године Агенција је 
спровела на два начина: непосредном контролом - одласком у узорковане институције са 
територије целе државе и кроз достављање извештаја о спровођењу планова интегритета које 
су све институције биле у обавези да доставе Агенцији до 30.11.2015. године. 

У току 2015. године извршена је теренска контрола спровођења мера у 25 институција 
различитих система: 

 политичког система, 
 система правосуђа, 
 система локалне самоуправе, 
 система здравства, 
 система просвете и науке, 
 система културе и спорта и 
 система јавних предузећа пет градова Србије, и то: Београда, Врања, Крагујевца, 

Новог Сада и Крушевца. 
Приликом одабира институција водило се рачуна о подједнакој заступљености 

институција по системима, односно по типу институције, као и о регионалној заступљености 
градова. 
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4.2.5. Кратак осврт на стање у области спровођења 
планова интегритета 

На основу анализе података које је Агенција прикупила у току непосредне контроле 
спровођења мера из планова интегритета у 25 институција, из осам различитих система, 
уочено је да се највише мера које су институције предвиделе односе на успостављање система 
ефикасне контроле и надзора над обављањем одређеног радног процеса и то кроз извештавање 
надређеног, санкционисање оних који неизвршавају/крше обавезе, ограничење дискреционих 
овлашћења, на успостављање механизама за ефикасну и доследну примену прописа, едукацију 
или запошљавање кадрова ради квалитетног обављања процеса, на већу транспарентност 
обављања одређеног процеса (на пример, кроз објављивање докумената у поступцима јавних 
набавки) и доношење интерних аката којима би се прецизније уредило обављање процеса (ова 
мера је највише предвиђена у области етике и интегритета и то у вези са регулисањем пријема 
поклона, сукоба интереса и заштите оних који пријављују корупцију и друге неправилности). 

Анализом података о примени мера, може се закључити да је од укупног броја 
предвиђених мера, највише спроведено у области јавних набавки и јавних финансија (од 
укупног броја предвиђених мера спроведено је 45%), као и да се највише предвиђених мера 
односи на јачање транспарентности поступка јавних набавки. Најмање мера спроведено је у 
области управљања кадровима (од укупног броја предвиђених мера спроведено је 12%). Ови 
подаци, који су дати на основу узорка од 25 институција, указују на то да ни у једној области 
број спроведених мера није прешао 50 одсто. 

Као најчешће разлоге за неспровођење мера институције су навеле буџетска и 
регулаторна ограничења, као и да спровођење неких мера (на пример, израда нацрта 
кадровског плана) зависи од више инстанце, најчешће од ресорног министарства. 

Због тога, надлежна министарства треба да се укључе у процес израде планова 
интегритета тако што ће позивати и апеловати на институције из својих ресора да изврше 
процене ризика и израде планове интегритета, на начин и у роковима које буде прописала 
Агенција. 

4.3. Едукације [10] 

4.3.1. Кључни резултат 

 Агенција је крајем 2015. године креирала портал за учење на даљину (e-learning). 
Пратећи савремене трендове у образовању, портал ће запосленима у јавном сектору 
омогућити да online похађају обуку о етици и интегритету. 

4.3.2. Осврт на стање у релевантној области 

Функционери и запослени у јавном сектору још увек нису на правилан начин 
препознали ни схватили значај обука о етици и интегритету. У развијеним земљама, у којима 
је корупција много мање присутна него у Србији, функционери и запослени су обавезни да 
похађају такве обуке како би градили и јачали лични и професионални интегритет. 

Агенција је креирала портал за учење на даљину (e-learning),29 који будућим 
учесницима омогућава да сами бирају темпо, место и време учења. Обука се састоји од четири 
                                                 
29 Портал се налази на адреси: www.acas.rs (линк Портал за обуке). 
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сукцесивно повезане сесије30, а на крају обуке учесници ће полагати тест са дефинисаним 
критеријумом за добијање потврде о учешћу. Значајну предност представља смањење 
трошкова организације и „боља покривеност“ циљне групе. 

Направљен је серијал од седам едукативних филмова31 у којима су представљене 
надлежности Агенције и теме везане за вредности и одговорности запослених у јавном сектору, 
институционални интегритет, сукоб интереса, примање поклона и решавање етичких дилема. 
Филмови имају за циљ да информишу и продубе знања о вредностима, етичким правилима и 
пожељним понашањима. Сви филмови су доступни на YouTube каналу Агенције за борбу 
против корупције.32 

4.3.3. Остали резултати 

 Тренинг за тренере из области етике и интегритета у јавном сектору похађало је 32 
представника прекршајних судова, органа државне управе и независних државних 
органа. 

 Антикорупцијске обуке које је спровела Агенција у сарадњи са Службом за 
управљање кадровима Владе Републике Србије и Службом за управљање људским 
ресурсима АП Војводине похађало је 238 представника (функционера и запослених) 
у републичким, покрајинским и органима локалне самоуправе. 

 Израђен је и одштампан Приручник за извођење обуке о етици и интегритету. 
 Израђена је и одштампана брошура – кратак водич кроз кључне вредности 

запослених у јавном сектору. 

4.3.4. Тренинг за тренере и антикорупцијске обуке 

Агенција је и током 2015. године наставила да се припрема за доношење новог закона о 
Агенцији којим ће обука о етици и интегритету постати обавезна за све функционере и 
запослене у јавном сектору. Спроведена су два тренинга за тренере које је похађало укупно 32 
учесника. На првом семинару обучено је 17 запослених из прекршајних судова са територије 
Републике Србије.33 На другом семинару присуствовало је 15 учесника из органа државне 
управе и независних државних органа. Циљ ових обука је да Агенција обучи тренере за етику 
и интегритет у јавном сектору и који ће, надаље, држати ове обуке за запослене у 
институцијама из којих долазе. 

Током 2015. године, у оквиру Споразума о сарадњи са Службом за управљање кадровима 
Владе Републике Србије и Службом за управљање људским ресурсима АП Војводине спроведено 
је 15 обука које је похађало 238 полазника. У оквиру програма намењеног континуираном 
стручном усавршавању државних службеника, односно запослених у покрајинским органима 
реализоване су: четири обуке „Етика и интегритет“ са 78 полазника, четири обуке „Спречавање 
сукоба интереса и контрола имовине функционера“ са 36 полазника, две обуке „План интегритета 
и смернице за његову израду“ са 36 полазника и једна обука „Процена ризика корупције у 
прописима као механизам за превенцију корупције“ са 18 полазника. 

                                                 
30 Агенција је 2014. године усвојила План и програм обуке о етици и интегритету у јавном сектору.  
31 Снимање едукативног серијала финансијски је подржао USAID Пројекат за реформу правосуђа и одговорну 
власт (ЈРГА), а за реализацију била је задужена продукцијска кућа Беомедија. 
32 www.youtube.com/channel/UC_2y-kk9H1Zgf71SMPOizzA 
33 Тренинг је спроведен уз подршку USAID Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт (ЈРГА). 
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Обука о етици и интегритету је једна од десет просечно најпосећенијих обука коју је 
организовала Служба за управљање кадровима током протекле године.34 У програм обука који 
је намењен припреми за полагање државног стручног испита приправника и новозапослених 
у државним органима уведена је обука „Уставно уређење Републике Србије“ чији је један део 
посвећен надлежностима Агенције. Ова обука је реализована три пута и њој је присуствовало 
укупно 56 учесника. По први пут је 2015. године обука o етици и интегритету уврштена у 
програм општег стручног усавршавања руководилаца као обавезни модул. Обука је 
реализована једном и присуствовало јој је 14 руководилаца различитог нивоа, укључујући и 
функционере. 

4.4. Сарадња са цивилним друштвом 

4.4.1. Кључни резултат 

 Агенција је увела праксу укључивања организација цивилног друштва у 
спровођење активности које су у њеној надлежности. 

4.4.2. Осврт на стање у релевантној области 

Агенција је у фебруару расписала пети по реду конкурс за доделу финансијских 
средстава организацијама цивилног друштва, за реализацију два пројекта у области борбе 
против корупције. 

Општи циљ конкурса је био да подржи развој и јачање интегритета, одговорности и 
транспарентности свих друштвених актера, а посебно органа јавне власти. 
Специфични циљеви: 

 израда и примена методологије за праћење испуњености обавеза функционера и 
органа јавне власти, као и политичких субјеката из Закона о Агенцији и Закона о 
финансирању политичких активности; 

 повећање информисаности и унапређење знања органа јавне власти, организација 
цивилног друштва и грађана о правном оквиру, механизмима и мерама за 
спречавање корупције. 

 На конкурс је пристигло 13 предлога пројеката, а конкурсна комисија је одлучила 
да средства у износу од по 1.829.000 динара (укупно 3.658.000 динара) буду 
додељена: 

 Војвођанској зеленој иницијативи за пројекат „Документарни ТВ серијал Зелена 
патрола на делу“ 

 Центру за слободне изборе и демократију (ЦеСИД) за пројекат „Ка већој 
одговорности институција у процесу давања сагласности при запошљавању 
бивших функционера”. 

 Пројекти се спроводе до краја априла 2016. године. Ово је највећи новчани износ који 
је Агенција, током свог досадашњег рада, доделила организацијама цивилног друштва путем 
конкурса. 

                                                 
34 www.suk.gov.rs, Евалуација обука за период јануар-децембар 2015. године. 
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Агенција је у априлу расписала други по реду конкурс за доделу финансијских 
средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пројеката алтернативног 
извештавања о спровођењу Стратегије и Акционог плана.35 

4.4.3. Остали резултати 

 Одржана су два консултативна састанка са организацијама цивилног друштва. 
 Пружена је начелна подршка за три предлога пројекта организација цивилног друштва. 

4.5. Надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана [11] 

4.5.1. Кључни резултат 

 Имајући у виду изазове у процесу актуелног система надзора, као и кашњење са 
доношењем новог закона о Агенцији који би омогућио унапређења у овом систему које 
предвиђа сама Стратегија, током 2015. године је организован други циклус 
алтернативног извештавања о спровођењу Стратегије од стране организација цивилног 
друштва и успостављена је инфраструктура за електронско извештавање о спровођењу 
Стратегије. 

4.5.2. Остали резултати 

 Израђен је Извештај о спровођењу Стратегије и Акционог плана за 2014. годину. 
 
  

                                                 
35 Више о овом Конкурсу у делу извештаја који се односи на надзор над спровођењем Стратегије и Акционог 
плана. 



52 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
 

 
5. СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ [12] 

5.1. Кључни резултат 

 Агенција је, као једина антикорупцијска институција из државе која није чланица 
Европске уније, учествовала у изради прилога за Извештај Европске комисије о 
стању корупције и предузетим корацима у сузбијању корупције у државама 
чланицама ЕУ, у својству члана радне групе ЕPAC/EACN (Европски партнери против 
корупције/Европска контакт мрежа за борбу против корупције).36 

Представници Агенције активно су учествовали и на заседањима тела за спровођење 
Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП), међу којима су Одбор за спровођење ССП 
и Пододбор за правду слободу и безбедност. 

5.2. Европске интеграције 

 чланство у радној групи ЕPAC/EACN за израду прилога за Извештај Европске 
комисије о стању корупције и предузетим корацима у сузбијању корупције у 
државама чланицама Европске уније (Прилог са препорукама је достављен 
експертској групи Европске комисије и биће објављен током 2016. године. Поред 
држава чланица, подаци за израду овог документа темеље се на постојећим 
механизмима надзора, али и другим изворима међу којима су националне 
институције, академска заједница, као и организације цивилног друштва. Допринос 
Агенције је посебно важан узимајући у обзир налаз из претходног Извештаја у коме 
је ЕК истакла значај праћења напора у сузбијању корупције као део процеса 
проширења.); 

 чланство у Преговарачкој групи за поглавље 23 – Правосуђе и основна права 
(Агенција је активно учествовала у изради акционог плана за ово преговарачко 
поглавље, а своје досадашње практично искуство уврстила је и у стручне коментаре, 
у више наврата достављене Министарству правде, са циљем да се реализацијом овог 
акционог плана што успешније оствари суштина препорука ЕК из Извештаја о 
скринингу, које указују на неопходност јаснијег дефинисања надлежности Агенције, 
обезбеђења потребног броја запослених и унапређења ефикасности Агенције кроз 
измене и допуне законског оквира и јачање административних капацитета; 

 интензивна комуникација са свим релевантним институцијама укљученим у процес 
европских интеграција (првенствено са Министарством правде и Канцеларијом за 
европске интеграције); 

 извештавање за Европску унију о резултатима Агенције и изазовима у раду (прилози 
за Извештај ЕК о напретку Србије, тела за спровођење ССП, међу којима су Одбор 

                                                 
36 Европски партнери против корупције (EPAC) и Европска контакт мрежа за борбу против корупције (EACN) су 
независни форуми у чијем раду учествују оперативна тела за контролу рада полиције, као и независне институције 
задужене за превенцију и борбу против корупције. Успостављени су са циљем размене искустава и прекограничне 
сарадње у развијању заједничких стратегија и промовисању високих професионалних стандарда у домену 
превенције и сузбијања корупције. EPAC/EACN окупља више од 80 институција из држава чланица Савета Европе 
и ЕУ, међу којима је и Агенција. 
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за спровођење ССП и Пододбор за правду, слободу и безбедност, активно учешће на 
заседањима); 

 интензивна међународна сарадња (Представници Агенције имали су бројне 
састанке са високим представницима Генералног директората ЕК за суседску 
политику и преговоре о проширењу, Делегације ЕУ у Србији, СИГМА делегацијом 
и другим кључним актерима у области борбе против корупције); 

 чланство у Мрежи за сузбијање неправилности и превара у поступању са 
финансијским средствима ЕУ (Ова мрежа представља механизам сарадње 
надлежних институција са Европском канцеларијом за спречавање превара, а њен 
рад у Србији координира Министарство финансија); 

 чланство у Радној групи за усклађивање активности председавања Србије ОЕБС-ом 
(Представник Агенције био је један од панелиста на међународној конференцији); 

 учешће у изради релевантних докумената у области борбе против корупције у 
јавним набавкама, укључујући и Преговарачку позицију за ово поглавље. 

5.3. Билатерална и мултилатерална сарадња 

У 2015. години настављена је сарадња са свим релевантним међународним актерима у 
области борбе против корупције. Међународна сарадња у овом домену је утолико значајнија за 
Агенцију када се има у виду да су неки од најважнијих антикоруптивних инструмената УН и 
Савета Европе део правних тековина ЕУ. 

Сарадња на билатералном и мултилатералном нивоу укључује и координацију коју 
Агенција спроводи међу националним институцијама, чије надлежности су обухваћене 
извештајима међународних актера из области борбе против корупције: 
 UNODC (израда прилога о спровођењу Конвенције УН против корупције за потребе 

заседања Радне групе за превенцију корупције Канцеларије УН за питања дроге и 
криминала, у сарадњи са институцијама чије надлежности су биле у фокусу 
прошлогодишњег заседања овог тела); 

 ACN/OECD (у склопу чланства у Мрежи за борбу против корупције Организације за 
економску сарадњу и развој, учешће на свим релевантним састанцима, као и евалуација 
спровођења Истанбулског антикорупцијског акционог плана37 у Украјини и 
Узбекистану; сарадња на изради тематских студија и чланство у саветодавној радној 
групи за израду студије „Превенција корупције у јавном сектору у источној Европи и 
централној Азији“); 

 GRECO (учешће у изради одговора на Упитник за Четврти круг евалуације Групе 
држава за борбу против корупције Савета Европе који се односи на превенцију 
корупције код посланика, судија и тужилаца, као и завршном пленарном заседању пре 
објављивања пратећег Извештаја за Србију; 

 ИТАЛИЈА (потписан Протокол о сарадњи са Националном агенцијом за борбу против 
корупције Италије, којим је дефинисана будућа сарадња у превенцији и сузбијању 
корупције); 

                                                 
37 Истанбулски антикорупцијски акциони план представља програм колегијалног надзора који од 2003. године 
делује у склопу OECD Мреже за борбу против корупције. Усмерен је на реформе у борби против корупције кроз 
евалуацију држава и надзор над спровођењем препорука, које промовишу стандарде предвиђене Конвенцијом УН 
против корупције и другим међународним стандардима и примерима добре праксе. 
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 ПОЉСКА (примери добре праксе Пољске у области контроле финансирања 
политичких субјеката представљени су у узвратној посети пољских стручњака из те 
области); 

 ЦРНА ГОРА (потписан Протокол о уступању апликативног софтвера информационог 
система, који је Агенција раније развила и који је значајно унапредио интерне процесе 
рада, као и сарадњу са другим релевантним институцијама); 

 МАКЕДОНИЈА (представљена искуства на међународној конференцији „Међународне 
и регионалне добре праксе за заштиту узбуњивача“, у организацији Транспарентности 
Македонија); 

 ШПАНИЈА (на основу раније потписаног Протокола, настављена размена искустава са 
каталонском Канцеларијом за борбу против превара). 
Oдржани су и састанци са представницима амбасадa Финске, Француске, Холандије и 

др. 
Пројекти финансирани из међународне помоћи у Прилогу 5. 

5.4. Препреке у раду 

 Недовољан број запослених, посебно имајући у виду обавезе у вези са 
преговарачким поглављем 23 – Правосуђе и основна права, као и предстојеће 
обавезе из Twinning пројекта. 
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6. ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ [13] 

6.1. Кључни резултат 

 Агенција је унапредила ниво информисања јавности већим присуством у медијима. 
Сликовито приказано, сви текстови из штампаних медија у којима се помињу 
активности Агенције покрили би површину гарсоњере од 29м2. За преглед садржаја у 
електронским медијима гледалац, односно слушалац морао је да издвоји 31 сат. 

 6.2. Остали резултати 

 Агенција је у 2015. години на својој интернет презентацији имала 105 објава (текстова, 
саопштења, информација), што је за 38,16% више у односу на годину пре. У функцији 
је и страница на енглеском језику са преводима већине објава; 

 Одговорено је на 98,93% од 373 питања новинара, из 65 медија;38 
 Забележено је 1.960 објава у медијима39 које нису везане за питања новинара, од чега се 

у 996 објава позива на неки од података са интернет презентације Агенције, што указује 
на тренд да новинари све успешније користе податке са интернет презентације 
Агенције;40 

 Агенција је приметно повећала своје присуство у медијима проактивним приступом: 
својим објавама на интернет презентацији о активностима и резултатима рада, у оквиру 
рубрике „најновије вести“, скретала је пажњу медија, који су те теме даље обрађивали;41 

 На друштвеним мрежама задржан је тренд пораста у односу на претходне године. Број 
оних који прате страницу Агенције на Фејсбуку је 4.660, што је повећање од 7,12% у 
односу на годину пре. Твитер налог Агенције је пратило 6.380 корисника, што је 
повећање од 26,8% у односу на 2014. годину;42 

                                                 
38 Новинарска питања третирана су као захтеви за информације од јавног значаја, а највећи број односи се на: 
сукоб интереса (154); пријаве имовине и прихода (94), финансирање политичких активности (39), узбуњиваче (8). 
Повећан број питања новинара забележен је у периодима када су у медијима новинари истраживачи покретали 
питања у вези са функционерима. 
39 Реч је о интерној евиденцији медијских објава Агенције. Према www.kliping.rs, Агенција се наводи у 2475 
медијских објава. 
40 Новинари најчешће користе линкове „Регистри“ и „Пракса Агенције“ и у објавама се позивају на неки од 
података о функционерима, њиховим Извештајима, чланствима у различитим управљачким телима и 
потенцијалним сукобима интереса, изреченим мерама, мишљењима о ризику корупције у прописима, конкурсима 
Агенције и сл. 
41 У првој половини 2015. године, те теме су биле у вези са: мером за разрешење министра правде; поднетим 
кривичним пријавама; анализом Каталога поклона; финансирањем политичких активности. У другом делу године 
Агенција је направила искорак у стручној јавности захваљујући мишљењима о ризицима корупције у прописима, 
због чега је била веома присутна у медијима. Присуство Агенције у медијима обележило је и изрицање мере 
тадашњем министру одбране, као и две седнице Одбора Агенције које су одржане у Нишу и Новом Саду. 
Обележавање два догађаја крајем године обезбедила су значајан медијски простор: Међународни дан против 
корупције и додела награда на конкурсу Агенције за ученике, студенте и просветне раднике. 
42 На Фејсбуку је постављено 117 објава, а преко опције поруке, са различитим питањима, Агенцији се обратио 
51 корисник Фејсбука. На Твитер су постављене 202 објаве и размењено још 62 са „твитерашима“ који су се 
Агенцији јавно обраћали. Преко „месиџ“ опције, где су твитови видљиви само за „твитераше“ који су се обраћали 
Агенцији, одговорено је у једном или више наврата на питања 21 особе. Налог @NeKorupciji добио је 1.200 
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 У 93,84% случаја омогућен је приступ информацијама од јавног значаја које су у поседу 
Агенције, од укупно 146 захтева;43 

 Додељено је шест захвалница новинарима који су допринели препознатљивости Агенције, 
поводом 9. децембра, Међународног дана борбе против корупције (Прилог 6). 

6.3. Заступљеност тема у медијским објавама 

Према www.kliping.rs, Агенција се наводи у 2.475 медијских објава. У интерној 
евиденцији која садржи детаљан преглед тема везаних за рад Агенције и Одбoра забележено је 
1.960 објава. 

 

Од представника Агенције медији су најчешће преносили изјаве: 

 Татјане Бабић, директора Агенције ------------------------------------------------------------- 152 
(уз додатних 13 објава где је директорка цитирана заједно са председником Одбора, 
проф. др Зораном Стојиљковићем) 

 Проф. др Зорана Стојиљковића, председника Одбора ----------------------------------------60 
(уз додатних 13) 

                                                 
„фејвова“ – „лајкова“. Према подацима сајта www.tvitni.me настављен је тренд из претходне године, тако да се 
дневно прикључује 4,8 пратилаца и добија 0,9 „фејвова“ - „лајкова“ на дан. По броју пратилаца, међу државним 
органима, овај налог се налази на 4. месту. Исто место заузима по броју „лајкова“ које је добио на мрежи, док се 
у категорији броја објава налази на осмом месту.  
43 Агенција је од 146 захтева усвојила 137, а одбила девет. Поднето је 12 жалби, од чега шест због одбијања 
захтева. 
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међународна сарадња
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конкурс Агенције за ученике и просветне раднике

преговори о поглављима 23 и 24

Укупно објава: 1.960
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 Владана Јоксимовића, заменика директора Агенције -----------------------------------------30 
 Проф. др Божа Драшковића, члана Одбора ------------------------------------------------------ 6 
 Запослених у стручној служби Агенције --------------------------------------------------------- 6 

У целини посматрано, медијске објаве о Агенцији су углавном неутралне или позитивне.44 

 6.4. Издавачка делатност 

Током 2015. године Агенција је објавила: 
  Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици 

Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење - 2014. 
години (на енглеском језику, 100 примерака); 

 Приручник за израду и спровођење планова интегритета (1000 примерака); 
 „Етика и интегритет у јавном сектору“ – приручник за извођење обуке (1000 

примерака); 
 „Бити као свој на своме“, кратак водич кроз кључне вредности запослених у јавном 

сектору (500 примерака); 
 „У служби заштите јавног интереса“, лифлет о Агенцији (500 примерака). 

6.5. Стратешки циљеви за 2016. годину 

У оквиру стратешког плана Агенције за период од 2016. до 2018. године, Агенција ће 
наставити да унапређује ниво информисања јавности, ради јачања способности за заједничко 
деловање у борби против корупције, сматрајући да је подршка и укљученост информисане 
јавности један од основних услова успешнијег супротстављања корупцији. 

  

                                                 
44 Пласмани интервјуа са директорком Агенције, Татјаном Бабић, пример су позитивних објава. Негативне 
медијске објаве постојале су у фебруару са наводима да „...Одбор Агенције за борбу против корупције избегава 
да донесе коначну одлуку о министру правде Николи Селаковићу, иако је на то обавезан по закону“. Забележен је 
и један негативан коментар у дневном листу „Блиц“, када је новинарка Бојана Анђелић, у колумни од 30. 
септембра 2015, под насловом „Исплати се кршити законе“, констатовала да је у случају министра Братислава 
Гашића било „толико помпе, прозивки и упозорења Агенције за борбу против корупције, а толико ‘ништа’ у 
завршници“. У емисији ТВ Коперникус „На кафи са Ђуком“ водитељ Владимир Ђукановић, функционер СНС, 
некритички је у више наврата говорио о раду Агенције поводом провера сукоба интереса Братислава Гашића: „... 
проводе га кроз ‘топлог зеца’...“ Народни посланик Маријан Ристичевић, који је био један од гласнијих критичара 
Агенције због поступка према Братиславу Гашићу, након сусрета са представницима Агенције у Народној 
скупштини поводом усвајања Закона о пољопривредном земљишту, у више наврата је говорио веома позитивно о 
раду Агенције. 
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7. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

7.1. Резултати 

 Обезбеђен је оптимум услова за кадровско, материјално-финансијско и техничко 
функционисање Агенције, узимајући у обзир укупно одобрена средства у 2015. 
години и ограничења при реализацији одобрених средстава. 

Томе су допринели: 

 примена програмског буџета Агенције за 2015. годину; 
 измена акта о систематизацији радних места, на начин да је унутрашња 

организација ефикаснија и рационалнија, а број извршилаца прилагођен потребама 
вршења послова из надлежности; 

 курсеви и обуке које су похађали запослени у Агенцији (из области заштите 
узбуњивача, обраде и заштите података о личности, правног пословања, 
финансијског и буџетског пословања, као и из области рада државних органа у 
организацији Регионалне школе за државну управу ReSPA). 

 По ступању на снагу Закона о заштити узбуњивача донет је Правилник о поступку 
унутрашњег узбуњивања, а по ступању на снагу Закона о изменама и допунама 
Закона о јавним набавкама извршено је усаглашавање интерног акта о пословима 
јавних набавки Агенције са усвојеним изменама и допунама овог закона. 

 7.2. Кадрови 

Током 2015. године у Агенцији су израђени и примењивани: 
1. Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места број: 014-110-

00-11/2014-01 од 03.12.2014. године; 
2. Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места број: 014-110-

00-11/2014-01/1 од 30.09.2015. године, којим је измењена организациона структура и 
унутрашње уређење стручне службе Агенције, систематизовано 139 извршилаца и образоване 
следеће основне унутрашње јединице: 

 Сектор за контролу имовине и прихода функционера и поступање по представкама; 
 Сектор за контролу финансирања политичких активности; 
 Сектор за решавање о сукобу интереса; 
 Сектор за превенцију; 
 Сектор за међународну сарадњу; 

Образоване су две уже унутрашње јединице изван сектора: Одељење за опште послове 
и Група за информатичке послове, као и две посебне унутрашње јединице: Канцеларија 
директора и Канцеларија Одбора; 

 Укинут је Сектор за поступање по представкама и у форми одељења припојен Сектору 
за контролу имовине и прихода функционера, а извршене су и мање измене у оквиру ужих 
унутрашњих јединица. 
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 У 2015. години спроведен је интерни конкурс за попуњавање пет положаја и два јавна 
конкурса за попуњавање осам извршилачких радних места. 

По спроведеном интерном конкурсу попуњени су следећи положаји у стручној служби 
Агенције: 

 помоћник директора у Сектору за контролу имовине и прихода функционера, положај 
у I групи; 

 помоћник директора у Сектору за контролу финансирања политичких активности, 
положај у I групи; 

 помоћник директора у Сектору за поступање по представкама, положај у II групи; 
 шеф Канцеларије директора, положај у II групи; 
 шеф Канцеларије Одбора, положај у II групи; 

 По спроведеном јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у 
стручној служби Агенције број: 111-00-15/15-03 од 20.07.2015. године, попуњена су следећа 
радна места: 

1. радно место за односе са јавношћу у Канцеларији директора, звање виши саветник; 
2. радно место за кадровске послове у Одељењу за опште послове, звање самостални 

саветник; 
3. радно место за помоћ у поступању у контролно-аналитичким пословима, у Одељењу 

за контролу финансијских извештаја политичких субјеката, у Сектору за контролу 
финансирања политичких активности, звање саветник; 

4. радно место за помоћ у управно-правним пословима у Групи за пријем и процену 
представки у Сектору за поступање по представкама, звање саветник; 

5. радно место за послове документалисте у Одељењу за вођење регистара и посебних 
евиденција, у Сектору за контролу имовине и прихода функционера, у звању сарадник. 

 По спроведеном јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у 
стручној служби Агенције број: 014-111-00-0022/15-03 од 21.10.2015.године, попуњена су 
следећа радна места: 

1. радно место за самостално поступање у управно-правним пословима у Одељењу за 
поступање у случају повреде закона, у Сектору за контролу финансирања политичких 
активности, звање самостални саветник; 

2. радно место за администрирање информационог система у Групи за информатичке 
послове, звање саветник; 

3. радно место за подршку у поступању у управно-правним пословима, у Одељењу за 
поступање по представкама, у Сектору за контролу имовине и прихода функционера и 
поступање по представкама, звање млађи саветник. 

Упоредни преглед запослених и ангажованих лица у Агенцији 
у 2014. и 2015. години 

Запослена и ангажована лица у Агенцији на дан 31.12.2014. године: 

запослени на неодређено 
време 

запослени на 
одређено време 

лица ангажована ван радног 
односа 

74 2 7 
 



60 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
 

Запослена и ангажована лица у Агенцији на дан 31.12.2015. године: 

запослени на неодређено 
време 

запослени на 
одређено време 

лица ангажована ван 
радног односа 

79 1 5 
 

На дан 31.12.2015. године у стручној служби Агенције запослено је 80 извршилаца од 
укупно 139 систематизованих извршилaца, што износи 57,6% попуњености радних места. 

7.3. Библиотека 
Агенција ради на организовању и развијању своје библиотеке, која броји 1.745 

библиотечких јединица. 

7.4. Финансије 

Потребна финансијска средства за 2015. годину Агенција је исказала кроз Предлог 
финансијског плана за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину. Захтевана средства 
тражена су ради извршавања послова из надлежности Агенције и за реализацију активности 
предвиђених Акционим планом. 

Имајући у виду наведено, а на основу писане инструкције Министарства финансија из 
јуна 2014. године, Агенција је израдила Програмску структуру буџета за 2015. годину, у којој 
су транспарентно исказани програм Агенције, програмске активности и пројекти за период од 
2015. до 2017. године. 

У 2015. години укупан буџет Агенције износио је 333.367.000 динара, у следећим 
износима и према изворима финансирања: 

 
01 - приходи из буџета 193.716.000 

05 - донације иностраних земаља 22.801.000 

56 - ИПА 2013 116.850.000 

УКУПНО: 333.367.000 
 

У 2015. години средства из прихода буџета од 193.716.000 динара извршена су у 
укупном износу од 154.892.276 динара, што износи 79,9% извршења буџета. Средства у износу 
од 38.824.911 нису потрошена и враћена су у буџет, из разлога што су поједини пројекти у 
целини или делимично требало да почну са реализацијом након доношења новог закона о 
Агенцији. С обзиром на то да нови закон о Агенцији није донет, реализација тих пројеката није 
ни започета. 

Први пут у 2015. години Агенција је применила Програмски буџет у складу са Законом 
о буџетском систему и Методологијом за израду програмског буџета. Цео буџет исказан је кроз 
програмску структуру која садржи дефинисане програмске активности и пројекте, као и 
конкретна финансијска средства потребна за њихово спровођење (Прилог 7). 
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7.5. Јавне набавке 

У 2015. години спроведене су јавне набавке на основу којих су закључени уговори: 

Р.Б. ВРСТА ДОБАРА/УСЛУГА ТИП НАБАВКЕ 

НЕТО 
ИЗНОС ЗА 

2015. 
ГОДИНУ 

ПРАВНО ЛИЦЕ СА 
КОЈИМ ЈЕ ЗАКЉУЧЕН 

УГОВОР 

1. Набавка бензина централизована 
ЈН 958.000 НИС а.д. Нови Сад 

2. 
Услуге хотелског смештаја у 
земљи и иностранству и авио 
превоз 

Агенција 2.968.000 
ТА „JUМВO 
TRAVEL” д.о.о. 
Београд 

3. Услуге за израду и одржавање 
софтвера Агенција 3.300.000 

ПРОЗОНЕ д.о.о. Нови 
Сад 

4. Услуге штампања Агенција 563.000 
„PROTOTYPE” д.о.о. 
Београд 

5. Услуге чишћења Агенција 612.000 СИОН ГАРД д.о.о. 
Београд 
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8. ГРУПА ЗА ИНФОРМАТИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

8.1. Резултати 

 Пуштене су у рад две нове апликације за потребе израде и спровођења планова 
интегритета и надзора над спровођењем Стратегије и Акционог плана. 

 Додате су нове функционалности у e-Documents апликативном софтверу који 
користи стручна служба Агенције. 

 Подигнут је сервер на коме је Moodle софтверско решење за прављење и одржавање 
образовних курсева коришћењем рачунара и интернета (е-learning). 

 Инсталиран је софтвер за надгледање мреже. Изолован је и решен проблем због кога 
је повремено долазило до успореног рада информационог система Агенције, јер је 
у одређеним тренуцима било превише конекција ка DNS серверима, и то повећањем 
максималног броја TCP конекција ка серверима. 

 Урађена је надоградња софтвера телефонске централе. 
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VIII. РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2015. ГОДИНУ 
Прошлогодишње искуство Агенције за борбу против корупције показује да је она у 

великој мери успела да оствари своју превентивну улогу. Уочљиво је све веће препознавање 
њеног значаја и улоге у борби против корупције. 

Пракса у претходних шест година показала је да је Агенцији потребно дати већа 
овлашћења и делотворније механизме за поступање, а у циљу унапређења стања у области у 
којој делује. 

 Одбор Агенције 

У току 2015. године одржана је 21 седница Одбора на којима је донето 178 решења 
поводом жалби функционера. Одбијено је 126 жалби (донета су 123 решења јер је у три решења 
истовремено донета одлука и о жалби на првостепено решење и о жалби на закључак у истом 
предмету), уважено је 27, а делимично уважено 17 жалби. У 11 предмета одлучено је да се 
предмет врати на допуну поступка првостепеном органу. Поднет је и један захтев за понављање 
поступка који је уважен. Током 2015. године Одбор је доставио Управном суду 30 одговора на 
тужбе које су поднете ради поништаја одлука Одбора донетих у 2014. и 2015. години. 

Током 2015. године Управни суд доставио је Одбору 12 пресуда донетих поводом тужби 
поднетих ради поништаја решења Одбора. У 10 пресуда тужба је одбијена, једна тужба је 
одбачена, а једна уважена. 

 Сектор за контролу имовине и прихода функционера и поступање по представкама 
Током 2015. године надлежним тужилаштвима поднето је 15 кривичних пријава 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).45 

У току 2015. године, по кривичним пријавама Агенције: донета је једна правоснажна 
пресуда којом је изречена казна затвора у трајању од шест месеци, условно на годину дана; 
донета је једна ослобађајућа пресуда против које је надлежно тужилаштво поднело 
жалбу;46поднета су четири оптужна предлога; у 21 случају у току је спровођење доказних 
радњи (поднето је 11 захтева за прикупљање потребних обавештења од МУП, у два случаја 
функционери су саслушани у својству осумњичених, у два случаја у току је економско-
финансијско вештачење, а у шест случајева у току је спровођење других доказних радњи); у 
једном случају у току је поступак за закључење споразума о признању кривице; седам (7) 
кривичних пријава је одбачено (две јер је тужилаштво закључило да пријављено дело није дело 
за које се гони по службеној дужности, две због примене института одлагања кривичног 
гоњења, док је у три случаја надлежно тужилаштво нашло да нема основа за покретање 
кривичног поступка без навођења детаља). 

Надлежним тужилаштвима и другим надлежним државним органима поднето је 19 
извештаја због постојања основа сумње да су функционери чија су имовина и приходи били 
предмет провера извршили неко друго кривично дело (примање/давање мита, пореска утаја, 
прање новца и др.) 
                                                 
45 http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2014/09/ODELJENJE_ZA_-KONTROLU_FUNKCIONERA_31_12_2015a.pdf 
46 Решењем другостепеног суда од 25.01.2016. године ова пресуда је укинута и предмет враћен првостепеном суду на поновно 
суђење. 
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У 2015. години у оквиру надлежности Сектора покренуто је укупно 520 поступака због 
повреде Закона о Агенцији. 

На републичком нивоу, 45 поступака покренуто је против судија. Поступци су 
покренути и против два амбасадора, 12 посланика у Скупштини АП Војводине, седам 
државних секретара, седам помоћника министара, итд. 

На локалном нивоу, највећи број поступака (103) покренут је против чланова градских 
и општинских већа. Поступци су покренути и против девет градоначелника; 37 председника 
општина, 11 председника скупштина општина. Такође, покренуто је 55 поступака против 
директора и 24 поступка против в.д. директора привредних друштава чији је оснивач 
Република, аутономна покрајина, град или општина, 83 поступка против чланова управних и 
надзорних одбора, чланова скупштина и одбора директора. 

Каталог поклона за 2014. годину, који броји 477 поклона, објављен је пре истека 
законског рока, у априлу 2015. године. 

Законом о заштити узбуњивача,47 који је почео да се примењује 05.06.2015. године, на 
другачији начин је уређена заштита узбуњивача, која се сада остварује у судском поступку. У 
претходне три године Агенција је уложила велике напоре да ближе упозна запослене у органима 
јавне власти са правима која имају у случају када у органу у којем су запослени примете случај 
корупције, као и на охрабривању да пријаве случај Агенцији. У току три године поступања 
примила укупно 272 захтева за заштиту, од којих је пружила заштиту у 105 случајева. 

 Сектор за решавање о сукобу интереса 

У 2015. години примљено је 17,14% више пријава у односу на 2014. годину (287 према 
245), што указује на већу препознатљивост Агенције. Пријаве се, у највећем броју случајева, 
односе на недозвољену кумулацију јавних функција и сукоб интереса при вршењу јавних 
функција. 

Највећи број одлука Агенције, укупно 72, донето је због недозвољене кумулације јавних 
функција. Друге мере по бројности, укупно 60, изречене су функционерима у ситуацијама које 
представљају сукоб интереса где преовлађује непотизам. 

По коначности мера јавног објављивања препоруке за разрешење на основу поднете 
иницијативе за разрешење Агенције надлежни органи су разрешили јавне функционере и то: 
два (2) директора здравствене установе, један (1) директор института, три (3) јавна 
функционера у јединицама локалних самоуправа, два (2) члана општинског већа, један (1) 
председник градске општине, један (1) директор основне школе, један (1) директор 
предшколске установе. 

По коначности одлука Агенције којима су одбијени захтеви за давање сагласности за 
вршење друге јавне функције, односно обављање другог посла или делатности престало је са 
истовременим вршењем неспојивих јавних функција: 39 функционера, што изражено у 
процентима износи 83% од броја коначних одлука Агенције (47), у два (2) случаја функционери 
су, по коначности одлуке Агенције, наставили са истовременим вршењем неспојивих јавних 
функција због чега је против њих Агенција по службеној дужности покренула поступке за 
одлучивање о повреди одредаба чл. 28. Закона о Агенцији. 

У 23 поступка решења Агенције којима су одбијени захтеви за давање сагласности за 
вршење друге јавне функције, односно обављање другог посла или делатности још нису 
коначна. 
                                                 
47 „Службени гласник РС“, бр. 128/14. 
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 Контролa финансирања политичких активности 

У 2015. години контролисани су годишњи финансијски извештаји (у даљем тексту: 
ГФИ) за 2014. годину и на интернет презентацији Агенције је објављен Извештај о контроли 
финансирања политичких субјеката у 2014. години48. Први део овог извештаја садржи налазе 
контроле 30 политичких странака и десет група грађана, које су доставиле ГФИ49. За 
контролисане политичке субјекте наведени су упоредни подаци о врстама прихода односно 
расхода за 2012, 2013. и 2014. годину. Други део овог извештаја обједињује налазе контроле 
трошкова изборних кампања политичких субјеката у 2014. години50. Анализа дуговања, 
кредита, имовине и изборног јемства политичких субјеката, као и преглед могућих повреда 
Закона о финансирању политичких активности саставни су део овог извештаја. 

У поступку контроле прихода политичких субјеката утврђене су неправилности у 
укупном износу од 71.465.980,27 динара. 

У поступку контроле расхода политичких субјеката утврђене су неправилности у 
укупном износу од 56.326.615,07 динара. 

Поред 40 политичких субјеката за које су налази контроле објављени у Извештају о 
контроли финансирања политичких субјеката у 2014. години, извршена је контрола ГФИ још 
десет политичких странака. 

Агенција је поднела 217 захтева за покретање прекршајних поступака против 
политичких субјеката што је шест и по пута више него у претходној години 

Донето је 27 решења о губитку права на добијање средстава за финансирање редовног 
рада политичког субјекта за календарску 2016. годину, што чини 47одсто свих решења ове 
врсте. 

 Послови превенције 

Различита министарства упутила су током 2015. године укупно 15 нацрта закона на 
мишљење Агенцији. 

Агенција је сва мишљења, која садрже налазе и препоруке за унапређења текста 
анализираних нацрта и предлога закона, доставила министарствима и ресорним скупштинским 
одборима, те представила јавности на својој интернет презентацији. Неке од препорука које се 
односе на нацрте и предлоге закона који су у међувремену донети усвојене су делимично или у 
целини. Међутим, у свим овим законима остала су извесна решења која садрже коруптивне ризике. 

 План интегритета 

Користећи искуства из првог циклуса израде и спровођења планова интегритета, 
Агенција је идентификовала 75 области ризичних за настанак корупције у јавном сектору и 
израдила нову, унапређену методологију за процену ризика корупције коју ће институције 
јавног сектора користити за израду нових планова интегритета. 
                                                 

48 Извештај о контроли финансирања политичких субјеката у 2014. години, Агенција за борбу против корупције, Београд, 
2015. Доступно на: www.acas.rs/wp-content/uploads/2011/05/Izvestaj-2014.pdf.  
49 Критеријуми за одабир политичких субјеката за контролу били су: а) достављен ГФИ на обрасцу И1, б) учешће у 
изборним кампањама у 2014. години, б) највећи пријављени приходи, г) највећи пријављени расходи, д) највећа утврђена 
разлика између прихода и расхода и ђ) све парламентарне странке. 
50 Агенција је у новембру 2014. године јавности представила Извештај о финансирању политичких активности у 
изборним кампањама организованим у 2014. години, који садржи податке и анализу извештаја о трошковима кампања за 
избор одборника у скупштине општина Лучани, Мајданпек и Мионица одржаних у другој половини 2014. године. 
Доступно на: www.acas.rs/wp-content/uploads/2011/05/Izvestaj-2014.pdf.  
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На основу контроле спровођења мера из планова интегритета коју је Агенција извршила 
у току 2015. године у 25 институција, уочен је тренд неспровођења мера из плана интегритета 
и то у оној области у којој је процењен највећи број ризика за настанак корупције, а то је област 
управљања кадровима. 

За потребе примене нове методологије креиран је посебан софтвер који ће 
институцијама олакшати процес израде плана интегритета. 

 Едукације 

Агенција је крајем 2015. године креирала портал за учење на даљину (e-learning). 
Пратећи савремене трендове у образовању портал ће запосленима у јавном сектору омогућити 
да online похађају обуку о етици и интегритету. 

Направљен је серијал од седам едукативних филмова51 у којима су представљене 
надлежности Агенције и теме везане за вредности и одговорности запослених у јавном сектору, 
институционални интегритет, сукоб интереса, примање поклона и решавање етичких дилема. 
Сви филмови су доступни на YouTube каналу Агенције за борбу против корупције. 

 Сарадња са цивилним друштвом 

Агенција је у фебруару расписала пети по реду конкурс за доделу финансијских 
средстава организацијама цивилног друштва која су додељена Војвођанској зеленој 
иницијативи за пројекат „Документарни ТВ серијал Зелена патрола на делу“ и Центру за 
слободне изборе и демократију (ЦеСИД) за пројекат „Ка већој одговорности институција у 
процесу давања сагласности при запошљавању бивших функционера”. 

У склопу спровођења стратегије за борбу против корупције и акционог плана током 
2015. године је организован други циклус алтернативног извештавања о спровођењу 
Стратегије од стране организација цивилног друштва и успостављена је инфраструктура за 
електронско извештавање о спровођењу Стратегије. 

 Сектор за међународну сарадњу 

Агенција је, као једина антикорупцијска институција из државе која није чланица Европске 
уније, учествовала у изради прилога за Извештај Европске комисије о стању корупције и 
предузетим корацима у сузбијању корупције у државама чланицама ЕУ, у својству члана радне 
групе ЕPAC/EACN (Европски партнери против корупције/Европска контакт мрежа за борбу против 
корупције).52 

Представници Агенције активно су учествовали и на заседањима тела за спровођење 
Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП), међу којима су Одбор за спровођење ССП 
и Пододбор за правду слободу и безбедност. 

                                                 
51 Снимање едукативног серијала финансијски је подржао USAID Пројекат за реформу правосуђа и одговорну власт (ЈРГА), 
а за реализацију била је задужена продукцијска кућа Беомедија. 
52 Европски партнери против корупције (EPAC) и Европска контакт мрежа за борбу против корупције (EACN) су независни 
форуми у чијем раду учествују оперативна тела за контролу рада полиције, као и независне институције задужене за 
превенцију и борбу против корупције. Успостављени су са циљем размене искустава и прекограничне сарадње у развијању 
заједничких стратегија и промовисању високих професионалних стандарда у домену превенције и сузбијања корупције. 
EPAC/EACN окупља више од 80 институција из држава чланица Савета Европе и ЕУ, међу којима је и Агенција. 
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 Односи са јавношћу 

Агенција је унапредила ниво информисања јавности већим присуством у медијима. 
Према www.kliping.rs, Агенција се наводи у 2.475 медијских објава Сликовито приказано, сви 
текстови из штампаних медија где се помињу активности Агенције, покрили би површину 
гарсоњере од 29 квм. За преглед садржаја у електронским медијима гледалац, односно 
слушалац морао је да одвоји 31 сат. 

Агенција је у 2015. години на својој интернет презентацији имала 105 објава (текстова, 
саопштења, информација), што је за 38,16 одсто више у односу на претходну годину. У 
функцији је и страница на енглеском језику са преводима већине објава; 

Одговорено је на 98,93одсто од 373 питања новинара, из 65 медија; 
На друштвеним мрежама задржан је тренд пораста у односу на претходне године. Број 

оних који прате страницу Агенције на Фејсбуку је 4.660, што је повећање од 7,12одсто у односу 
на претходну годину. Твитер налог Агенције је пратило 6.380 корисника, што је повећање од 
26,8 одсто у односу на претходну годину. 

 Одељење за опште послове 

На дан 31.12.2015. године у стручној служби Агенције запослено је 80 извршилаца од 
укупно 139 систематизованих извршилaца, што износи 57,6% попуњености радних места. 

У 2015. години укупан буџет Агенције износио је 333.367.000 динара, у следећим 
износима и према изворима финансирања: 

 
01 - приходи из буџета 193.716.000 
05 - донације иностраних земаља 22.801.000 
56 - ИПА 2013 116.850.000 

УКУПНО: 333.367.000 
 

У 2015. години средства из прихода буџета од 193.716.000 динара извршена су у 
укупном износу од 154.892.276 динара, што износи 79,9 одсто извршења буџета. Средства у 
износу од 38.824.911 нису потрошена и враћена су у буџет зато што су поједини пројекти у 
целини или делимично требали да почну са реализацијом након доношења новог Закона о 
Агенцији. С обзиром да Закон није донет пројекти нису ни започети, а неки су спроведени у 
делу који није везан за доношење новог Закона. 
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IX. НОРМАТИВНИ ОКВИР И ЗНАЧАЈ 

[1] Агенција води Регистар функционера (чл. 68. ст. 1. ал. 1. Закона о Агенцији). Орган у 
коме функционер врши јавну функцију дужан је да обавести Агенцију да је функционер 
ступио на функцију, односно да му је функција престала, у року од седам дана од дана 
ступања на функцију, односно престанка функције (чл. 43. ст. 1. Закона о Агенцији). 

[2] Агенција води Регистар имовине (чл. 68. ст. 1. ал. 1. Закона о Агенцији). Функционер је 
дужан да у року од 30 дана од дана избора, постављења или именовања поднесе Агенцији 
извештај о својој имовини и приходима, односно праву коришћења стана за службене 
потребе и о имовини и приходима супружника или ванбрачног партнера, као и малолетне 
деце уколико живе у истом породичном домаћинству (у даљем тексту: Извештај), на дан 
избора, постављења или именовања. Извештај се подноси и у року од 30 дана од дана 
престанка јавне функције, према стању на дан престанка јавне функције (чл. 43. ст. 2. и 
4. Закона о Агенцији). Функционер је дужан да поднесе Извештај о битним променама у 
односу на податке из претходно поднетог Извештаја најкасније до 31. јануара текуће 
године са стањем на дан 31. децембра претходне године. Битном променом сматра се 
свака промена података из Извештаја, која се односи на имовину чија вредност прелази 
износ годишње просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији (чл. 44. ст. 
1. и 2. Закона о Агенцији). У 2015. години то је био износ од 533.184 динара. Обавезу 
пријављивања имовине имају и функционери којима је престала јавна функција, уколико 
је дошло до битних промена у односу на податке из претходно поднетог Извештаја, и то 
у наредне две године по престанку јавне функције (чл. 44. ст. 3. Закона о Агенцији). 

[3] Агенција проверава благовременост подношења Извештаја и тачност и потпуност 
података. Агенција обавезно проверава тачност података из Извештаја према годишњем 
плану провере за одређени број функционера и категорије функционера (чл. 48. ст. 1. и 2. 
Закона о Агенцији). Ако се у поступку праћења имовинског стања функционера утври да 
постоји несагласност између података поднетих у Извештају и ставрног стања или да 
постоји несагласност између увећане вредности имовине функцинера и његових 
законитих и пријављених прихода, Агенција утврђује разлоге несагласности и о томе 
обавештава орган у коме функционер врши јавну функцију, односно друге надлежене 
органе (чл. 49. ст.1. Закона о Агенцији). 

[4] Функционер је дужан да о сваком поклону у вези са вршењем јавне функције обавести 
државни или други орган, организацију, јавну службу у којој врши јавну функцију, који су 
обавезни да о поклонима воде посебну евиденцију. Копија евиденције за претходну 
календарску годину доставља се Агенцији, најкасније до 1. марта текуће године (чл. 41. ст. 
1. и 2. Закона о Агенцији). Агенција води каталог поклона (чл. 68. ст. 1. ал. 4. Закона о 
Агенцији). Агенција објављује каталог поклона за претходну календарску годину до 1. јуна 
текуће године (чл. 41. ст. 4. Закона о Агенцији). 

[5] Агенција поступа по представкама правних и физичких лица, као и по пријавама 
запослених у јавном сектору (чл. 5. ал. 17. и 18. Закона о Агенцији). 

[6] Са доношењем и првим изменама и допунама Закона о Агенцији, Агенцији је додељена 
улога да разматра захтеве за заштиту запослених у јавном сектору који пријаве корупцију 
у органу у коме раде. Према одредбама чл. 56. ст. 2, 3. и 4. Закона о Агенцији, запослени 
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у јавном сектору који у доброј намери Агенцији поднесе пријаву ако оправдано верује да 
постоји корупција у органу у коме ради, не може због тога да трпи штетне последице, а 
у циљу њихове заштите Агенција им пружа неопходну помоћ, у складу са законом, и 
штити њихову анонимност. У склада са тада важећом законском одредбом којом је било 
предвиђено да ближи пропис којим се уређује поступак пружања помоћи тим лицима 
доноси директор Агенције, 2011. године донет је Правилник о заштити лица које пријави 
сумњу на корупцију. Aгенција је, у претходном периоду у административном поступку 
одлучивала о томе да ли подносилац захтева испуњава услове за пружање заштите, тј. да 
ли пријављује корупцију, да ли је запослен у јавном сектору и да ли поступа у доброј 
вери. Када би утврдила да су ови услови испуњени, Агенција би обавестила руководиоца 
органа да ће се одмаздом сматрати свака мера која буде предузета у вези са радно-
правним статусом или радним условима лица коме је пружена заштита, а противно 
његовој вољи, и то у периоду од две године од дана пружања заштите због пријаве 
корупције. То је подразумевало да ће руководиоцу органа бити откривен идентитет лица 
које пријављује корупцију након што Агенција утврди да су испуњени услови за пружање 
заштите. Агенција није имала могућност да истовремено пружи заштиту анонимности 
лицу које то тражи и заштиту од одмазде, јер да би се лице заштитило од одмазде, 
руководиоцу органа морао је бити познат идентитет узбуњивача. Агенција је због тога 
штитила анонимност лица које пријављује корупцију само до давања статуса узбуњивача. 
Заштита од одмазде подразумевала је заштиту од сваког чињења или нечињења према 
узбуњивачу које доводи до штетних последицa. Одмаздом се, према наведеном 
Правилнику, сматрало: психичко или физичко узнемиравање или злостављање; 
покретање дисциплинског поступка, премештај на ниже радно место и задржавање у 
напредовању; доношење решења о престанку радног односа или отказа уговора о раду; 
предузимање или изрицање мере која неповољно утиче на радно-правни статус и радне 
услове, као и озбиљне и стварне претње да ће бити предузета било која од наведених 
мера. Када би узбуњивач обавестио Агенцију да трпи штетне последице, Агенција је 
захтевала од руководиоца органа да поднесе извештај о поступању према узбуњивачу или 
да учини извесним да је поступање проузроковано околностима које нису у вези са 
пријавом корупције (тзв. обрнути терет доказивања). Уколико руководилац органа није 
могао да докаже да радње које је предузео према узбуњивачу нису биле последице 
пријаве корупције, Агенција би утврдила да се ради о одмазди, након чега би објавила 
назив органа и руководица органа који је извршио одмазду, на посебној годишњој листи 
коју је водила. Када је Уставни суд, 13.11.2014. године, донео одлуку којом је утврдио да 
одредба чл. 56. ст. 5. Закона о Агенцији и Правилник о заштити лица које пријави сумњу 
на корупцију нису у сагласности са Уставом, а која је објављена у "Службеном гласнику 
РС" 26. 01. 2015. године, престали су да важе наведена законска одредба и наведени 
Правилник, а Агенција је престала са описаним поступањем према лицима који пријаве 
корупцију. Законом о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, бр. 128/14), који је 
почео да се примењује 05.06.2015. године, на другачији начин уређена је заштита 
узбуњивача, која се сада остварује у судском поступку. Прелазним и завршним одредбама 
овог закона није уређено питање заштите лица која су претходно добила заштиту од 
Агенције. На тај начин су ова лица остала нерешеног статуса и била, на известан начин, 
препуштена одмазди руководилаца органа, коју Агенција више није могла да 
санкционише, па макар и слабим механизмима којима је располагала. Ова лица су, 
нажалост, била и први примери нове праксе јер су своје право на заштиту од одмазде због 
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пријаве корупције поново морала да остварују пред судовима. 
[7] Агенција контролише финансирање политичких субјеката у складу са чл. 5. ал. 4. Закона 

о Агенцији и у складу са одредбама Закона о финансирању политичких активности. 
Политички субјекти који имају представнике у представничким телима и регистроване 
политичке странке, дужни су да подносе Агенцији годишњи финансијски извештај, као 
и извештај о прилозима и имовини, уз претходно прибављено мишљење овлашћеног 
ревизора лиценцираног у складу са прописима о рачуноводству и ревизији, до 15. априла 
текуће године за претходну годину (чл. 28. ст. 1. Закона о финансирању политичких 
активности). Политички субјекат који учествује у изборној кампањи дужан је да 
Агенцији поднесе извештај о трошковима изборне кампање, у року од 30 дана од дана 
објављивања коначних резултата избора (чл. 29. ст. 1. Закона о финансирању политичких 
активности). 

[8] Ризик корупције у пропису постоји уколико поједине одредбе пружају могућност или 
подстичу настанак корупције. Циљ процене ризика корупције у прописима, као 
превентивне мере, је да се доношењем јасних, прецизних и образложених прописа сузи 
простор за настанак корупције у областима које се тим прописима уређују. Уколико 
процена ризика корупције постане обавезни део процеса припреме и доношења прописа, 
предлагачи ће морати да воде рачуна о избегавању ових ризика од самог почетка процеса. 
Уједно, имајући у виду да отклањање ризика корупције доприноси јаснијим, 
једноставнијим и конзистентнијим нормативним решењима, примена ове мере имала би 
значаја и за унапређење квалитета прописа. Поред доприноса заштити јавног интереса 
услед отклањања коруптивних ризика, примена ове мере допринела би и квалитету 
јавних расправа, код којих је фокус, по правилу, на питањима која се тичу партикуларних 
интереса појединих група. 

[9] План интегритета је интерни, институционални антикорупцијски механизам, који се 
састоји од процеса самопроцене ризика за настанак корупције и других неправилности и 
на спровођење мера које треба да доведу до отклањања уочених ризика. Осим значаја 
који план интегритета треба да има за сваку појединачну институцију (и то само уколико 
се адекватно изврши процена ризика и уколико се спроведу предвиђене мере), планови 
интегритета представљају значајан извор информација о стању интегритета јавног 
сектора, односно о постојању одређених заједничких и системских проблема у појединим 
областима. У циљу уједначеног и што квалитетнијег приступа процесу израде и 
спровођења плана интегритета, Агенција прописује и константно унапређује 
методологију према којој институције јавног сектора треба да врше процену ризика, 
односно према којој треба да израђују и спроводе овај документ 

[10] Значај едукација о етици и интегиртету огледа се у развијању друштвеног, 
институционалног и индивидуалног интегритета, јачању свести о значају индивидуалне 
одговорности и професионалности, јачању етичких компетенција. 

[11] Значај ове надлежности Агенције произлази из значаја самих стратешких докумената за 
борбу против корупције, потребе за њиховом делотворном применом и унапређивањем 
квалитета будућих сличних докумената. Надзор над спровођењем јавних политика у било 
којој области, па и у области борбе против корупције, је неопходна фаза, која не 
обезбеђује само контролу примене, већ бележи добру праксу, резултате, изазове и 
проблеме, на основу којих се извлаче поуке и формулишу препоруке како за унапређење 
квалитета примене постојећег документа, тако и за унапређење квалитета наредног 
процеса израде јавне политике у истој области. 
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[12] Устав предвиђа примат општеприхваћених правила међународног права и потврђених 
међународних уговора над домаћим законодавством. Чл. 5. Конвенције УН против 
корупције указује на важност међународне сарадње у борби против корупције. Агенција 
у сарадњи са надлежним државним органима прати међународну сарадњу у области 
борбе против корупције (чл. 5. ал. 20. Закона о Агенцији). Агенција у сарадњи са 
надлежним државним органима прати и у случају потребе учествује у координацији 
међународне сарадње у борби против корупције коју воде државни органи и 
организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе. Надлежни 
државни органи дужни су да обавесте Агенцију о свим пословима међународне сарадње 
у борби против корупције (чл. 67. Закона о Агенцији). Међународна сарадња, путем 
различитих механизама, доприноси унапређењу резултата свих држава у борби против 
корупције, посебно имајући у виду транснационални карактер овог проблема. 
Успостављање и развијање међународне сарадње, размена и уједначавање 
антикоруптивних стандарда и праксе је од изузетног значаја за ефикасну превенцију и 
сузбијање корупције. 

[13] Односи са јавношћу Агенције усмерени су на обезбеђивање транспарентности у раду, као 
и на подизање антикорупцијске свести јавности. Агенција, пре свега, унапређује ниво 
информисања јавности о улози, надлежностима и резултатима Агенције. Истраживање 
„Перцепција и поверење грађана Србије у рад независних државних институција“ које је 
спровео Центар за слободне изборе и демократију (ЦЕСИД) уз подршку Фонда за 
отворено друштво (ФОС) у првој половини 2015. године укључило је шест независних 
државних тела, међу којима је и Агенција. Резултати овог истраживања указују на то да 
јавност још увек не разуме појам независних државних тела и њихову улогу у правном 
систему, да није довољно упозната са њиховим мандатом и да сматра да нису довољно 
заступљена у медијима, при чему одговорност за то приписују и независним државним 
телима и медијима. 
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X. ПРИЛОЗИ 

Прилог 1: Судске одлуке по захтевима за покретање 
прекршајних поступака 

У 2015. години Прекршајни суд у Београду донео је 119 одлукa: 

 За прекршај из чл. 76 Закона о Агенцији (запрећена новчана казна за правно лице од 100.000 
до 500.000 динара, а за одговорно лице од 10.000 до 50.000 динара): 

 2 осуђујућe пресудe: изречена новчана казна у износу од 100.000 за правно лице, 
односно 10.000 за одговорно лице; 

 2 решењa о обустави поступка због застарелости (захтев застарео у суду). 

 За прекршај из чл. 74, ст. 3, т. 4 (запрећена новчана казна за функционера у износу од 50.000 
до 150.000 динара): 

 3 осуђујућe пресудe 

 1 изречена новчана казна у износу од 60.000 

 1 изреченa новчана казнa у износу од по 50.000 динара 

 1 опомена 

 2 решењa о обустави поступка због застарелости (захтев застарео у суду). 

 За прекршај из чл. 74, ст. 1, т. 11 (запрећена новчана казна за функционера од 50.000 до 
150.000 динара): 

 110 одлука 

 89 осуђујућих пресуда: 

 34 изречене новчане казне у износу од по 50.000 динара 

 10 изречених новчаних казни у износу од 30.000 динара 

 6 изречених новчаних казни у износу од по 25.000 динара 

 6 изречених новчаних казни у износу од по 20.000 динара 

 2 изречене новчане казне у износу од 15.000 динара 

 9 изречених новчаних казни у износу од 10.000 динара 

 22 опомене – изјављене су жалбе 

 16 решења о обустави 

 3 решења о прекиду поступка 

 2 ослобађајуће пресуде 
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Прилог 2: Структура окончаних поступака у 
Сектору за решавање о сукобу интереса 

 
Мишљења о спровођењу закона 278 
Решења о давању сагласности за вршење друге јавне функције, односно за обављање другог 
посла или делатности, за чланство у органима удружења, за заснивање радног односа или 
пословне сарадње по престанку јавне функције – пантофлажа 

138 

Обавештавања странака да нема сметње за истовремено обављање другог посла или 
делатности, за чланство у органима удружења, за заснивање радног односа, односно 
пословне сарадње по престанку јавне функције у смислу чл. 30, 31, 34. и 38. Закона о 
Агенцији 

82 

Обавештење функционерима да нема сметње да врше другу јавну функцију, у смислу чл. 28. 
Закона о Агенцији 

6 

Решења о одбијању захтева за давање сагласности за вршење друге јавне функције, односно 
другог посла или делатности (од тог броја, у 18 случајева утврђена је неспојивост вршења 
јавне функције са обављањем посла или делатности) 

74 

Мишљења о разрешењу сукоба интереса по захтеву функционера за давање мишљења о 
сумњи у постојање сукоба интереса, поднетих у смислу чл. 32. Закона о Агенцији 

23 

Решења којима је утврђена повреда закона и изречена мера јавног објављивања препоруке за 
разрешење 

30 

Решења којима је утврђена повреда закона и изречена мера јавног објављивања одлуке о 
повреди закона 

38 

Решења којима је утврђена повреда одредаба чл. 28. Закона о Агенцији и констатован 
престанак функције по сили закона 

19 

Решења којима је утврђена повреда закона и изречена мера упозорења 167 
Поступци окончани обавештењем функционера да пренесе право пословођења, односно 
управљачка права, и достављањем доказа о поступању функционера по обавештењу 

3 

Поступци окончани закључцима о одбацивању захтева због неблаговремености или 
непотпуности 

41 

Поступци окончани закључком о обустави 59 
Поступци решени на други начин (обавештавањем странака да је Агенција у претходном 
поступку утврдила да не постоје разлози за вођење поступка пред Агенцијом, 
обавештавањем функционера да Агенција није надлежна за поступање, обавештавањем 
надлежног јавног тужилаштва и др.) 

113 

УКУПНО: 1.071 

Прилог 3: Преглед неправилности утврђених у контроли 
ГФИ за 2014. годину 

У поступку контроле прихода политичких субјеката утврђене су неправилности у 
укупном износу од 71.465.980,27 динара: 

 Приказано више новчаних средстава из јавних извора од стварно приходованих: десет 
политичких странака у укупном износу од 7.979.387,20 динара и три групе грађана у 
укупном износу од 312.147,65 динара; 

 Нису приказана новчана средства из јавних извора: 15 политичких странака у укупном 
износу од 26.813.244,87 динара и једна група грађана у износу од 278.440,00 динара; 

 Приказан већи износ прилога физичких лица од стварно приходованих: једна политичка 
странка у износу од 435.339,00 динара; 

 Нису приказани прилози физичких лица: осам политичких странака у укупном износу 
од 5.123.048,98 динара и једна група грађана у износу од 500.000,00 динара; 
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 Нису приказани прилози правних лица: две политичке странке у укупном износу од 
2.290.383,00 динара; 

 Нису приказани приходи од имовине: једна политичка странка није приказала ову врсту 
приход од 1.439.663,00 динара; 

 Нису приказани прилози удружења: једна политичка странка није приказала у износу 
од 155.805,00 динара; 

 Нису приказана средства трансферисана са изборног рачуна: једна политичка странка 
није приказала средства из 2012. године у износу од 894.000,00 динара; 

 Приказани су већи остали приходи: једна политичка странка приказала је остале 
приходе веће од стварно остварених у то у износу од 29.025,60 динара; 

 Примљене позајмице од правних и физичких лица: четири политичке странке примиле 
су позајмице од правних и физичких лица у укупном износу од 20.942.000,00 динара и 
исте су враћене, док су три политичке странке примиле позајмице у укупном износу од 
1.176.300,00 динара које нису враћене; 

 Финансирање из недозвољених извора: три политичке странке финансиране су од 
стране предшколске установе, односно удружења у укупном износу 337.605,00 динара; 

 Финансирање од стране правних лица која нису измирила пореске обавезе: четири 
политичке странке примиле су средства од правних лица која у моменту давања прилога 
имале су неизмирене пореске обавезе у укупном износу од 2.178.425,97 динара и 

 Готовинске уплате од физичких лица: примиле су две политичке странке у укупном 
износу од 501.165,00 динара и једна група грађана у износу од 80.000,00 динара. 

У поступку контроле расхода политичких субјеката утврђене су неправилности у 
укупном износу од 56.326.615,07 динара и то: 

 Неприказивање расхода: пет политичких странака у укупном износу од 18.875.518,00 
динара и једна група грађана у износу од 9.330.543,00 динара 

 Мањи трошкови намењени за стручно усавршавање и оспособљавање, међународну 
сарадњу и рад са чланством политичких субјеката (5% из средстава јавних извора): 21 
политичка странка у укупном износу од 25.922.607,95 динара и девет група грађана у 
укупном износу од 540.994,12 динара. 

 Ненаменско трошење средства: три политичке странке потрошиле су средства за 
финансирање хуманитарних активности у укупном износу од 1.176.302,00 динара, једна 
политичка странка је финансирала удружење грађана у износу од 304.650,00 динара, а 
једна група грађана је за финансирање фудбалског клуба издвојила 176.000,00 динара у 
виду позајмице која је враћена. 

Остале неправилности утврђене у контроли ГФИ политичких субјеката су: 
 Необјављивање ГФИ на сајту политичкиг субјекта: девет политичких странака и шест 

група грађана. 
 Необјављивање прилога физичких и правних лица на сајту политичког субјекта:17 

политичких странака у укупном износу од 185.620.777,14 динара и две групе грађана у 
укупном износу од 1.164.600,00 динара; 

 Невођење евиденција: четири политичке странке нису водиле евиденцију прилога 
физичких и правних лица, док 16 политичких странака и четири групе грађана нису 
водиле евиденцију о имовини у складу са Законом. 
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 Непријављивање рачуна отворених код пословних банака: 12 политичких странака није 
пријавило укупно 190 рачуна отворених код пословних банака. 

 Коришћење рачуна удружења од стране група грађана: две групе грађана користиле су 
рачуне отворене на име удружења са истим називом, на које је из јавних извора 
уплаћено укупно 1.372.127,13 динара. 

 Недостављање мишљења овлашћеног ревизора: пет политичких странака и шест група 
грађана нису доставиле мишљење ревизора. 

 Недостављање фотокопије финансијских извештаја који се достављају Агенцији за 
привредне регистре (биланс стања, биланс успеха и статистички извештај): две 
политичке странке. 

Прилог 4: Структура поднетих захтева за покретање прекршајних 
поступака у 2015. години и укупно за период 2012-2015. године 

Р. 
БР. 

ОСНОВ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА 
ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА 

2015  УКУПНО 
2012–2015 

%  УКУПНО 
2012–2015 

1 Ненаменско коришћење средстава  1 0.16% 
2 Подношење ГФИ за 2011. годину по истеку рока  13 2.04% 
3 Неподношење ГФИ за 2012. годину 28 46 7.22% 
4 Неподношење ГФИ за 2013. годину 51 51 8.01% 
5 Неподношење ГФИ за 2014. годину 36 36 5.65% 
6 Неподношење мишљења овлашћеног ревизора уз 

ГФИ за 2012. годину 
 4 0.63% 

7 Неподношење мишљења овлашћеног ревизора уз 
ГФИ за 2014. годину 

7 7 1.10% 

8 Забрана финансирања - средства нису враћена - 
ГФИ за 2012. годину 

2 2 0.31% 

9 Неподношење извештаја о трошковима изборних 
кампања 2012. године 

56 403 63.27% 

10 Неподношење извештаја о трошковима изборних 
кампања 2013. године 

10 20 3.14% 

11 Неподношење извештаја о трошковима изборних 
кампања 2014. године 

7 16 2.51% 

12 Неподношење извештаја о трошковима изборних 
кампања 2015. године 

1 1 0.16% 

13 Извештај изборних кампања из 2014. године - не 
садржи све податке 

5 9 1.41% 

14 Необјављивање прилога на сајту 2014. године 2 14 2.20% 
15 Недостављање података на захтев Агенције 3 5 0.78% 
16 Неотварања рачуна у изборним кампањама 2013. 

године 
2 2 0.31% 

17 Неотварања рачуна у изборним кампањама 2014. 
године 

3 3 0.47% 

18 Некоришћење 5% јавних средстава за стручно 
усавршавање 2014. година 

4 4 0.63% 

УКУПНО 217 637 100.00% 
УКУПНО % 34.06% 100.00%  
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Прилог 5: Пројекти финансирани из међународне помоћи 
Друга година пројекта „Подршка јачању механизама превенције корупције и 

институционалном развоју Агенције за борбу против корупције“, финансираног из норвешке 
билатералне помоћи, успешно је окончана у извештајном периоду. Пројекат превасходно 
представља подршку у области надзора над спровођењем Националне стратегије за борбу 
против корупције (НАКС) и пратећег Акционог плана, планова интегритета и анализе прописа 
на ризике од корупције. 

У извештајном периоду успостављени су предуслови за почетак спровођења Twinning 
пројекта Агенције у склопу ИПА 2013 програма. Након извршене селекције, Агенција је 
приступила вишемесечној изради Уговора о Твинингу са партнерима из Италије и Шпаније. 
Пројекат је усмерен на свобухватну подршкуАгенцији кроз обуке, анализе законодавног 
оквира, примере добре праксе држава чланица ЕУ, студијске посете и надоградњу постојећих 
софтверских апликација. 

Агенција и даље континуирано сарађује са бројним међународним донаторима 
посредством њихове системске подршке владавини права и независним телима. Претходну 
годину обележила је нарочито важна подршка Пројекта Америчке агенције за међународни 
развој (USAID)за реформу правосуђа и одговорну власт (JRGA), као и Организације за 
европску безбедност и сарадњу (OSCE).Најважније активности које су ови донатори подржали 
односиле су се на НАКС, контролу имовине и прихода и контролу финансирања политичких 
субјеката. 

У складу са потребама, разматрају се и могућности проширења круга донатора за 
подршку активностима борбе против корупције. У том смислу, Агенција активно учествује у 
изради концепта пројекта, чије финансирање је одобрено из словеначке развојне помоћи. 

Активна укљученост у програмирање средстава помоћи настављена је и у протеклој 
години, кроз учешће у одговарајућим секторским радним групама за програмирање и 
координацију средстава ИПА и остале развојне помоћи. Допринос је пружен и у изради свих 
релевантних докумената, међу којима су Секторски плански документ за програмирање 
помоћи ЕУ за период 2015-2017. за сектор правде, као и Мапа пута за примену секторског 
приступа, на којој се тренутно ради. 

Прилог 6: Међународни дан борбе против корупције 
Агенција је, шести пут заредом, поводом 9. децембра, организовала конференцију, овога 

пута под називом „Новинари као партнери у борби против корупције“ са циљем да истакне 
значај професионалних и етичких стандарда међу медијским радницима са фокусом на лични 
интегритет и личну одговорност новинара који посвећено доприносе борби против корупције. 
Конференцији су присуствовали представници медија, новинарских удружења, јавне управе, 
независних државних органа, међународних организација и организација цивилног друштва. 
Поводом 9. децембра, Међународног дана борбе против корупције, Агенција је расписала, 
шести по реду, Конкурс за ученике основних и средњих школа, студенте факултета и просветне 
раднике под називом: „Да ли треба да будем храбар да бих био поштен?“. На конкурс је 
пристигло 282 рада који су разврстани у три категорије: литерарни рад, кратки филм и 
припрема часа, а у оквиру прве две категорије радови су класификовани у четири узрасне 
групе. Награђена су по три првопласирана рада у све три категорије и све четири узрасне групе. 
Награде су донирале издавачке куће ЈП Завод за уџбенике, Лагуна ДОО, као и Политика АД, а 
значајну подршку промоцији конкурса пружило је Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја. 
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Прилог 7: Програмска структура буџета 

ек. 
клас. 

Назив позиције у буџету 
Планирано 

(у РСД) 
Расход 
(у РСД) 

11. 
Превенција и међународна 
сарадња у области борбе против 
корупције 

 01 - приходи из буџета 

22. 
Контрола имовине функционера 
и контрола финансирања 
политичких субјеката 

 01 - приходи из буџета 

33. Решавање о сукобу интереса и 
поступање по представкама 

 01 - приходи из буџета 

44. Управљањe, надзор и 
администрација 

 01 - приходи из буџета 

55.  Обуке у области борбе против 
корупције 

01 - приходи из буџета 

66. 
 Развој софтверске подршке у 

спровођењу активности борбе против 
корупције 

01 - приходи из буџета 

77.  Кампања за подизање свести јавности 01 - приходи из буџета 

88. 

 Дотације организацијама цивилног 
друштва (ОЦД) за пројекте у области 
борбе против корупције и 
координациони састанци 

01 - приходи из буџета 

99. 

 Подршка јачању механизама 
превенције корупције и 
институционалном развоју Агенције за 
борбу против корупције 

05 – донације иностраних 
земаља и 01 - приходи из 
буџета 

110.  ИПА 2013 - Превенција и борба 
против корупције 

56 - ИПА 2013 и 01 - 
приходи из буџета 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ ПРЕМА ПРОГРАМСКОМ БУЏЕТУ 

Програмска активност 1: Превенција и међународна сарадња 

ек. 
клас. Назив позиције у буџету Планирано 

(у РСД) 
Расход 
(у РСД) 

Неостварено 
(у РСД) 

411 Плате за запослене 18.933.000 13.162.088 5.770.912

412 Социјални доприноси на зараде 3.379.000 2.356.013 1.022.987

415 Накнаде за превоз на посао 747.000 354.104 392.896

422 Трошкови путовања у земљи и 
иностранству 594.000 431.009 162.991

423 Услуге по уговору - укупно 118.000 0 118.000

УКУПНО: 23.771.000 16.303.214 7.467.786
Извор финансирања 01- Буџет РС 
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Програмска активност 2: 
Контрола имовине функционера и контрола финансирања политичких субјеката 

ек. 
клас. Назив позиције у буџету Планирано

(у РСД) 
Расход 
(у РСД) 

Неостварено
(у РСД) 

411 Плате за запослене 31.530.000 31.391.436 138.564

412 Социјални доприноси на зараде 5.638.000 5.619.066 18.934

415 Накнаде за превоз на посао 1.058.000 999.894 58.106

416 Награде запосленима и остали посебни 
расходи53 

220.000 166.791 53.209

422 Трошкови путовања у земљи и иностранству 292.000 59.302 232.698

423 Услуге по уговору - укупно 1.821.000 1.526.441 294.559

УКУПНО: 40.559.000 39.762.930 796.070

Извор финансирања 01- Буџет РС 

Програмска активност 3: 
Решавање сукоба интереса и поступање по представкама 

ек. 
клас. Назив позиције у буџету Планирано

(у РСД) 
Расход 
(у РСД) 

Неостварено
(у РСД) 

411 Плате за запослене 20.861.000 20.418.057 442.943

412 Социјални доприноси на зараде 3.727.000 3.654.832 72.168

415 Накнаде за превоз на посао 675.000 666.859 8.141

416 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

180.000 136.577 43.423

422 Трошкови путовања у земљи и иностранству 292.000 59.302 232.698

423 Услуге по уговору - укупно 1.041.000 875.342 165.658

УКУПНО: 26.776.000 25.810.969 965.031

Извор финансирања 01- Буџет РС 
  

                                                 
53 Исплаћене накнаде члановима Жалбене комисије и исплаћене јубиларне награде запосленима, према Посебном 
колективном уговору за државне органе („Службени гласник РС“, бр. 25/15);  
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Програмска активност 4: 
Управљање, надзор и администрација 

ек. 
клас. Назив позиције у буџету Планирано

(у РСД) 
Расход 
(у РСД) 

Неостварено
(у РСД) 

411 Плате за запослене 30.148.000 28.497.415 1.650.585

412 Социјални доприноси на зараде 5.383.000 5.101.037 281.963

413 Накнаде у натури, поклони за децу запослених 550.000 501.714 48.286

414 Социјална давања запосленима 3.230.000 3.187.086 42.914

415 Накнаде за превоз на посао 1.150.000 962.278 187.722

416 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

560.000 85.318 474.682

421 Стални трошкови  8.979.000 5.608.137 3.370.863

422 Трошкови путовања у земљи и иностранству 1.203.000 1.002.605 200.395

423 Услуге по уговору - укупно 19.662.000 16.472.990 3.189.010

425 Текуће поправке и одржавање 750.000 715.470 34.530

426 Материјал  2.350.000 1.040.270 1.309.730

482 Порези, обавезне таксе и казне 70.000 15.180 54.820

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 190.000 108.320 81.680

511 Зграде и грађевински објекти 445.000 0 445.000

512 Машине и опрема 340.000 18.546 321.454

УКУПНО: 75.010.000 63.316.366 11.693.634

Извор финансирања 01- Буџет РС 
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Пројекат 1: Подршка јачању механизама превенције корупције и институционалном развоју 
Агенције за борбу против корупције 

Еек. 
клас. 

Назив позиције 
у буџету 

Планирано 
(у РСД) 

Расход 
(у РСД) Неостварено 

(у РСД) извор 
финансирања

- 05 

извор 
финансирања

- 01 

извор 
финансирања

- 05 

извор 
финансирања- 

01 
421 Стални трошкови – услуге 

телефона, комуналне услуге, 
осигурање запослених, 
осигурање возила 

483.000  0 
 

 483.000 

422 Трошкови путовања у земљи 
и иностранству 

1.666.000 
*200.000 

 
 

34.434 
200.000 

 1.631.566 
0 

423 Услуге по уговору - укупно 15.888.000 
*9.458.678 

1.146.000 
 

413.635 
9.394.581 

861.600 
 

284.400 
15.474.365 

64.097 
425 Текуће поправке и одржавање      

426 Материјал 230.000  0  230.000 

481 Дотације невладиним 
организацијама 

4.534.000 
*1.015.000 

 
 

2.387.588 
977.252 

 2.146.412 
37.748 

УКУПНО: 33.474.678 1.146.000 13.407.490 861.600 20.351.588 

*Средства пренета из 2014.године 

Пројекат 2: Обуке у области борбе против корупције 

ек. 
клас. Назив позиције у буџету 

Планирано 
(у РСД) 

Расход 
(у РСД) 

Неостварено
(у РСД) 

422 Трошкови путовања у земљи и 
иностранству 

1.152.000 8.583 1.143.417

423 Услуге по уговору - укупно 2.500.000 1.020.678 1.479.322

УКУПНО: 3.652.000 1.029.261 2.622.739
Извор финансирања 01- Буџет РС 

Пројекат 3: Развој софтверске подршке у спровођењу активности борбе против корупције 

ек.кл
ас. Назив позиције у буџету 

Планирано 
(у РСД) 

Расход 
(у РСД) 

Неостварено
(у РСД) 

422 Трошкови путовања у земљи и 
иностранству 

644.000 497.622 146.378

423 Услуге по уговору - укупно 3.800.000 3.600.000 200.000

УКУПНО: 4.444.000 4.097.622 346.378
Извор финансирања 01- Буџет РС 
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Пројекат 4: Кампања за подизање свести јавности 

ек. 
клас. Назив позиције у буџету 

Планирано 
(у РСД) 

Расход 
(у РСД) 

Неостварено 
(у РСД) 

423 Услуге по уговору - укупно 5.940.000 0 5.940.000

УКУПНО: 5.940.000 0 5.940.000
Извор финансирања 01- Буџет РС 

Пројекат 5: Дотације организацијама цивилног друштва (оцд) за пројекте у области борбе 
против корупције и координациони састанци 

ек. 
клас. Назив позиције у буџету 

Планирано 
(у РСД) 

Расход 
(у РСД) 

Неостварено 
(у РСД) 

422 Трошкови путовања у земљи и 
иностранству 

100.000 10.200 89.800

423 Услуге по уговору - укупно 50.000 42.114 7.886

481 Дотације невладиним 
организацијама 

3.658.000 3.658.000 0

УКУПНО: 3.808.000 3.710.314 97.686
Извор финансирања 01- Буџет РС 

Пројекат 6: ИПА 2013 - превенција и борба против корупције 

ек. 
клас. 

Назив позиције у 
буџету 

Планирано 
(у РСД) 

Расход 
(у РСД) Неостварено

(у РСД) извор 
финансирања 

- 56 

извор 
финансирања 

- 01 

извор 
финансирања 

- 05 

извор 
финансирања

- 01 

423 Услуге по 
уговору - укупно 115.620.000 8.610.000 0 0 124.230.000

485 

Накнада штете 
за повреде или 
штету нанету од 
стране државних 
органа 

1.230.000  0 0 1.230.000

УКУПНО: 116.850.000 8.610.000   125.460.000
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2 ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА

 

ПРЕТХОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
 Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за 
период од 2013. до 2018. године (Стратегија) донета је на седници Народне скупштине 
одржаној 1. јула 2013. године.1 У Стратегији се наводи да у Републици Србији постоји 
развијена свест и политичка воља да се постигне значајан напредак у борби против 
корупције, уз поштовање демократских вредности, владавине права и заштите основних 
људских права и слобода, као и да се на овим темељима доноси Стрaтегија, док ће 
конкретне мере и активности за њено спровођење бити предвиђене акционим планом. 
Општи циљ Стратегије је да се корупција, као препрека економском, социјалном и 
демократском развоју Републике Србије, у највећој могућој мери отклони. Приликом 
спровођења Стратегије, органи власти и носиоци јавних овлашћења, који су укључени у 
превенцију и борбу против корупције, дужни су да врше своја овлашћења у складу са 
следећим општим начелима: (1) начелом владавине права; (2) начелом „нулте 
толеранције“ на корупцију; (3) начелом одговорности; (4) начелом свеобухватности 
примене мера и сарадње субјеката; (5) начелом ефикасности и (6) начелом 
транспарентности. Стратегијом се наводе области приоритетног деловања, које су 
утврђене на основу квалитативне и квантитативне анализе индикатора о трендовима, 
обиму, појавним облицима и другим питањима везаним за корупцију у Републици Србији, 
заснованих на различитим изворима информација. У оквиру поглавља под називом 
„Превенција корупције“ формулисани су циљеви који се односе како на области 
приоритетног деловања, тако и на све друге области у којима се може јавити корупција. 

Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против 
корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године (Акциони план) 
усвојен је закључком Владе од 25. августа 2013. године.2 Акционим планом предвиђене 
су конкретне мере и активности неопходне за реализацију стратешких циљева, рокови, 
одговорни субјекти и ресурси за реализацију. Дефинисани су и показатељи испуњености 
активности, на основу којих ће се пратити степен њихове реализације, као и показатељи 
за процену успешности постављених циљева. У Акционом плану се наглашава да ће у 
вршењу надзора над спровођењем Стратегије, Агенција користити искључиво 
индикаторе испуњености активности, а да ће јој се документи и остали материјали који 
се у оквиру ових индикатора наводе достављати као доказ да су активности реализоване. 
Уз велики број активности наведене су и напомене за њихову реализацију, а на почетку 
Акционог плана наводи се осам општих напомена. Наводи се, такође, да за спровођење 
Акционог плана није потребно обезбедити додатна финансијска средства у буџету 
Републике Србије. 

Агенција за борбу против корупције (Агенција) основана је као самосталан и 
независан државни орган Законом о Агенцији за борбу против корупције3  (Закон о 
Агенцији), чија примена је почела 1. јануара 2010. године. Чланом 5. Закона о Агенцији 
прописане су надлежности Агенције, међу које спада и надзор над спровођењем 
Стратегије, Акционог плана и секторских акционих планова, као и давање мишљења у 
вези с њиховом применом. 

                                                 
1 „Службени гласник РС“, бр. 57/13. 
2 „Службени гласник РС“, бр. 79/13. 
3 „Службени гласник РС“, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично 
тумачење и 8/15 - одлука УС. 
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Овај извештај је шести извештај o спровођењу стратешких докумената за борбу 
против корупције који Агенција подноси Народној скупштини у складу са одредбом 
члана 26. став 2. Закона о Агенцији, а трећи који се односи на нову Стратегију и Акциони 
план. 

Извештај о спровођењу Стратегије и Акционог плана за 2014. годину поднет је 
Народној скупштини у марту 2015. године, у оквиру Извештаја о раду Агенције за 2014. 
годину.4 Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине 
је, 14. маја 2015. године, размотрио ова два извештаја, али Народна скупштина о њима 
није расправљала у пленуму. 

Циљ овог извештаја је да се на једном месту систематизује што већи број 
доступних података о мерама и активностима које су током 2015. године предузимане по 
новој Стратегији и Акционом плану, као и да се на основу тих података дâ оцена њихове 
испуњености, да се укаже на проблеме који су се у периоду извештавања појавили, као и 
да се дају препоруке за њихово превазилажење. 

Овај извештај је намењен како одговорним субјектима из Стратегије и Акционог 
плана, тако и стручној јавности, као и свим грађанима. 

 
Структура Извештаја 

 
Извештај је подељен на три дела: Уводни део, Општи део и Посебни део – Прилог. 
Уводни део описује методологију израде Извештаја, иновације за унапређење 

механизма надзора и изазове у области надзора. 
Општи део садржи општу оцену испуњености Стратегије за 2014. годину и 

приказ најважнијих налаза, закључака и информација о спровођењу Стратегије за 2015. 
годину за сваку област Стратегије. 

Посебни део – Прилог садржи оцену испуњености свих мера и активности 
предвиђених Акционим планом, као и мишљење и препоруке Агенције, уколико је 
потребно. Као и у случају претходних пет извештаја, налази су допуњени подацима из 
разноврсних доступних извештаја, истраживања и анализа међународних организација, 
домаћих невладиних и струковних организација, а по други пут су у извештај уграђени и 
налази алтернативних извештаја о спровођењу Стратегије и Акционог плана. 
 

  

                                                 
4 Агенција за борбу против корупције, „Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против 
корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење“, 
март 2015. године, доступно на: http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2011/03/Izvestaj-o-sprovodjenju-
nacionalne-strategije-i-akcionog-plana-20141.pdf.  
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ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА 
 

 Агенција – Агенција за борбу против корупције 
 Акциони план – Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу 

против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године 
 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН – Београдски центар за безбедносну 

политику, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије и 
Балканска истраживачка мрежа Србија, „Алтернативни извештај о спровођењу 
Националне стратегије за борбу против корупције“, јануар 2016. године 

 Алтернативни извештај ПС и ТТ – Правни скенер и Три тачке, „Алтернативни 
извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције 2013–2018. 
године и Акционог плана“, јануар 2016. године 

 Алтернативни извештај ТС – Транспарентност Србија, „Извештај о спровођењу 
Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 
2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење у областима: 3.1. 
Политичке активности; 3.2. Јавне финансије; 3.3. Приватизација и јавно-приватно 
партнерство и IV Превенција корупције“, јануар 2016. године 

 АП 23 – Акциони план за Поглавље 23 
 АПР – Агенција за привредне регистре 
 AFCOS – Anti-fraud Coordination Service 
 ВКС – Врховни касациони суд 
 ВСС – Високи савет судства 
 ГИЗ – Немачка агенција за међународну сарадњу 
 GRECO – Група држава Савета Европе за борбу против корупције 
 ДВТ – Државно веће тужилаца 
 ДРИ – Државна ревизорска институција 
 ЕК – Европска комисија 
 ЕУ – Европска унија 
 Закон о Агенцији – Закон о Агенцији за борбу против корупције 
 ЗЈИМ – Закон о јавном информисању и медијима 
 ЗЈМС – Закон о јавним медијским сервисима 
 ЗЈН – Закон о јавним набавкама 
 ЗФПА – Закон о финансирању политичких активности 
 Извештај о спровођењу Стратегије за 2013. годину – Агенција за борбу против 

корупције, „Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против 
корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана 
за њено спровођење“, март 2014. године 

 Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. годину – Агенција за борбу против 
корупције, „Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против 
корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана 
за њено спровођење“, март 2015. године 

 ИПА – Инструмент за претприступну помоћ 
 ИФКЈ – Интерна финансијска контрола у јавном сектору 
 ЈИПБ – Јединствени идентификациони порески број 
 ЈЛС – Јединице локалне самоуправе 
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 ЈПП – Јавно-приватно партнерство 
 КАПК – Комисија за акредитацију и процену квалитета 
 КЗК – Комисија за заштиту конкуренције 
 КЈН – Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки 
 Комисија за ЈПП – Комисија за јавно-приватно партнерство 
 КПА – Криминалистичко-полицијска академија 
 МГСИ – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
 МДУЛС – Министарство државне управе и локалне самоуправе 
 МПН – Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
 МУП – Министарство унутрашњих послова 
 МФ – Министарство финансија 
 ОЕБС – Организација за европску безбедност и сарадњу 
 ОЛАФ – Европска канцеларија за борбу против превара 
 ОЦД – Организације цивилног друштва 
 ПКС – Привредна комора Србије 
 Повереник – Повереник за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту 

података о личности 
 РГЗ – Републички геодетски завод 
 РДИ – Републичка дирекција за имовину Републике Србије 
 РЈТ – Републичко јавно тужилаштво 
 Савет – Савет за борбу против корупције 
 СКГО – Стална конференција градова и општина 
 Стратегија – Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији 

за период од 2013. до 2018. године 
 СУК – Служба за управљање кадровима 
 ТОК – Тужилаштво за организовани криминал 
 ТС – Транспарентност Србија 
 УЗЗПРО – Управа за заједничке послове републичких органа 
 УЈН – Управа за јавне набавке 
 УКП – Управа криминалистичке полиције 
 УНДП – Програм Уједињених нација за развој 
 УНИЦЕФ – Дечји фонд Уједињених нација 
 USAID – Америчка агенција за међународни развој 
 ФУК – Финансијско управљање и контрола 
 ЦЈХ – Централна јединица за хармонизацију 
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УВОДНИ ДЕО 
 

Методологија израде Извештаја 
 
 Један од циљева израде Извештаја је да се у њему, на једном месту, нађе највећи 
део доступних информација о испуњености циљева формулисаних Стратегијом, као и 
мера и активности предвиђених Акционим планом. Стратешки документи за борбу 
против корупције предвиђају основе за надзор над спровођењем Стратегије и Акционог 
плана и оцену испуњености активности које ће вршити Агенција, за координацију 
спровођења Стратегије коју ће вршити министарство надлежно за послове правосуђа, као 
и за праћење резултата спровођења Стратегије и Акционог плана које ће вршити Савет 
за борбу против корупције (Савет). 

Методологија прикупљања података. - Имајући у виду недовољан ниво 
квалитета извештаја одговорних субјеката, Агенција је саставила листу конкретних 
питања о реализацији активности из Акционог плана и у децембру 2015. године их 
упутила на адресе републичких и покрајинских одговорних субјеката, на које се односи 
највећи проценат обавеза из Акционог плана. Питања су састављена за активности које 
су доспеле у 2015. години, за оне које су у 2014. години оцењене као неиспуњене или 
неиспуњене на начин предвиђен Акционим планом, као и за оне за које, због недовољно 
података, Агенција није била у могућности да у прошлогодишњем извештају дâ оцену о 
испуњености. Очекивано је да ће на овај начин састављање извештаја, кроз одговоре на 
конкретна питања, бити олакшано за одговорне субјекте, као и да ће Агенцији бити лакше 
да на основу оваквих, фокусираних одговора, изради квалитетнију анализу и оцени 
испуњеност активности из Акционог плана. 

Методологија давања оцене испуњености активности. - Агенција оцењује да ли 
је активност реализована у складу с индикатором или не. Ова, техничка, оцена допуњује 
се квалитативном оценом испуњености активности, односно мишљењем Агенције, на 
основу података који су јој доступни, о томе да ли је активност реализована на начин и у 
року предвиђеним Акционим планом. Начин реализације активности подразумева 
испуњеност инструкције из мере, активности и напомене уз активност, а инструкција се 
у неким случајевима односи и на колону „потребни ресурси“. Поред техничке и 
квалитативне оцене, Агенција, уколико је потребно, даје и мишљење и препоруку у циљу 
унапређења реализације одређене активности из Акционог плана. Поред препоруке 
Агенције, наводи се и препорука одговорног субјекта, уколико је дата у његовом 
извештају. 

Извештај обухвата следеће активности: (1) оне које су доспеле за реализацију до 
краја 2015. године (осим оних које су у прошлогодишњим извештајима оцењене као 
испуњене) и (2) оне за које Акциони план као рок наводи временску одредницу „трајно“ и 
за које се, уз одређене изузетке, сматра да доспевају сваке године. Уколико се у извештају 
одговорног субјекта наводи да је реализација активности у току, али се не наводе мере 
које су предузете или је очигледно да мере које су наведене нису предузете у циљу 
испуњења активности из Акционог плана, Агенција не наводи информације о тим 
активностима, сматрајући да беспотребно оптерећују текст, а притом немају никакву 
употребну вредност за Извештај. Такође, Акционим планом је на појединим местима 
предвиђено да исту активност треба да реализују два или више одговорних субјеката, 
сваки за своју област. Уколико је очигледно да су активности потпуно одвојене, односно 
да сваки одговорни субјект треба да је реализује за себе, тако да један не треба ни на који 
начин да учествује у активности другог, Агенција те активности третира као одвојене, 
односно као две или више активности у зависности од броја одговорних субјеката. 
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Агенција је приликом израде овог извештаја примењивала исту методологију као 
и приликом израде извештаја за 2013. и 2014. годину. Детаљан приказ методологије 
налази се у оквиру дела Посебни део – Прилог. 

С обзиром на то да одговорни субјекти задужени за реализацију одређених обука 
у највећем броју случајева нису достављали Агенцији податке из индикатора који 
Акциони план предвиђа за обуке (план обуке извршен по години важења Стратегије, 
извештаји о реализацији плана обуке, програми и спискови учесника обука и извештаји 
о евалуацији обука), док је из извештаја одговорних субјеката у одређеном броју 
случајева било видљиво да се обуке заиста спроводе, Агенција у оваквим случајевима, и 
поред одсуства података из предвиђеног индикатора, оцену даје на основу садржаја 
извештаја, односно квантитета и квалитета података који су у оквиру њега понуђени. 
 

Унапређење механизма надзора 
 

У процесу надзора над спровођењем Стратегије још увек постоје изазови 
присутни од процеса израде првог извештаја о спровођењу Стратегије, иако је ситуација 
значајно боља у односу на почетни период. Агенција је, због тога, у оквиру пројекта 
„Подршка јачању механизама превенције корупције и институционалном развоју 
Агенције за борбу против корупције“, који финансира Министарство спољних послова 
Краљевине Норвешке, обезбедила подршку за две иновације у процесу надзора. 

Прва иновација је тестирање програма алтернативног извештавања о спровођењу 
Стратегије од стране организација цивилног друштва, који се користи за унапређење 
процеса надзора као: 1) алтернативни и допунски извор за верификацију података и 
закључака из извештаја одговорних субјеката; 2) материјал за уједначавање квалитета 
надзора и извештавања о свим деловима Стратегије и Акционог плана; 3) компонента 
која пружа увид у то како реализација Стратегије и Акционог плана изгледа из 
перспективе цивилног друштва; 4) подстицај одговорним субјектима да унапреде 
квалитет сопствених извештаја. На овај начин се у значајној мери превазилази изазов 
неуједначеног квалитета извештаја одговорних субјеката, који и даље пропуштају да 
известе о појединим обавезама или у извештајима наводе активности за које је очигледно 
да нису усмерене на реализацију обавеза из Акционог плана, већ су у питању њихове 
редовне активности које се у неком смислу могу довести у везу с мером о којој се 
извештава. 

У 2015. години организован је други конкурс за организације цивилног друштва 
које су учествовале у другом кругу пилот програма алтернативног извештавања о 
спровођењу Стратегије и Акционог плана. Конкурс је организован у мају и јуну 2015. 
године, а одабрана су три пројекта у оквиру којих су праћени спровођење Стратегије и 
Акционог плана у одређеним областима и о томе у јануару 2016. године поднети 
Агенцији алтернативни извештаји за 2015. годину: 

 
 Транспарентност Србија, „Извештај о спровођењу Националне стратегије за 

борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и 
Акционог плана за њено спровођење у областима: 3.1. Политичке активности; 3.2. 
Јавне финансије; 3.3. Приватизација и јавно-приватно партнерство и IV 
Превенција корупције“ (у даљем тексту: Алтернативни извештај ТС);5 

                                                 
5 Транспарентност Србија, „Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у 
Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење у областима: 
3.1. Политичке активности; 3.2. Јавне финансије; 3.3. Приватизација и јавно-приватно партнерство и IV 
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 Београдски центар за безбедносну политику, Удружење јавних тужилаца и 
заменика јавних тужилаца Србије и Балканска истраживачка мрежа Србија, 
„Алтернативни извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против 
корупције“ који су израдили алтернативни извештај за области Правосуђе, 
Полиција, Превенција корупције, Спровођење и надзор над спровођењем 
Стратегије (у даљем тексту: Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН);6 

 Правни скенер и Три тачке, „Алтернативни извештај о спровођењу Националне 
стратегије за борбу против корупције 2013–2018. године и Акционог плана“ који 
су израдили алтернативни извештај за области Политичке активности, 
Правосуђе, Просторно планирање и изградња, Здравство, Образовање и спорт и 
Медији (у даљем тексту: Алтернативни извештај ПС и ТТ).7 
 
Алтернативни извештаји су израђени у складу са јединственом методологијом 

коју је Агенција развила у сарадњи с организацијама цивилног друштва – ауторима 
алтернативних извештаја. Извештај Агенције о спровођењу Стратегије за 2014. годину је 
први извештај у који су уграђени њихови закључци и препоруке. Они су значајно 
допринели информативности овог извештаја, а у великој мери су допунили квалитет 
анализе дајући критички и стручни осврт на реализацију највећег броја мера. Научене 
лекције у овом процесу, о чему је почетком 2015. године организован и састанак с 
ауторима алтернативних извештаја из првог циклуса, коришћене су приликом израде 
смерница за други конкурс. Тако су у други конкурс уведене следеће новине: 1) групе 
области формиране су тако да се три обимне области Стратегије (Политичке активности, 
Правосуђе и Превенција корупције) понављају у по две групе, како би се тестирао 
поступак алтернативног извештавања из више извора за исте области; 2) предност су 
имали предлози пројеката који су подношени у партнерству с другим удружењима 
грађана; 3) један од критеријума за избор односио се на предлоге за иновације 
методологије израде алтернативног извештаја, које би процесу алтернативног 
извештавања дале нову вредност у односу на претходни циклус. Предлози за иновације 
могли су се односити на нове субјекте и начине прикупљања информација, на нове делове 
извештаја или неке друге новине. Приликом оцењивања предлога узимали су се у обзир 
њихов број, јасноћа, оригиналност, иновативност, изводљивост и допринос поменутим 
унапређењима. Агенција сматра да је процес алтернативног извештавања унапредио 
квалитет надзора над спровођењем стратешких докумената у борби против корупције, и 
очекује да ће унапредити капацитете цивилног друштва за вршење надзора над радом и 
испуњавањем обавеза јавног сектора у борби против корупције. 

Друга иновација у процесу надзора над спровођењем Стратегије односи се на 
увођење апликативног софтвера за електронско извештавање о спровођењу Стратегије 
од стране одговорних субјеката. Очекује се да ће примена овог софтвера утицати на 
решавање два изазова. Вероватно је да ће кашњење у достављању извештаја одговорних 
                                                 
Превенција корупције“, јануар 2016. године, доступно на http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2016/02/ 
Izveštaj-o-sprovodjenju-Strategije-za-borbu-protiv-korupcije-oblasti-Politicke-aktivnosti-Javne-finansije-Privatizacija- 
i-JPP-i-Prevencija-Transparentnost-2015.pdf. 
6 Београдски центар за безбедносну политику, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца 
Србије и Балканска истраживачка мрежа Србија, „Алтернативни извештај о спровођењу Националне 
стратегије за борбу против корупције“, јануар 2016. године, доступно на http://www.acas.rs/wp-content/ 
uploads/2016/02/Drugi-alternativni-izveštaj-o-sprovodjenju-antikorupcijske-strategije-BCBP-2015.pdf.  
7 Правни скенер и Три тачке, „Алтернативни извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу 
против корупције 2013–2018. године и Акционог плана“, јануар 2016. године, доступно на 
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2016/02/Pravni-skener.pdf.  
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субјеката бити значајно умањено, с обзиром на то да ће софтвер бити затворен након 
истека рока за достављање извештаја. Такође, очекује се да ће проблеми с неуједначеним 
квалитетом извештаја бити бар делимично решени, тако што ће софтвер на неки начин 
усмеравати одговорне субјекте приликом састављања извештаја и неће дозвољавати 
њихово достављање без осврта на поступање по свим обавезама. Поред тога, софтвер ће 
омогућити и лакшу систематизацију и квантитативну обраду података о испуњеним, 
односно неиспуњеним обавезама, као и статистичко-аналитичку обраду података, на 
основу којих ће бити олакшано закључивање о томе које врсте активности су најмање, 
односно највише испуњене, у којим областима, од стране којих органа јавне власти и 
друго. 

 
Изазови у области надзора 

  
До краја фебруара 2016. године, од укупно 277 одговорних субјеката без 

територије Косова и Метохије, Агенцијa је примила 82 извештаја. Ово представља пад од 
скоро 60% у односу на извештајни период за 2014. годину, када је извештаје доставило 
204 одговорна субјекта. У периоду рада на прошлогодишњем извештају, Агенција је свим 
одговорним субјектима упутила подсетник о обавези подношења извештаја, док ове 
године упитнике о спровођењу Стратегије није слала судовима и јединицама локалне 
самоуправе, већ само институцијама на које се односи највећи проценат обавеза из 
Акционог плана. Вероватно је ово био разлог за тако драстичан пад у испуњавању 
обавезе извештавања, што говори о томе да одговорни субјекти и даље нису спремни да 
ову обавезу извршавају самоиницијативно. У актуелном извештајном циклусу, 
посматрано по типу органа јавне власти, извештаје је доставило: 36 републичких и 
покрајинских органа јавне власти, који су унапред били одређени Акционим планом (у 
односу на 39 у 2014. години); овој категорији припада и пет нових органа који нису били 
иницијално предвиђени Акционим планом, већ су то својство добили накнадно;8 16 
судова9 (у односу на 64 у 2014. години, што представља пад од 75%) и 25 јединица 
                                                 
8  Извештаје, односно одговоре на упитнике Агенције су доставили: Народна скупштина, Заштитник 
грађана, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Државна ревизорска 
институција, Влада, Министарство правде, Министарство унутрашњих послова, Министарство финансија, 
Министарство привреде, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство државне управе и локалне самоуправе, 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство здравља, Министарство културе и 
информисања, Министарство омладине и спорта, Пореска управа, Управа царина, Републичка дирекција 
за имовину Републике Србије, Управа за јавне набавке, Републичка комисија за заштиту права у 
поступцима јавних набавки, Правосудна академија, Агенција за приватизацију, Високи савет судства, 
Државно веће тужилаца, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво, Тужилаштво за 
организовани криминал, Криминалистичко-полицијска академија, Републички геодетски завод, Завод за 
статистику, Покрајински секретаријат за спорт, Централни регистар обавезног социјалног осигурања, 
Привредна комора Србије, Здравствени савет и Комисија за акредитацију и проверу квалитета. Извештаје 
нису доставили Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Влада АПВ, којима 
упитници нису послати због тога што обавезе које имају на основу Акционог плана још увек нису доспеле. 
Одговоре на упитник доставили су и одговорни субјекти који нису били иницијално предвиђени Акционим 
планом, већ су то својство добили накнадно: Комисија за заштиту конкуренције, Агенција за привредне 
регистре, Управа за заједничке послове републичких органа, Управни суд и Комисија за јавно-приватно 
партнерство. 
9 Извештаје су доставили: виши судови у Краљеву, Пироту, Сомбору, Ужицу и Шапцу; основни судови у 
Бору, Зрењанину, Јагодини, Кикинди, Краљеву, Петровцу на Млави, Пироту, Пријепољу, Пожеги, Суботици 
и Ужицу.  
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локалне самоуправе10 (у односу на 101 у 2014. години, што, такође, представља пад од 
75%). 

Осим претходно описаног тренда, у 2015. години је, као и у претходним 
извештајним циклусима, присутно и прекорачење рокова за подношење извештаја. 
Наиме, од укупног броја достављених извештаја, 32% (26) је поднето након истека рока, 
док је поједине одговорне субјекте, као и у претходна два извештајна циклуса, било 
неопходно контактирати у више наврата, како би испунили ову своју обавезу. Овакво 
поступање органа власти за Агенцију представља изазов, с обзиром на то да је она у 
погледу подношења свог извештаја Народној скупштини везана роком од кога нису 
могућа одступања. 

Извештаји одговорних субјеката представљају полазну основу за вршење надзора 
и давање мишљења о спровођењу Стратегије и Акционог плана. Квалитет извештаја 
одговорних субјеката се у континуитету унапређује, али још увек није на 
задовољавајућем нивоу, и у значајној мери варира од једног до другог извештаја. На 
садржину извештаја, нажалост, нису значајније утицали ни упитници које је Агенција у 
овом извештајном циклусу доставила одговорним субјектима. Неки међу њима и даље се 
своде на навођење да је реализација активности у току или да је реализована онако како 
је предвиђено Акционим планом, без осврта на мере које су предузете, или на навођење 
активности за које је очигледно да нису предузете у циљу спровођења Стратегије и 
Акционог плана, већ да су у питању редовне активности одговорних субјеката, које се у 
неком смислу могу довести у везу са мером о којој се извештава. Разлози за овакво 
поступање одговорних субјеката највероватније леже у неразумевању смисла надзора над 
спровођењем Стратегије и Акционог плана, који се не исцрпљује у томе да се укаже на 
то да неки орган власти није испунио неку своју обавезу. Према мишљењу Агенције, 
основна и претежна сврха надзора је у томе да се унапреди квалитет спровођења 
Стратегије и Акционог плана, тако што се оно прати, што се проблеми раније уочавају 
како би се лакше решавали, што се бележи и промовише добра пракса органа власти и 
дају препоруке за делотворнију примену стратешких докумената. Нажалост, садржина 
извештаја одређеног броја одговорних субјеката говори о томе да они извештавање не 
посматрају на овај начин, јер не показују потребу да добро урађене задатке или изазове 
поделе с другима, већ више потребу да своје редовне активности представе као 
реализацију Стратегије и Акционог плана. Неуједначен квалитет извештаја одговорних 
субјеката ствара тешкоће и у поступку оцењивања испуњености активности, у смислу 
одржавања конзистентности методологије. 

Иако су измене Закона о Агенцији, које треба да унапреде механизам надзора над 
спровођењем Стратегије, према Акционом плану требало да буду усвојене у марту 2014. 
године, оне, готово две године касније, не постоје ни у форми нацрта. На ово кашњење 
није утицао ни закључак Народне скупштине из јуна 2014. године, којим је усвојен 
Извештај о раду Агенције и Извештај о спровођењу Стратегије и Акционог плана за 2013. 
годину, а у коме се наводи да Народна скупштина очекује да ће Влада, у најкраћем року, 
предложити измене Закона о Агенцији, како би се правни оквир за рад Агенције ускладио 
с потребама уоченим у њеном досадашњем раду, као и надзорном улогом коју она треба 
да има над спровођењем Стратегије и Акционог плана. Усвајање измена Закона о 
                                                 
10 Извештаје су доставили: градови Краљево, Пожаревац и Смедерево и општине Апатин, Бабушница, 
Бачка Топола, Бела Паланка, Беочин, Босилеград, Врбас, Вршац, Жабаљ, Жабари, Кањижа, Крупањ, 
Медвеђа, Нови Бечеј, Опово, Ражањ, Сокобања, Стара Пазова, Сурдулица, Ћићевац, Чајетина и Шид. 
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Агенцији није убрзало ни усвајање Акционог плана за Поглавље 23 (АП 23), којим је 
испуњење ове обавезе планирано за четврти квартал 2015. године.11 

Наиме, значајан помак који је Стратегија из 2013. године донела у односу на 
Стратегију из 2005. године, односи се на механизам надзора и на успостављање основа 
за неку врсту система одговорности за неиспуњавање обавеза из стратешких докумената. 
Она, између осталог, предвиђа: 

 
 увођење прекршајне одговорности за одговорне субјекте уколико не поднесу 

извештај о спровођењу Стратегије, доказе да су активности које у извештају 
наводе реализовали, или уколико се не одазову позиву на састанак, на који их 
Агенција може позвати због недоумица око испуњења обавеза, а на коме је 
дозвољено и присуство јавности; 

 увођење обавезе одговорног субјекта да у року од 60 дана организује расправу о 
мишљењу Агенције о реализацији појединих активности и обавезе обавештавања 
Агенције и јавности о закључцима ове дискусије, док Агенција ово мишљење 
доставља и органу јавне власти који је изабрао, поставио и именовао руководиоца 
обвезника на кога се мишљење односи, а може га ставити и на увид јавности; 

 подношење и расправа Народне скупштине о извештају о Стратегији одвојено од 
извештаја о раду Агенције. 

 
Још један важан процес који је у вези с овом надлежношћу Агенције је процес 

усвајања АП 23, чији је текст Влада Републике Србије прихватила закључком од 23. 
октобра 2015. године. Известан број активности из Акционог плана за спровођење 
Стратегије преузет је у истом или сличном облику у АП 23, од којих је, опет, за значајан 
број активности рок померен и то, у неким случајевима, за чак више од годину дана. 
Према процени Агенције, 60 мера (27%) је у целости или делимично пренето у овај 
документ. На овај начин је код извесног броја одговорних субјеката дошло до недоумица 
у погледу тога да ли активности да реализују у краћем или дужем року, а код Агенције у 
погледу тога какав став да заузме приликом анализе и оцене испуњености, уколико се 
одговорни субјекти у образложењима позову на ову чињеницу као разлог због чега неку 
активност нису реализовали у року. Ова неизвесност је трајала више од годину дана, 
колико је трајао процес писања АП 23. Препорука Агенције из прошлогодишњег 
извештаја о раду била је да се приликом усвајања овог документа јасно дефинише његов 
однос с Акционим планом за спровођење Стратегије, уз усклађивање механизама надзора 
над спровођењем ова два документа. Ова препорука, нажалост, није испуњена. 

Очекује се да ће оваква ситуација бити отклоњена након усвајања ревидираног 
Акционог плана за спровођење Стратегије. Наиме, у септембру 2015. године отпочео је 
процес ревизије овог документа у коме је Агенција учествовала на позив Министарства 
правде. Ревизија је предвиђена као једна од обавеза у самом Акционом плану, а урађена 
је на основу оцене испуњености Стратегије у досадашњим извештајима Агенције, 
уочених тешкоћа у примени и надзору над применом Стратегије, као и у складу с истим 
или суштински сличним обавезама из АП 23, тако што су оне углавном избрисане из 
ревидираног документа. Након што Влада усвоји ревидирани Акциони план, биће 
отклоњена и ситуација у којој исте или суштински сличне обавезе с различитим роковима 
постоје у два документа која су на снази. 

Такође, у Акционом плану постоји низ питања подложних могућности различитог 
тумачења, које би због тога могле произвести недоумице, како у процесу спровођења, 
                                                 
11 Активност 2.1.4.2. 
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тако и у процесу праћења спровођења овог стратешког документа (на пример, од када се 
рачуна почетак неког рока). Агенција је почетком фебруара 2014. године ова питања, с 
молбом за тумачење, доставила Министарству правде и државне управе. Одговори су 
достављени Агенцији почетком марта 2014. године. 12  Иако су одређена питања 
разјашњена, ови одговори, нажалост, и даље остављају нејасноће у погледу тумачења, 
што свакако отежава како примену, тако и надзор над применом Акционог плана. 
  

                                                 
12 Одговори Министарства правде и државне управе на питања Агенције за борбу против корупције, март 
2014. године, доступно на: http://www.acas.rs/pracenje-strategije/. 
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ОПШТИ ДЕО 
 

Оцена испуњености Стратегије за 2015. годину 
 

Стратегијом су формулисана 53 циља, за чије испуњење су Акционим планом 
предвиђене 224 мере и 640 активности, од којих је поступање испитано за 422 активности. 

 
Према оцени Агенције, од 422 испитане активности: 

 
1. 82 активности су реализоване у складу с индикатором, од којих је само 29 

реализовано и на начин и у року предвиђеним Акционим планом (од тога 24 трајне 
активности, односно оне које се оцењују у сваком извештајном периоду). 

2. 265 активности није реализовано у складу с индикатором (овај број обухвата и 
једнократне и трајне активности), од којих 69 није реализовано због тога што није 
испуњена претходна, за њих условљавајућа активност. 

3. За 75 активности Агенција није у могућности да оцени испуњеност. 
 

 
 
Као што се види из графичког приказа, само једна петина (19%) активности је 

реализована у складу с индикатором, док је за 63% активности дата оцена да нису 
реализоване. Дакле, изузетно негативан тренд неиспуњавања обавеза из Акционог плана 
се и ове године наставља (у прошлој години није било испуњено 49% активности). И 
даље забрињава податак да Агенција није била у могућности да оцени испуњеност готово 
петине активности (18%), углавном због тога што одговорни субјекти нису известили о 
активности или су известили на начин који не омогућава доношење поузданог закључка 
о томе да ли је активност испуњена или не. Оваква ситуација се понавља из године у 
годину. 

Од 82 реализоване активности, само 35% је добило оцену да је реализовано на 
начин и у року предвиђеним Акционим планом. Већина ових активности је трајног 
карактера, што значи да се оцењују у сваком извештајном периоду и да нису такве 
природе да би њихово испуњење значило да је релевантна обавеза и извршена и да на њој 
не треба даље радити. Такође, нешто мало више од четвртине нереализованих активности 
није испуњено због изостанка претходне условљавајуће активности, што је најчешће 
случај с активностима којима је предвиђено доношење нових или измене и допуне 

19%

63%

18%

Оцена испуњености Акционог плана

Реализовано
Није реализовано
Нема података
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важећих закона. И у овом извештајном циклусу, недостатак података представља значајан 
изазов, како у погледу тога да ли је активност уопште испуњена, тако и у погледу тога да 
ли је испуњена на начин и у року предвиђеним Акционим планом. 

Иако ови закључци несумњиво помажу формирању опште слике о испуњености 
Стратегије, важно је напоменути да су они резултат бројчаних показатеља који свим 
активностима дају једнаку вредност, и који не морају нужно да одговарају и значају сваке 
појединачне активности и мере за испуњење циљева из Стратегије. 

У 2015. години, Србија већ другу годину за редом бележи благи пад у индексу 
перцепције корупције Transparency International. На скали од 0 до 100, с резултатом 40 (у 
односу на 41 из 2014. године), Србија је заузела 71. место (у односу на 78. место из 2014. 
године). За разлику од претходно објављеног Индекса, када је посматрано 175 држава, у 
2015. години је број рангираних земаља и територија смањен на укупно 168. Индекс се 
сачињава на основу процена стручњака, представника институција и пословних људи, 
као и на основу истраживања која спроводе међународне организације. Како се истиче у 
извештају, овакав резултат, као и у свих претходних 15 година, Србију сврстава међу 
земље с веома распрострањеном корупцијом. Овакав тренд говори у прилог становишту 
да напредак на ранг листи Индекса, који је остварен у 2013. години, није био последица 
стварних промена у друштвеном окружењу, већ, врло могуће, „одраз перцепције 
засноване на обећањима и очекивањима“. 

Организација Транспарентност Србија, поводом објављивања Индекса 
перцепције корупције за 2015. годину, наводи неколико могућих нивоа проблема који су 
утицали на поменуту оцену стања у Србији. Најпре се указује на недоследно спровођење 
Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана, као и на одсуство 
механизама одговорности за кршење обавеза и рокова који су предвиђени овим 
стратешким документима. Затим, приметан је значајан дисбаланс између, медијски 
„хиперпродукованих“ најава репресивних активности у борби против корупције и, на 
другој страни, „атрофираних“ судских епилога таквих случајева. Паралелно с тим, у овој 
области, изостају или касне активности превентивног карактера. Додатан удео у 
стварању перцепције о постојању корупције, између осталих, имале су и следеће појаве: 
случајеви нетранспарентности у доношењу одлука и отпор највиших органа јавне власти 
да објаве поједине документе; обезбеђивање статуса изузетка појединим актерима и/или 
пројектима у односу на примену правила о надметању, или искључивање примене 
домаћег законодавства у односу на њих, кроз закључивање међународних споразума; 
ванинституционална моћ политичких субјеката и појединаца, која се простире кроз све 
сегменте јавног сектора и сл.13 

Оцена из Алтернативног извештаја ТС из прошле године да Стратегија и Акциони 
план нису реални покретачи промена у области борбе против корупције остаје актуелна 
и у овом извештајном циклусу. За овакав закључак постоје бројни показатељи. Наиме, 
неке од предвиђених мера биле су део планова државних органа и пре него што је 
Стратегија донета или су део ширих законодавних реформи и изградње капацитета, део 
других стратешких аката или чак испуњавања већ постојећих обавеза. До реформи је 
долазило у областима где су оне биле део неких других планова, а догађале су се онда 
када је то динамика дешавања у тим областима дозвољавала, што укључује политичку 
вољу, расположива средства, утицај међународног фактора итд. С друге стране, и у неким 
од најважнијих сегмената реформи које имају утемељење искључиво у Стратегији, 

                                                 
13 Транспарентност Србија, „Индекс перцепције корупције (CPI) за 2015: Без напретка у борби против 
корупције“, доступно на: http://transparentnost.org.rs/index.php/sr/59-srpski/naslovna/8180-cpi-2015-bez-
napretka-u-borbi-protiv-korupcije.  
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ствари су се одвијале „својим током“. О лошем третману Стратегије и Акционог плана 
јасно говори и чињеница да су већ на измаку прве године спровођења планиране измене 
„на мала врата“, кроз АП 23, чијим текстом су обухваћене поједине мере из Акционог 
плана, али често са битно дужим роковима.14 Овакву оцену изнова потврђује садржина 
извештаја значајног броја одговорних субјеката у којима они своје редовне активности, 
које очигледно нису усмерене на испуњавање обавеза из Акционог плана и које би биле 
реализоване и да Акциони план не постоји, и даље представљају као поступање по овом 
документу. Одговорни субјекти ни у ком случају не пристају да у извештај унесу податак 
да неку обавезу једноставно нису испунили, чак и у одсуству било какве санкције за то. 
Из ових разлога, надзор над спровођењем Стратегије се из праћења и анализе у ком обиму 
и на који начин се остварују мере претвара у неку врсту контроле да ли се мере уопште 
испуњавају. Због тога се Агенција није упуштала у оцену мера које у два узастопна 
извештајна циклуса нису биле реализоване на начин предвиђен Акционим планом, и 
сматра их нереализованим у складу са циљем због којег су своје место нашле у овом 
документу. 

Оваква ситуација би могла да се бар ублажи тако што би постојала јасна обавеза 
одговорних субјеката да, тамо где је то могуће (на пример, приликом израде текстова 
прописа или других аката), обавезно наведу коју обавезу из Акционог плана су на тај 
начин реализовали и да објасне како је то изведено, односно да образложе због чега неки 
елемент предвиђен Акционим планом није покривен реализованом обавезом. Такође, 
било би корисно да Акциони план детаљно објасни везу између мере, односно активности 
и проблема који се њима жели решити, чиме би се превазишло, у неким случајевима 
уочено, неразумевање мере од стране одговорног субјекта. Агенција сматра да би овакве 
две новине значајно олакшале како спровођење, тако и надзор над спровођењем 
Стратегије и Акционог плана. 

Један од изазова у спровођењу Стратегије примећен је код тзв. „капацитетских 
мера“. Искуство у надзору над реализацијом ових мера говори о томе да је потребно 
размотрити како да се оне формулишу на другачији начин. Наиме, све институције које 
имају такве обавезе природно теже увећању својих капацитета како би могле да спроводе 
своје надлежности и, у ту сврху, раде анализе, мењају систематизације, запошљавају нови 
кадар, обучавају запослене и набављају простор и опрему неопходну за рад. Чињеница 
да овакве обавезе постоје у Акционом плану или било ком документу ове врсте углавном 
не мења њихов однос према овим потребама, а утисак је и да не утиче претерано на 
интензитет у коме су оне посвећене њиховом испуњењу. Ипак, индикатори за ове 
активности, онако како су постављени, не остављају простор за оцену да ли је у сваком 
појединачном случају заиста и дошло до јачања капацитета и у ком обиму. Такође, 
„капацитетске мере“ које подразумевају јачање капацитета више институција у некој 
области очигледно захтевају интензивнију координацију институције која се том темом 
бави, али и врло јасну формулацију такве њене обавезе. 

С друге стране, у готово свим областима, одговорни субјекти су као изазов за 
јачање својих капацитета наводили забрану и ограничења запошљавања у јавном сектору. 
Могуће је и да, због политике штедње и опште атмосфере у којој су непрекидно присутне 
најаве отпуштања и, уопште, рационализације трошкова у јавном сектору, код органа 
јавне власти долази и до аутоцензуре, тј. могуће је да они од неких унапређења или 
добрих идеја и одустају, сматрајући да у овом периоду треба покривати само редовне 
трошкове и редовне надлежности. Ипак, треба имати на уму да на овај начин не само да 
неће доћи до раста жељених капацитета за обављање задатака који су већ формулисани, 
                                                 
14 Алтернативни извештај ТС, јануар 2015. године, стр. 12. 
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већ се не може очекивати ни неки значајнији напредак или модернизација, сем уколико 
се сва средства за ове сврхе не очекују из донација. 

Велики изазов за оцену испуњености Акционог плана представљају мере које 
предвиђају обуке, с обзиром на амбициозно постављене индикаторе који до сада нису у 
пуном облику пристигли ни од једног одговорног субјекта. Могуће је да ова ситуација, 
као и неке друге сличне, не указују на проблем у извештавању, већ на проблем у 
спровођењу, што би се могло, поред интензивне координације, превазићи и доношењем 
одговарајућег упутства за спровођење ових докумената и организовањем обуке о 
спровођењу за представнике одговорних субјеката који раде на пословима реализације 
обавеза из Акционог плана. 
 

3.1. ПОЛИТИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
 
 

 
 
Циљ 3.1.1 Отклоњени недостаци у правном оквиру и спровођењу контроле финансирања 
политичких активности и субјеката 
 

Закључци: 
И поред већ дефинисаних проблема, правни оквир за спровођење контроле 

финансирања политичких активности остао је непромењен у односу на 2014. 
годину, а АП 23 је рок за његове измене одложио за две године. 

 
Проблеми наведени у Стратегији на основу којих је дефинисан овај циљ још увек 

нису решени. Стање у вези са правним оквиром који је релевантан за спровођење 
контроле финансирања политичких активности остало је непромењено у односу на 2014. 
годину. До краја 2015. године није дошло до: 

 
 измена и допуна Закона о финансирању политичких активности (ЗФПА) тако да 

се јасно утврде и разграниче обавезе Агенције, Државне ревизорске институције 
(ДРИ) и других органа у поступку контроле политичких активности и субјеката и 
прецизно утврде обавезе и механизми за транспарентност финансирања 
политичких субјеката; 

 измена и допуна Закона о ДРИ тако да се програмом ревизије обавезно обухвати 
ревизија парламентарних политичких странака на републичком нивоу; 

 измена и допуна Закона о пореском поступку и пореској администрацији тако да 
се уведе обавеза директора Пореске управе да у годишњи или ванредни план 

16%

84%

Оцена испуњености Акционог плана

Реализовано

Није реализовано

Од 51 оцењене активности, 
само 8 (16%) је реализовано у складу 
с индикатором, док 43 (84%) није, од 
којих 19 због тога што није испуњена 
претходна условљавајућа активност. 
Од 8 реализованих активности, 3 су 
реализоване на начин, али не и у 
року, 2 су реализоване за извештајни 
период на начин, а 2 су реализоване, 
али ни на начин ни у року пред-
виђеним Акционим планом. 
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пореске контроле обавезно уврсти даваоце финансијских средстава и других 
услуга политичким субјектима у складу сa извештајем Агенције о финансирању 
политичких активности и субјеката. 

 
Сва поменута решења унета су, из разлога целисходности, у Нацрт закона о 

изменама и допунама ЗФПА који се, по свој прилици, већ годину дана налази у Владиној 
процедури за усвајање предлога закона, док о разлозима за овакво стање ствари нема 
доступних података. 

С друге стране, Закон о пореском поступку и пореској администрацији претрпео 
је измене и допуне укупно четири пута од почетка примене Акционог плана, чиме је више 
пута пропуштена прилика да се потребна измена спроведе кроз закон који је иницијално 
одређен као матични. Изгледа да је обједињавање и пребацивање измена и допуна овог 
закона у Нацрт закона о изменама и допунама ЗФПА била лоша процена, будући да је 
значај овог закона, из перспективе законодавне агенде Владе, опао на ниво занемарљивог. 

У одсуству измена и допуна ЗФПА предвиђених Акционим планом, препоруке из 
Заједничког мишљења Oдељења за демократизацију и људска права OЕБС (ODIHR) и 
Венецијанске комисије Савета Европе из октобра 2014. године, 15  остају актуелне у 
целости. ТС у Алтернативном извештају о спровођењу Стратегије износи и став да би 
решења из Нацрта закона о изменама и допунама ЗФПА, који још увек није стигао до 
парламента, требало размотрити у светлости измена овог закона, које су усвојене на 
иницијативу владајуће посланичке групе у новембру 2014. године. Наиме, с обзиром на 
то да су поменуте измене битно нарушиле неке од концепата на којима ЗФПА почива, као 
што је подела на финансирање редовног рада и изборне кампање, нову правну реалност 
је потребно доследно спровести кроз цео Закон кроз додатне дораде Нацрта.16 Такође, 
веома брзим изменама и допунама ЗФПА, усвојеним по хитном поступку у новембру 
2014. године, држава је оставила јавност у недоумици у погледу разлога због којих измене 
и допуне ЗФПА још увек нису усвојене у складу с Акционим планом, као и због чега је 
рок за све наведене измене и допуне АП 23 померио чак за две године.17 

И поред изостанка измена и допуна у правном оквиру, ДРИ је током 2015. године 
извршила ревизију финансијских извештаја (биланс стања и биланс успеха) и 
правилности пословања (ревизија активности, финансијске трансакције и информације 
које су укључене у финансијске извештаје) три политичка субјекта за 2014. годину. 
Неправилности које су утврђене у поступку ревизије односе се на неевидентирање 
имовине, невршење пописа, неусаглашена потраживања и обавезе, неадекватан систем 
интерне контроле и нетачно или нереално исказивање позиција финансијских извештаја. 

Органи надлежни за контролу финансирања радили су на јачању својих 
капацитета за вршење ових активности, али, као и код осталих „капацитетских“ мера, 
Акциони план није ове мере формулисао тако да је могуће оценити да ли су се капацитети 
заиста и повећали и да ли је то учињено у довољном обиму. Мере за јачање капацитета 
ових органа јавне власти нашле су се и у АП 23.18 

Обуке политичких субјеката у складу са важећим одредбама ЗФПА су у 2015. 
години одржане у 23 града, док нове обуке чекају на измене и допуне ЗФПА. 
 

                                                 
15 Venice Commission, Joint Opinion on Draft Amendments to the Law on the Financing of Political Activities of 
Serbia, Opinion no. 782/2014, 15 October 2014; доступно на:  
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282014%29034-e  
16 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 21.  
17 Активности 2.2.2.2. и 2.2.2.3. 
18 Активност 2.2.1.4. и 2.2.2.6. 
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Препорука: 
Што пре обезбедити услове за усвајање измена и допуна ЗФПА којима се 

отклањају недостаци у правном оквиру који регулише ову област. 

Циљ 3.1.2. Отклоњени недостаци у правном оквиру и ојачани капацитети у области 
превенције сукоба интереса, контроле имовине и прихода јавних функционера 

Закључци: 
И поред већ дефинисаних проблема, правни оквир на основу кога функционише 

Агенција остао је непромењен у односу на 2013. годину, када су усвојени 
Стратегија и Акциони план. АП 23 је рок за његове измене одложио за готово 
годину дана, али је и овај рок истекао, а нови закон о Агенцији још увек није ни у 

форми нацрта. 
 

Проблеми наведени у Стратегији на основу којих је делимично дефинисан овај 
циљ још увек нису решени. Правни оквир на основу кога функционише Агенција остао 
је непромењен у односу на 2013. годину када су усвојени Стратегија и Акциони план. 

До краја 2015. године није дошло до измена Закона о Агенцији које је требало да, 
у складу са Акционим планом, између осталог, омогуће: 

 
 да се разграниче и јасно регулишу појмови кумулације функција (спречавање 

вршења више јавних функција које су међусобно у сукобу интереса) и сукоба 
интереса (отклањање приватног интереса у вршењу јавних овлашћења); 

 да се прошири круг повезаних лица, прецизно одреди која лица улазе у проширени 
круг повезаних лица за која је функционер обавезан да поднесе извештај о 
имовини и приходима и да се за та лица законом уреди обавеза, као и одговорност, 
да све потребне информације и документе лично доставе Агенцији; 

 да се обавеза достављања докумената и информација прошири и на банке, 
финансијске организације и привредна друштва; 

 да се предвиди обавеза подношења ванредног извештаја у одређеним околностима; 
 да се овласти Агенција да врши ванредне провере имовине, ван годишњег плана 

провере; 
 да се овласти Агенција да поступа по анонимним представкама. 

 
Министарство правде је 29. јануара 2015. године образовало радну групу за 

припрему радне верзије нацрта новог закона о Агенцији, која је започела с радом 23. 
фебруара 2015. године и у којој је, поред осталих, и неколико представника Агенције. Рад 
на нацрту је још увек у току, иако су сви рокови предвиђени Акционим планом, као и АП 
23 истекли.19 Министарство правде очекује да ће се процес израде нацрта завршити до 
истека првог квартала 2016. године, имајући у виду да је рад на изради коначне верзије 
нацрта интензивиран. Планом рада Владе за 2016. годину, утврђивање предлога закона о 
Агенцији предвиђено је за јун 2016. године. На велико кашњење са изменама Закона о 
Агенцији којима се јача њена улога као кључне институције у борби против корупције 
указује и извештај Европске комисије (ЕК) о напретку Србије за 2015. годину. 

Агенција је 30. децембра 2015. године потписала Споразум о сарадњи са 
Министарством унутрашњих послова, којим је дефинисан начин сарадње, као и обавеза 
одређивања контакт особа за размену података. 
                                                 
19 Активност 2.2.1.1. 
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У поређењу са 2014. годином, у 2015. години број провера благовремености 
подношења извештаја о имовини и приходима функционера покренутих по службеној 
дужности мањи је за 10,5%, а број поступака провере тачности и потпуности података из 
извештаја покренутих по службеној дужности за 11,5%. Извештаји који су били предмет 
провера на основу годишњег плана провере за 2015. годину, као и извештаји пренети из 
2014. године, били су непотпуни и захтевали су више формалних и суштинских провера. 
Истовремено, у области решавања о сукобу интереса број поступака покренутих по 
службеној дужности мањи је за 7,59%. У 2015. години овој организационој јединици 
додељена је нова надлежност која се односи на контролу преноса управљачких права и 
повећан је број пријава, што је условило већи број поступака покренутих по том основу. 
 

Препоруке: 
Што пре обезбедити услове за доношење новог закона о Агенцији како би се 

отклонили недостаци у правном оквиру у области решавања о сукобу интереса, 
као и у области контроле имовине и прихода функционера. 

Такође, обезбедити да се овим законом обухвате и све остале компоненте које 
Акциони план предвиђа у другим областима Стратегије (Превенција корупције и 

Спровођење и надзор над спровођењем Стратегије). 
 
Циљ 3.1.3. Усвојен и примењен делотворан законски оквир којим се регулише лобирање и 
учешће јавности у поступку доношења прописа 
 

Закључци: 
Учешће јавности у поступку доношења прописа није унапређено. 

Закон о лобирању није донет. 
 

Проблеми наведени у Стратегији на основу којих је делимично дефинисан овај 
циљ још увек нису решени. Према оцени ЕК из извештаја о напретку Србије за 2015. 
годину, јавне расправе би требало да обухватају ширу јавност и да буду организоване у 
реалнијим временским оквирима, како би све заинтересоване стране могле да дају свој 
квалитативан допринос. Ово је нарочито нужно код нацрта закона с великим економским 
и друштвеним утицајем. ЕК констатује да је примена хитног поступка у законодавној 
процедури и даље веома честа и да се односи и на најважније законе.20 

Према оцени из Алтернативног извештаја ТС, Стратегија није посветила пажњу 
питању доношења посебне врсте прописа – међународних уговора. Они, с једне стране, 
због уставне хијерархије правних аката, могу ефективно ставити ван снаге примену већ 
усвојених антикорупцијских законских одредаба, док се, с друге стране, припремају на 
начин који онемогућава учешће грађана и јавност процеса, што ствара ризике од настанка 
корупције.21 

У оквиру Четвртог круга евалуације, чија је тема била „Спречавање корупције у 
односу на народне посланике, судије и тужиоце“, а који је спроведен под окриљем Групе 
држава Савета Европе за борбу против корупције (GRECO), извештај за Србију је усвојен 
на 68. пленарном заседању ове организације у периоду од 15. до 19. јуна 2015. године. 

                                                 
20 Европска комисија, „Извештај о напретку Републике Србије за 2015. годину“, 10. новембар 2015. године, 
стр. 6–7, 31, доступно на: http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_ 
napretku/godinji_izvestaj_15_final.pdf. 
21 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 14. 
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Када је у питању степен транспарентности законодавног процеса, GRECO евалуациони 
тим (ГЕТ) је заузео став да постоји још много простора за побољшања. На овом месту се, 
такође, напомиње да, иако је још 2013. године Народна скупштина усвојила Резолуцију о 
законодавној политици, никакве конкретне активности у правцу испуњења у њој 
прокламованих циљева нису предузете. 

Пажњу ГЕТ привукло је неколико питања. На првом месту се помиње значајан 
број закона који се у парламенту усвајају по хитној процедури. ГЕТ је с тим у вези 
препоручио да се изврши ревизија употребе хитног поступка како би се утврдило да се 
он примењује као изузетак, а не као правило. 

Констатовано је и да се, супротно Пословнику, амандмани на предлоге закона не 
објављују на интернету. Члановима ГЕТ је указано и на околност да се мишљења Владе 
и парламентарних одбора о амандманима не објављују увек, да се агенде одбора не 
објављују у сваком случају пре њихових седница, као и да писани записници са седница 
одбора садрже оскудне информације. 

Извештај садржи и осврт на недостатке у правилима која се примењују на јавне 
расправе и јавна слушања и њиховом спровођењу. Као проблематична су окарактерисана 
решења по којима су јавне расправе обавезне само у случају владиних предлога закона, 
док слична обавеза није установљена у односу на предлоге закона које подносе народни 
посланици или групе грађана. Стога је предложено да се релевантна правила прошире и 
на овакве законске предлоге, или да се предузму мере за повећање транспарентности 
таквих законодавних иницијатива, као што су обавезна јавна слушања у одређеним 
случајевима, која тренутно организују само скупштински одбори на основу њихове 
дискреционе оцене. У процесу евалуације указано је и на то да критеријуми за обавезне 
јавне расправе утврђене Пословником, означени формулацијама „битне промене“ или 
„питање које посебно занима јавност“, нису јасни и да се правила о јавној расправи у 
пракси често игноришу, чак и у случају очигледно значајних законских промена (на 
пример, да се таква расправа уопште не води или да се информације о исходу не 
објављују). GRECO је формулисао препоруке за додатно унапређење транспарентности 
законодавног процеса: 1) тако што ће се обезбедити да се предлози закона, амандмани на 
предлоге и агенде, као и исходи седница одбора објављују на време, да одговарајући 
временски оквири буду на снази за подношење амандмана и да се хитни поступак 
примењује као изузетак, а не као правило; и 2) даље развијање правила о јавним 
расправама и јавним слушањима и обезбеђење њихове примене у пракси.22 

Према подацима Отвореног парламента, 23  заједничке иницијативе неколико 
организација цивилног друштва, у просеку сваки осми закон усвојен по хитном поступку 
накнадно се мења услед материјалних грешака или нелогичности. Без обзира на то што би 
доношење закона по хитном поступку требало да представља изузетак, од конституисања 
актуелног сазива, у априлу 2014. године, до краја 2015. године, Народна скупштина донела 
је већину закона на овај начин. Наиме, од укупно 342 закона, које је Народна скупштина 
донела у овом периоду, чак 185 је донето по хитном поступку. 

Закон о лобирању није ни у фази нацрта, нити има јавно доступних аргумената 
који образлажу такво стање. ТС у алтернативном извештају оцењује да у пракси није 
примећен никакав напредак у погледу јавности података о покушајима утицаја на 

                                                 
22  GRECO, Четврти круг евалуације, Спречавање корупције у односу на народне посланике, судије и 
тужиоце, Извештај о евалуацији – Србија, јун 2015. године, стр. 13–15, доступно на: http://www.acas.rs/ 
greco-група-држава-за-борбу-против-корупци/. 
23  Видети: Отворени парламент, септембар 2015. године, доступно на: http://www.otvoreniparlament.rs/ 
statistika-i-zanimljivosti/zakoni-po-hitnom-postupku-aktuelni-saziv/.  
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доношење одлука у законодавној или извршној власти. 24  Извештај ГЕТ указује на 
потребу да се обезбеди да одговарајући оквир буде на снази како би се регулисали 
контакти народних посланика са лобистима и осталим трећим странама које покушавају 
да утичу на парламентарни процес. Надлежни органи указали су члановима ГЕТ да је 
народни посланик слободан да одржава контакте са киме жели као део његовог 
политичког рада, укључујући лобисте, интересне групе, невладине организације, 
синдикате, удружења послодаваца и друге организације. Осврћући се на радну верзију 
нацрта закона о лобирању, ГЕТ је заузео став да је његов опсег прилично ограничен с 
обзиром на то да се односи само на професионално лобирање и експлицитно искључује 
директну укљученост грађана, заинтересованих правних субјеката, опште јавности и 
професионалних заједница у регулаторним процесима и јавном одлучивању. ГЕТ је, 
такође, био информисан о томе да у Србији преовлађује утицај на народне посланике који 
на неформалан начин врше треће стране, које нису професионални лобисти. 
Истовремено, народни посланици не подлежу никаквој обавези да обелодањују 
информације са састанака и консултација које имају са трећим странама.25 

Кампања за информисање јавности о механизмима учешћа у поступку доношења 
прописа на свим нивоима није реализована, због тога што, према оцени Министарства за 
државну управу и локалну самоуправу, нису испуњене претпоставке за професионално и 
квалитетно спровођење кампање, односно постоји ризик да кампања не да очекиване 
резултате до усвајања делотворног законског оквира којим се регулише лобирање и 
учешће јавности у поступку доношења прописа на свим нивоима. 
 
Циљ 3.1.4. Утврђени јасни критеријуми за предлагање, избор и разрешење, као и 
вредновање резултата рада директора јавних предузећа 
 

Закључци: 
Критеријуми за предлагање, избор и разрешење, као и вредновање реултата рада 

директора јавних предузећа у новом Закону о јавним предузећима нису у 
потпуности задовољавајући. 

 
Проблеми наведени у Стратегији на основу којих је делимично дефинисан овај 

циљ још увек нису решени. 
Народна скупштина је донела нови Закон о јавним предузећима 24. фебруара 2016. 

године.26 
Истовремено, АП 23 предвиђа да Министарство привреде до четвртог квартала 

2015. године, уз учешће организација цивилног друштва, изради „критеријуме за 
објективан и транспарентан избор директора, извршних и надзорних одбора јавних 
предузећа“.27 На овај начин документ који је накнадно усвојен садржи обавезу која је 
ублажена на начин да није ни предвиђено у којој форми одговорни субјект треба да 
изради ове критеријуме. 

Иако нови Закон о јавним предузећима садржи одређене корисне новине са 
становишта спречавања корупције, Агенција указује на следеће мањкавости: 

 
                                                 
24 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 17.  
25 GRECO, Четврти круг евалуације, „Спречавање корупције у односу на народне посланике, судије и 
тужиоце“, Извештај о евалуацији – Србија, јун 2015. године, стр. 25. 
26 „Службени гласник“, бр. 15/16. 
27 Активност 2.2.9.3. 
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 Мерила за именовање директора јавног предузећа ће прописати Влада. На основу 
њих ће се вршити оцењивање стручне оспособљености, знања и вештина 
кандидата у изборном поступку. Према мишљењу Агенције, самим законом је 
требало уредити макар елементе за прописивање ових мерила. 

 Закон не прописује ни критеријуме на основу којих се утврђују разлози за 
разрешење директора: да ли је поступао супротно пажњи доброг привредника; да 
ли је нестручно и несавесно обављао дужност, односно несавесно се понашао; да 
ли је дошло до знатног одступања од остваривања основног циља пословања 
јавног предузећа. Ови стандарди се, дакле, могу различито тумачити и 
примењивати у пракси, чиме се ствара простор за евентуалне злоупотребе и 
отежава се утврђивање одговорности директора. 

 Закон предвиђа и тзв. факултативно разрешење, односно случајеве у којима 
директор јавног предузећа може бити разрешен. На овај начин, надлежним 
органима јавне власти дата су широка дискрециона овлашћења приликом 
одлучивања о томе да ли ће у конкретном случају директора разрешити или не. 
Агенција је због тога предложила да се ова одредба избрише и да се јасно 
предвиди у којим случајевима ће обавезно доћи до разрешења директора јавног 
предузећа. 

 Један од услова да би лице постало директор јавног предузећа је да није члан 
органа политичке странке или да му вршење функције у органу политичке странке 
мирује. Ипак, како је једно од прокламованих начела у овој области начело 
деполитизације, Агенција сматра да не постоји оправдан разлог за остављање 
могућности да директор јавног предузећа буде лице коме функција у органу 
политичке странке мирује и да таква могућност треба да се у изостави из текста 
закона. 

 
Нацрт закона о јавним предузећима је крајем децембра 2015. године објављен на 

интернет страници Министарства привреде, које је организовало неколико промотивних 
скупова и позвало учеснике тих догађаја да доставе коментаре, што се не може сматрати 
адекватном заменом за јавну расправу. Алтернативни извештај ТС указује на то да је 
Министарство привреде усагласило садржај Нацрта закона о јавним предузећима са 
представницима међународних институција, а да истовремено није ни имало намеру да 
укључи домаће актере у овај процес и да организује јавну расправу. Постоји, наиме, 
пракса да добијена сагласност међународних чинилаца обично значи битно умањење 
шанси за домаће субјекте да издејствују модификације предложене регулативе. 
 
Циљ 3.1.5. Усвојени покрајински и локални акциони планови за борбу против корупције 
чије спровођење надзиру стална радна тела покрајинских, односно локалних скупштина 
 

Закључци: 
Модели покрајинских и локалних акционих планова за борбу против корупције 

нису усвојени због померања рокова за реализацију овог циља кроз АП 23. 
 

Током 2014. године, Агенција је спровела истраживање и анализу узрока и 
појавних облика корупције на локалном нивоу,28 а у периоду од јануара до априла 2015. 
године, истраживање и анализу узрока појавних облика корупције на покрајинском нивоу, 
                                                 
28 Видети детаљније: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. 
годину, март 2015. године, стр. 43–44.  
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као основе за израду модела локалних и покрајинских планова за борбу против корупције. 
У току фебруара одржани су састанци са представницима Скупштине АПВ, 
представницима покрајинских секретаријата и са Покрајинским омбудсманом. До 
извесног кашњења у изради анализе дошло је услед оперативних тешкоћа у организацији 
неопходних састанака, као и услед кашњења у прикупљању података. 

Најзначајније препоруке које су проистекле из анализе и које се односе на 
потенцијалну садржину будућег модела покрајинског плана за борбу против корупције 
су следеће: 

 
 Модел покрајинског плана за борбу против корупције треба да узме у обзир 

специфичне надлежности Покрајине, пре свега оне које су јој дате Законом о 
утврђивању надлежности АПВ, којим су Покрајини пренета права, обавезе и 
могућности да уређује широк спектар области од значаја за живот грађана на 
њеној територији. У тим областима се одлучује о значајном броју права и обавеза 
грађана и привреде, издаје велики број сагласности, дозвола и потврда и врши 
дистрибуција јавних ресурса, што су све ситуације које су нарочито ризичне за 
настанак корупције. 

 Једна од особености Покрајине која утиче на функционисање заједнице на овом 
нивоу је чињеница о суживоту великог броја различитих националних мањина и 
националних заједница, које уживају одређена права по основу начела позитивне 
дискриминације. Планом за борбу против корупције потребно је нарочиту пажњу 
посветити овој области, како би се спровођење афирмативних мера у односу на 
националне мањине и заједнице учинило отпорним на корупцију, нарочито у 
области обезбеђивања једнаке заступљености представника мањина у 
покрајинским органима и у области функционисања и финансирања националних 
савета националних мањина. 

 Покрајински органи својим планом за борбу против корупције треба да премосте 
одређене законске недоречености у појединим областима свог функционисања, а 
које могу бити нарочито ризичне за настанак корупције. Реч је о, на пример, 
области запошљавања и регулисања радних односа, управљања јавном својином 
или регулисања сукоба интереса јавних службеника на покрајинском нивоу.29 

 
Будући да је израда модела и усвајање локалних и покрајинских антикорупцијских 

планова АП 23 померио на четврти квартал 2016,30 односно други квартал 2017. године,31 
Агенција је застала с активностима на њиховој изради, јер сматра да би наметање 
испуњавања готово идентичних обавеза по основу оба документа у релативно кратком 
временском периоду и с потенцијално различитим исходом, несумњиво довело и до 
неразумевања и до нерационалне употребе ресурса. О одлагању израде модела Агенција 
је обавестила и одговорне субјекте Акционог плана. 

С обзиром на одлагање рокова за израду модела и усвајање локалних и 
покрајинских антикорупцијских планова, одложено је организовање обуке и кампање о 
њима. 

 

                                                 
29  Видети: Агенција за борбу против корупције, „Анализа узрока и појавних облика корупције на 
покрајинском нивоу“, доступно на http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2012/06/Analiza-uzroka-i-pojavnih-
oblika-korupcije-na-pokrajinskom-ćirilica.pdf.  
30 Активност 2.2.10.36. 
31 Активност 2.2.10.37.  
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3.2. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

 

 
 
 

3.2.1. Јавни приходи 
 
Циљ 3.2.1.1. Систем е-Порези у потпуности је развијен и подаци се редовно ажурирају 
 

Закључци: 
Не може се са сигурношћу закључити да ли је систем е-Порези у потпуности 

развијен. Подаци у оквиру овог система редовно се ажурирају. 
 
За три мере које обухвата овај циљ, а које се односе на потпуно развијање и 

обезбеђење ефикасног функционисања система е-Порези, не може са сигурношћу 
оценити да су у потпуности испуњене. Из извештаја одговорних субјеката види се да се 
оне углавном спроводе, изузев запошљавања нових кадрова, с обзиром на ограничења и 
забрану запошљавања у јавном сектору. Чињеница да је рок за јачање капацитета Пореске 
управе (ПУ) за обављање ових активности у процесу израде АП 23 померен прво на 
четврти квартал 2015. године, а затим његовом финалном верзијом чак за додатне три 
године, може да укаже на то да су се у међувремену приоритети у овој области променили 
или да је процењено да ПУ у овом тренутку има довољне капацитете да ефикасно 
спроводи систем е-Порези. Како Алтернативни извештај ТС оцењује, портал е-Порези 
већ функционише, али, макар јавно, нису видљиви његови могући позитивни ефекти. 
Постоји утисак да је ПУ повећала ефикасност свог рада. Током ове године било је одлука 
које су довеле у питање једнакост поступања према обвезницима сличне врсте у сличним 
ситуацијама.32 

Алтернативни извештај ТС за све три мере у оквиру овог циља оцењује да се 
односе само посредно на борбу против корупције, а више на остваривање неких других 
циљева, као што је сузбијање пореске евазије. Наиме, овај систем нема за примаран циљ 
остваривање веће транспарентности рада ПУ, на пример, објављивање података о томе 
где су вршене контроле или колико је пореза наплаћено по појединим категоријама, већ 
                                                 
32 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 62.  

25%
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Оцена испуњености Акционог плана

Реализовано

Није реализовано

Нема података

Од 76 оцењених активности, 19 
(25%) је реализовано у складу с 
индикатором, 32 (42%) нису реализоване, 
док за 25 (33%) Агенција због недостатка 
података није у могућности да оцени 
реализацију. Од 19 реализованих активно-
сти, 9 је реализовано на начин и у року 
предвиђеним Акционим планом, док 
остале нису испуниле неке од захтева 
предвиђених Акционим планом, или за ову 
оцену није било података. Чак 32 
активности нису реализоване, од којих 7 
због тога што није испуњена претходна 
условљавајућа активност. 
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пре свега може имати утицај на повећање ефикасности ПУ, смањење трошкова за грађане 
и слично. Због тога није реално очекивати да ће антикорупцијска стратегија бити 
покретач промена у овој области и било би добро или их преформулисати тако да буде 
јасна њихова веза с борбом против корупције или их изоставити из Акционог плана. 
 

Препорука: 
Преформулисати мере тако да се доведу у јаснију и непосреднију везу с борбом 
против корупције, како би се омогућило да антикорупцијска стратегија буде 

покретач промена у овој области. 
 
Циљ 3.2.1.2 Успостављен правни и институционални оквир за спровођење система 
јединственог идентификационог пореског броја за физичка и правна лица 
 

Закључци: 
Правни и институционални оквир за спровођење система јединственог 

идентификационог пореског броја за физичка и правна лица није успостављен, 
нити постоје подаци о томе да ли је започета расправа о увођењу оваквог 

система. 
 

Проблеми које Стратегија наводи у овој области нису решени. Наиме, овакав циљ 
је формулисан због тога што не постоји систем који би повезао евиденције о лицима са 
евиденцијама о њиховој имовини и приходима. Због тога је, у периоду док се, уместо 
постојећег цедуларног, не уведе систем синтетичког опорезивања личног дохотка, 
отежано праћење промена и контрола пријављених података. Стратегија оцењује да 
овакво стање негативно утиче и на ефикасну контролу извештаја о имовини и приходима 
и контролу финансирања политичких странака. Ипак, Агенција није дошла до података 
о томе да ли се предузимају неке активности у погледу реализације овог циља. Као и у 
случају претходног циља, АП 23 је рок за успостављање система јединственог 
идентификационог пореског броја (ЈИПБ) померио прво на четврти квартал 2016. године, 
а затим, у својој финалној верзији, на четврти квартал 2018. године. Агенција закључује 
да поводом увођења оваквог система вероватно не постоји сагласност, с обзиром на 
чињеницу да нема доступних података о томе да ли је урађена нека анализа, да ли се ово 
питање уопште разматра, као и с обзиром на одлагање које предвиђа АП 23. Као и у 
случају претходног циља, ТС у алтернативном извештају поново наводи препоруку да се 
присуство оваквих мера у Акционом плану преиспита, с обзиром на чињеницу да се оне 
само посредно односе на борбу против корупције, а знатно више на остваривање неких 
других циљева, због чега није реално очекивати да антикорупцијска стратегија буде 
покретач промена у овој области. 

 
Препоруке: 

Покренути јавну расправу о увођењу система ЈИПБ и учинити јавним податке о 
таквој расправи. 

Преформулисати мере тако да се доведу у јаснију и непосреднију везу с борбом 
против корупције, како би се омогућило да антикорупцијска стратегија буде 

покретач промена у овој области. 
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Циљ 3.2.1.3. Идентификовани и отклоњени сви недостаци у правном оквиру царинског 
система који погодују корупцији 

Закључци: 
Закон којим се на свеобухватан начин уређује царинска служба још увек није 
донет. Информациони систем Управе царина континуирано се унапређује. 

Народна скупштина је 20. марта 2015. године усвојила измене и допуне Царинског 
закона,33 али закон којим се на свеобухватан начин уређује царинска служба још увек није 
донет. Планом рада Владе за 2016. годину утврђивање Предлога закона о царинској служби 
предвиђено је за јун 2016. године, док АП 23 предвиђа активности свеобухватне анализе 
ризика корупције правног оквира царинског система34 до другог квартала 2016. године и 
измене правног оквира у складу са овом анализом35 до другог квартала 2017. године. 

Припремљен текст нацрта закона о царинској служби помиње и сама Стратегија, а 
Управа царина је о раду на њему говорила у оба претходна извештаја о спровођењу 
Стратегије. У прошлогодишњем извештају је препоручила и координацију активности свих 
субјеката у законодавном поступку, како би се убрзала процедура доношења овог закона, у 
чијем нацрту су, према њеној оцени, предвиђени јаки антикорупцијски механизми и услови 
за извршење појединих обавеза из Акционог плана. С обзиром на то да рад на овом закону 
траје дуго, имајући у виду препоруку Управе царина, као и да је АП 23 померио рокове за 
његову израду, поставља се питање да ли постоји усаглашеност око његовог концепта. 

Како Алтернативни извештај ТС наводи, током године, у вези с радом царинских 
служби готово да није било вести о корупцији или борби против корупције.36 Ова мера се 
опет само посредно односи на борбу против корупције, Стратегија више говори о сузбијању 
неправилности у раду царина генерално, него што се фокусира на проблем корупције или 
њене конкретне модалитете, а и сам Акциони план је недоречен у погледу конкретнијих 
резултата које би усвајање овог закона требало да донесе у овој области. С обзиром на то да 
су постављени циљеви, као и код пореских служби више усмерени на њихову реформу и 
унапређење рада уопште, него на борбу против корупције, као специфичан сегмент, није 
реално очекивати да борба против корупције буде главни покретач промена у овој области. 

И у области царина забрана запошљавања нових кадрова представља значајно 
ограничење. Присутан је и повећан одлив обученог и искусног ИТ кадра, што је 
констатовала и Европска комисија у извештају о напретку Србије за 2015. годину. 

Управа царина размењује информације са царинским службама земаља у 
окружењу које нису чланице Европске уније преко SEED система, са представницима 
страних царинских администрација и организација путем CEN платформе, коју је развила 
Светска царинска организација, а у току је и ЕУ пројекат новокомпјутеризованог 
транзитног система (НЦТС), који се од 25. јануара 2015. године у потпуности примењује. 
Од 1. фебруара 2016. године очекује се потпуни приступ Републике Србије Конвенцији о 
заједничком транзитном поступку. 

Циљ 3.2.1.4. Успостављена ефикасна контрола примене царинских прописа 

Управа царина у континуитету обезбеђује информисаност грађана о начинима 
пријављивања корупције, док у погледу јачања капацитета Одељења за унутрашњу контролу 
Управе царина, изазов представља забрана новог запошљавања до краја 2016. године. 
                                                 
33 „Службени гласник РС“, бр. 29/15. 
34 Активност 2.2.10.30. 
35 Активност 2.2.10.31. 
36 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 62.  
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Препоруке: 

Обезбедити услове да се што пре донесе закон којим се на свеобухватан начин 
уређује царинска служба. 

Преформулисати мере тако да се доведу у јаснију и непосреднију везу с борбом 
против корупције, како би се омогућило да антикорупцијска стратегија буде 

покретач промена у овој области. 
 

3.2.2. Јавни расходи 
 
Циљ 3.2.2.1 Унапређено учешће јавности у праћењу трошења буџетских средстава 
 

Закључци: 
Учешће јавности у праћењу трошења буџетских средстава је донекле 

унапређено, али још увек постоји простор за побољшања. 
Потпуна евиденција о имовини у јавној својини још увек није успостављена, а у 
складу с измењеним правним оквиром, Републичка дирекција за имовину ће први 
годишњи извештај о стању непокретности у јавној својини поднети Влади тек 

31. маја 2017. године, са стањем на дан 31. децембра 2016. године. 
 
Према међународном истраживању о отворености буџета (Индекс отворености 

буџета – Open budget index OBI),37 Србија се у 2015. години међу 102 земље нашла на 42. 
месту, са 47 од могућих 100 бодова. Истраживање се односи на буџет за 2014. годину, а 
рангирање је урађено на основу података доступних до 31. децембра 2013. године. Овакав 
резултат је нешто испод просека за регион (53 бода), лошији је у односу на 2010. годину 
(54 бода), али бољи него у рангирању за 2008. годину (46 бодова) и 2012. годину (39 
бодова), с обзиром на објављивање већег броја информација у самом Закону о буџету, за 
шта су делом заслужне корисне измене Закона о буџетском систему из септембра 2012. 
године. 

С бројем бодова колико је добила за 2014. годину, Србија се сврстава међу земље 
које својим грађанима пружају „ограничен број информација потребних за разумевање и 
анализирање буџета“.38 
                                                 
37  Међународно истраживање о отворености буџета испитује да ли земља која се оцењује има осам 
кључних буџетских докумената, да ли они садрже све податке које би требало да садрже, као и у којој мери 
су доступни јавности. Други део истраживања односи се на квалитет правног оквира и делотворност праксе 
надзора парламента и врховне ревизорске институције над извршном влашћу у вези с припремом и 
трошењем буџета. Коначно, резултати истраживања показују и у којој мери грађани могу да утичу на 
доношење одлука у вези с буџетом. Ово није истраживање о перцепцији ни испитивање ставова, већ 
истраживање које на основу унапред утврђених критеријума и прецизне методологије пружа слику о 
транспарентности буџета и постојању јавне одговорности у буџетским процесима. Годишњи извештај о 
индексу отворености буџета наводи и низ примера добре праксе у свету. Видети: Транспарентност Србија, 
„Србија и даље лоше оцењена по отворености буџета“, 16. септембар 2015. године, доступно на: 
http://transparentnost.org.rs/index.php/sr/59-srpski/naslovna/7869-srbija-i-dalje-lose-ocenjena-po-otvorenosti-
budzetan;  
Више о налазима овог истраживања видети на следећем линку: http://internationalbudget.org/opening-
budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/. 
38 Према овогодишњој оцени најбоље су рангирани Нови Зеланд (88 бодова) и Шведска (87), најлошије се 
котирају Чад, Екваторијална Гвинеја, Ирак, Либан, Мијанмар, Катар и Саудијска Арабија, док Србија дели 47. 
место са Боцваном. Од земаља региона од Србије се боље котирају Словенија (68 бодова) и Хрватска (53 бода), 
а лошије БиХ (43 бода), Албанија (38 бодова) и Македонија (35 бодова). 
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Проблеми на које ТС указује као на узроке лошег пласмана су чињеница да 
фискална стратегија није била објављена у прописаном року, јер се у оквиру овог 
истраживања сматра добром буџетском праксом да главни правци и претпоставке 
буџетске политике буду у потпуности познати најмање месец дана пре него што предлог 
буџета дође у скупштину; затим, као и ранијих година, чињеница да није објављен 
„грађански буџет“, односно документ који би грађанима приближио и објаснио садржину 
предлога буџета, као ни полугодишњи извештај о реализацији буџета. Такође, још увек 
нема никаквог напретка у погледу омогућавања грађанима, заинтересованим групама и 
стручњацима да добију потпуне и правовремене информације у току припреме буџета, 
као и да утичу на његов садржај кроз јавне расправе. Управо у области „учешћа 
јавности“ Србија бележи најлошији резултат овог истраживања од свега 21 од 100 
могућих поена, што је чак ниже од глобалног просека (25 бодова). 

С друге стране, најважнији напредак који ће, како ТС наводи, утицати на 
поправљање скора Србије у будућности, је чињеница да је Србија 2015. године по први 
пут добила буџет који се у потпуности води по програмском принципу. 

Упутство за израду програмског буџета и „Сумарна инструкција за унос елемената 
програмског буџета“ доступни су на интернет страници МФ.39 Toкoм 2014. гoдинe 173 
кoрисникa буџeтa Рeпубликe Србиje и 34 кoрисникa пoкрajинскoг буџeтa прeшлo је сa 
линиjскoг нa прoгрaмски мoдeл буџeтирaњa, а мeтoдoлoшкo упутствo зa изрaду 
прoгрaмскoг буџeтa усвojилo je и 145 jeдиницa лoкaлних сaмoупрaвa. Алтернативни 
извештај ТС наводи да МФ не поседује информације о утврђеним повредама правила 
припреме буџета за 2015. и 2016. годину од стране јединица локалне самоуправе. 

У Стратегији је овај циљ формулисан, између осталог, и због тога што јавност није 
у потпуности и на разумљив начин упозната с процесима планирања и трошења 
буџетских средстава, због тога што се закони о буџету за поједину буџетску годину 
углавном доносе у кратком временском периоду, док расправа у Народној скупштини о 
начину на који су јавна средства трошена у одређеној буџетској години изостаје десет 
година уназад у односу на период када је Стратегија усвојена. 

Предлог буџета за 2016. годину стигао је у Народну скупштину после 1. новембра, 
односно после рока који предвиђа Закон о буџетском систему. Не само да грађани, рецимо 
кроз јавну расправу, нису могли да утичу на његов садржај, већ је и самим народним 
посланицима остало мало времена да то учине. Нескривени разлог за кашњење ове 
године били су преговори са Међународним монетарним фондом, а заједно са 
доношењем буџета, мењан је и системски Закон о буџетском систему. Овај буџет је по 
други пут сачињен и као програмски, за све буџетске кориснике. Ипак, према оцени ТС, 
исход није у потпуности задовољавајући. Овакав буџет, између осталог, садржи 
нефинансијске показатеље резултата пројеката и програма који треба да се спроводе, али 
је велико питање у којој мери су обавезујући с обзиром на то да се налазе само у предлогу 
закона, а не и у усвојеном тексту Закона о буџету. Такође, завршни рачун за овај буџет, 
чији се предлог појавио, не садржи нефинансијске показатеље који би били упоредиви са 
усвојеним буџетом. Ни ове године није било расправе о завршном рачуну буџета.40 

Парламент има слаб надзор у фази планирања у буџетском циклусу и ограничен 
надзор током фазе имплементације. Законодавна власт нема специјализовану јединицу за 
истраживање буџета (budget research office), извршна власт не подноси предлог буџета 
законодавној власти најмање три месеца пре почетка буџетске године и, нити је у закону 
предвиђено, нити се у пракси дешава да законодавна власт буде консултована пре 
                                                 
39 Видети: http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=9824.  
40 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 62–63.  
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трошења буџетске резерве који нису наведени у усвојеном буџету. Парламентарни надзор 
над буџетом је оцењен као ограничен (42 од 100 поена), док је надзор врховне ревизорске 
институције над буџетом оцењен као адекватан (67 од могућих 100 поена).41 

Портал за надзор над јавним финансијама, израђен у оквиру пројекта „Јачање 
надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине“ који спроводи Програм 
Уједињених нација за развој, уз финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и 
сарадњу је, 7. децембра 2015. године, представљен народним посланицима. Портал 
обезбеђује приступ подацима о извршењу буџета на месечном нивоу, приказује јавне 
расходе и омогућава ефикасније и оперативније остваривање надзорне улоге Народне 
скупштине. ТС у алтернативном извештају наводи да оцене чланова Одбора за финансије 
говоре у прилог томе да су задовољни актуелним обимом и брзином добијања података 
о буџетским расходима, а неки од њих наводе да је проблем био да се и овај ниво приступа 
информацијама обезбеди. ТС сматра да нема разлога да се приступ овим подацима 
ограничи само на народне посланике, а нарочито не само на чланове једног скупштинског 
тела, како је тренутно стање, нарочито имајући у виду да ови подаци нису поверљиве 
природе и да се могу добити на појединачни захтев за приступ информацијама. Ипак, са 
становишта употребе ових података, ТС наводи да нису забележили случајеве да су се 
народни посланици директно позивали на овај портал као извор података за своје захтеве, 
анализе или предлоге у Народној скупштини. 

Због погрешно одређеног одговорног субјекта у Акционом плану није извршена 
анализа прописа који уређују сврсисходност и одговорност за трошење јавних средстава, 
па нису ни успостављени механизми за увођење ефикасне контроле у овој области. ТС у 
алтернативном извештају препоручује да се у уређивању контроле сврсисходности 
трошења јавних средстава пође од утврђивања сврсисходности у фази планирања, и 
наводи да су у том смислу већ уведена нека правила која се односе на јавне набавке, у 
погледу интерних аката наручилаца. Сврсисходном планирању може помоћи и израда 
програмског буџета, мада прве две године примене овог модела не дају много разлога за 
оптимизам, због уопштености или недовољне смислености формулисаних програма, 
пројеката и показатеља њихове успешности. Препоручује се и ангажовање интерних 
ревизора, омогућавање јавне расправе о буџету које се у пракси не организују, а од 
помоћи могу да буду и нека од искустава која је ДРИ стекла у до сада обављеним 
ревизијама сврсисходности. 

Имајући у виду да је током 2015. године дошло до измена правног оквира у 
области успостављања потпуне евиденције о имовини у јавној својини, да је рок за 
успостављање јавне својине АПВ и јединица локалне самоуправе 6. октобар 2016. године, 
као и да је правни основ за реализацију ове мере Закон о јавној својини, Републичка 
дирекција за имовину, као и прошле године, предлаже да се рок за успостављање потпуне 
евиденције о имовини у јавној својини и њеним корисницима и њено објављивање 
продужи до рока када се за то испуне законски услови, односно до 28. фебруара 2017. 
године. У складу са изменама Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини у 2015. 
години, Дирекција ће први годишњи извештај о стању непокретности у јавној својини 
поднети Влади тек 31. маја 2017. године, са стањем на дан 31. децембра 2016. године. 

ДРИ је у јулу 2015. године објавила „Извештај о ревизији сврсисходности – 
Располагање непокретностима у својини Републике Србије“42 у коме се констатује да 

                                                 
41 Видети: Транспарентност Србија, „Србија и даље лоше оцењена по отворености буџета“, 16. септембар 
2015. године, доступно на: http://transparentnost.org.rs/index.php/sr/59-srpski/naslovna/7869-srbija-i-dalje-
lose-ocenjena-po-otvorenosti-budzetan 
42 Видети: http://www.dri.rs/.  
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Република Србија нема тачне податке о броју и вредности своје непокретне имовине, због 
непоступања надлежних органа и корисника, као и мањкавости прописа. 
 

Препорука: 
Како би се решили проблеми описани у Стратегији, обезбедити услове да јавност 
буде боље упозната с процесима планирања и трошења буџетских средстава, да 
се закони о буџету за поједину буџетску годину не доносе у кратком временском 
периоду, као и да се сваке године организује расправа у Народној скупштини о 

начину на који су јавна средства трошена у одређеној буџетској години. 
 
Циљ 3.2.2.2. Доследна примена Закона о јавним набавкама и успостављена евиденција о 
поступању надлежних органа поводом неправилности утврђених у њиховим 
извештајима 
 

Закључци: 
Донети су одређени подзаконски акти и документи које предвиђа Закон о јавним 

набавкама. 
Није јасно да ли је успостављена евиденција о поступању надлежних органа 

поводом неправилности у области јавних набавки које су утврђене у извештајима 
контролних и регулаторних тела. 

Портал јавних набавки је унапређен, али и даље постоји простор за побољшање 
транспарентности јавних набавки. 

Израђена је Анализа постојећег законодавног и институционалног оквира за 
примену електронских набавки у Републици Србији (е-подношење понуда, е-

аукција, е-динамични систем набавке, е-каталози).  
 
Током 2015. године дошло је до битних измена Закона о јавним набавкама, које су 

усвојене без икакве јавне расправе и по хитном поступку.43 Према оцени Алтернативног 
извештаја ТС, међу новим решењима има корисних, нејасних, али и потенцијално 
штетних. Као добра решења наводе се: објављивање већег броја докумената на Порталу 
јавних набавки, обликовање централизованих набавки по партијама, норме о 
конкурентном дијалогу, смањивање самовоље наручилаца, детаљније уређена правила о 
набавкама након елементарних непогода и олакшан рад Комисије за заштиту права тако 
што је повећан број њених чланова. Као лоша решења наводе се: ограничавање 
могућности за подношење захтева за заштиту права преко појма „заинтересованог 
лица“ и повећања такси, избацивање дефиниције истоврсности добара, радова или услуга, 
проширивање круга набавки на које се закон неће примењивати, напуштање концепта 
посебне службе за контролу јавних набавки и идеје да Влада донесе план борбе против 
корупције у јавним набавкама, остављање простора за тумачења правила о забрани 
сукоба интереса и последицама таквог сукоба по опстанак уговора, релативизован значај 
негативних референци, већа флексибилност код планирања јавних набавки, која се може 

                                                 
43 Ипак, у образложењу Предлога измена и допуна Закона из јула 2015. године, у делу анализе ефеката која 
се односи на питање да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону наведено је 
да су „у току израде овог закона спроведене консултације, фокус групе, као и детаљна јавна расправа са 
стручњацима из области коју закон уређује. Узети су у обзир предлози које су наручиоци, ресорна 
министарства и други чиниоци слали Управи за јавне набавке и Министарству финансија уз иницијативе 
да се Закон измени. Током протеклог периода, одржани су бројни консултативни састанци на којима су 
разматрана питања проблема примене Закона и предлагања решења како да се они превазиђу“. 
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претворити у релативизацију постојећих правила и ризик у погледу необјављивања 
података због „пословне тајне“.44 

УЈН је у октобру 2015. године донела Правилник о форми плана јавних набавки и 
начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки, 45  који се 
примењује од 1. јануара 2016. године. На интернет страници УЈН доступни су софтвери 
за планирање и извештавање. ТС у алтернативном извештају оцењује да простор за 
унапређење транспарентности у јавним набавкама и даље постоји, тако што би се 
омогућило да се подаци сортирају према жељама корисника, на пример, према 
понуђачима који су добили посао или који су учествовали у поступцима јавних набавки, 
као и кроз укрштање са другим базама података које су доступне, на пример, исплате из 
буџета, подаци о фирмама у власништву јавних функционера, итд. 

Анализа постојећег законодавног и институционалног оквира за примену 
електронских набавки у Републици Србији (е-подношење понуда, е-аукција, е-
динамични систем набавке, е-каталози) израђена је и објављена на интернет страници 
УЈН.46 С друге стране, Влада Републике Србије је 30. децембра 2015. године усвојила 
Акциони план за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за 
2016. годину,47 којим је за други квартал 2016. године планирана израда анализе и одабир 
оптималног законског, институционалног и техничког модела е-набавки који је 
прикладан за примену у Републици Србији. Остаје нејасно због чега је овим документом 
предвиђена израда нове анализе, односно да ли је у питању нека нова, допунска анализа. 

Стратегијом развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014–2018. 
године одређен је институционални оквир у области јавних набавки, а УЈН је саставила 
листу од 10 органа јавне власти који, у складу с мером из Акционог плана, треба да ојачају 
своје капацитете у области јавних набавки. Из извештаја свих ових органа јасно је да се 
на јачању капацитета углавном ради, али је и очигледно да би систематичнији приступ, у 
коме се ове мере координирају и прате од стране једног органа јавне власти, дао боље 
резултате. 

Стратегија је оценила да би увођењу дисциплине у јавним набавкама и сузбијању 
нерегуларности требало да допринесу одлуке Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки, али да је проблем у томе што се оне не спроводе доследно. 
У 2015. години Републичка комисија је размотрила 1.151 предмет који се односи на 
извештаје наручилаца о поступању по одлукама којима је у целини или делимично 
поништен поступак јавне набавке. Утврђено је да по одлукама није поступило 24 
наручилаца, док 15 наручилаца није доставило захтевани извештај и документацију, на 
основу чега су предузете даље мере у смислу обавештавања надлежних институција и 
формирања предмета за изрицање новчаних казни. 

Обуке о примени нових решења у области јавних набавки реализују се за понуђаче, 
наручиоце, представнике полиције, тужилаштава и судова и руководиоце у оквиру 
организација наручилаца, а на интернет страници УЈН могу се наћи Приручник за обуку 
и полагање испита за стицање сертификата за службеника за јавне набавке, Упутство 
понуђачима у вези са изменама и допунама ЗЈН, примери о томе како водити дијалог 
између наручилаца и понуђача тако да се не повреде начела једнакости понуђача и 
транспарентости, које је припремио стручни тим Local Government of Denmark – LGDK, 
као и модели интерног акта и интерног плана за спречавање корупције у јавним 
набавкама, који су усклађени са новим законским одредбама. 

                                                 
44 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 63–64.  
45 „Службени гласник РС“, бр. 83/15. 
46 Видети: http://www.ujn.gov.rs/ci/strategija/realizacija-akcionog-plana/analize.html.  
47 „Службени гласник РС“, бр. 113/15. 
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ДРИ је крајем децембра представила извештај о прошлогодишњим ревизијама. 
Иако је и овог пута уочила бројне неправилности, запажено је да је удео проблематичних 
јавних набавки у посматраном узорку смањен.48 
 
Циљ 3.2.2.3. Унапређена сарадња и координација активности на сузбијању корупције 
између релевантних институција, на свим нивоима власти 
 

Закључци: 
Основ за унапређење сарадње и координације активности у овој области 

успостављен је потписивањем меморандума о сарадњи између Управе за јавне 
набавке, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, 

Министарства финансија, Министарства привреде, ДРИ, Комисије за заштиту 
конкуренције, Агенције и Савета за борбу против корупције 15. априла 2014. године. 

 
Обука припадника полиције, јавних тужилаштава и судија у области јавних 

набавки, ради вођења делотворнијих истрага и ефикаснијих судских поступака одвија се 
у оквиру програма „Спречавање корупције у јавним финансијама“. С друге стране, 
утисак је да се обуке за запослене у УЈН и ДРИ о појавним обележјима кривичних дела, 
у складу с Акционим планом, не организују систематично. 

У 2015. години ДРИ је поднела 191, а УЈН 9 захтева за покретање прекршајних 
поступака. 
 

3.2.3. Јавна интерна финансијска контрола, екстерна ревизија и заштита 
финансијских интереса Европске уније 

 
Циљ 3.2.3.1. Успостављен и развијен систем јавне интерне финансијске контроле у 
јавном сектору на свим нивоима власти 
 

Закључци: 
У погледу интерне ревизије и интерне финансијске контроле у јавном сектору, 

стање ствари се није битно променило у односу на ситуацију из периода 
доношења Стратегије. 

 
Ни током 2015. године није, у складу с Акционим планом, законом уређен положај 

интерних ревизора. Ипак, у оквиру Извештаја о скринингу и Заједничке позиције 
Европске уније за Поглавље 32 „Финансијски надзор“ наведено је да је правни оквир за 
ИФКЈ увелико успостављен Законом о буџетском систему и подзаконским прописима за 
његово спровођење, а да би могао да се учини кохерентнијим тако што ће се боље 
повезати одредбе Закона о буџетском систему са подзаконским актима, као и редовним 
ажурирањем приручника за финансијско управљање и контролу и приручника за интерну 
ревизију. Извештај о скринингу препоручује и доношење нове Стратегије развоја ИФКЈ 
и Акционог плана за период од 2015. до 2019. године, чији је први нацрт израђен. Као и 
претходне године, Алтернативни извештај ТС оцењује да би у вези с овом мером требало 
решити концепцијске дилеме које очигледно постоје јер се, с једне стране, Акциони план 
залаже за снажнији законски положај интерних ревизора и предвиђа доношење посебног 
закона или битне измене Закона о буџетском систему, док се, с друге стране, чини да у 

                                                 
48 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 64–65. 
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Министарству финансија тренутно постоји став да је постојећи законски оквир довољан 
и у складу са стандардима. ТС додаје да би ова мера можда требало и да остане ван 
Акционог плана, имајући у виду да ће ово питање бити решено кроз други стратешки акт, 
чије се доношење очекује. 

Консолидовани извештај за 2014. годину о стању интерне финансијске контроле у 
јавном сектору Републике Србије објављен је на интернет страници Министарства 
финансија,49 али се из њега не види јасно који органи нису испунили поједине обавезе, с 
обзиром на то да су подаци о испуњавању обавеза дати по групама корисника буџетских 
средстава. 

Стално професионално усавршавање запослених интерних ревизора, као и обуке 
за сертификацију се спроводе. Спроводе се и обуке за руководиоце и запослене у јавном 
сектору о суштини и значају система финансијског управљања и контроле (ФУК), али 
проблем је у томе што је недовољан број руководилаца на највишем нивоу похађао ове 
обуке, тако да није видљиво суштинско разумевање кoнкрeтних улoгa и oдгoвoрнoсти 
кoje они имajу у прoцeсу успoстaвљaњa систeмa интерне кoнтрoлe и paзвojy процеса 
упрaвљaњa ризикoм, кao интeгрaлнoг дeлa прoцeсa упрaвљaњa организацијом у јавном 
сектору. Овај проблем је препознала и сама Стратегија, док Европска комисија у 
извештају о напретку Србије за 2015. годину наводи да виши руководиоци у јавном 
сектору морају да буду обучени и да разумеју своју специфичну улогу и надлежности у 
ФУК. 

Кључни проблеми са којима се Централна јединица за хармонизацију суочава, као 
и препоруке за унапређења су исти у консолидованом извештају за 2013. и 2014. годину, 
што говори о томе да су проблеми детектовани, али да се дуже време не решавају. 
 

Препорука: 
Обезбедити реализацију препорука из Консолидованог извештаја о стању 

интерне финансијске контроле у јавном сектору Републике Србије. 

Циљ 3.2.3.2. Измењен правни оквир ради обезбеђења потпуне финансијске и оперативне 
независности ДРИ у складу са стандардима Међународне организације врховних 
ревизорских институција (INTOSAI) и спроведене ревизије сврсисходности 

Закључци: 
Закон о ДРИ није измењен, док постоји несагласност између оцене Стратегије и 
најновијег извештаја Европске комисије о његовој усаглашености с одређеним 

стандардима. 
ДРИ је у новембру 2015. године додељен нови простор у који ће се уселити након 

опремања. 
 

Због погрешно одређеног одговорног субјекта Закон о ДРИ којим би се решили 
проблеми наведени у Стратегији и обезбедила потпуна финансијска и оперативна 
независност и усклађивање са стандардима Међународне организације врховних 
ревизорских институција (INTOSAI) није донет. Ипак, Европска комисија у извештају о 
напретку Србије за 2015. годину наводи да је уставни и законодавни оквир у складу са 
                                                 
49 Видети: Министарство финансија, Сектор за интерну контролу и интерну ревизију, „Консолидовани 
годишњи извештај за 2014. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици 
Србији“, доступно на http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/2015/Konsolidovani%20izvestaj%20 
za%202014_%20godinu.pdf.  
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стандардима INTOSAI, као и да Закон о ДРИ предвиђа исцрпне ревизорске надлежности 
и гарантује функционалну, организациону и финансијску независност ДРИ. 

Према међународном истраживању о отворености буџета, Врховна ревизорска 
институција има довољно ресурса да испуни свој мандат, али нема систем за 
обезбеђивање квалитета (quality assurance system). 
 

Препорука: 
Отклонити недоумице у погледу оцене Стратегије да Закон о ДРИ не испуњава 
одређене стандарде и у складу с тим преформулисати одговарајући део овог циља 

Стратегије. 
 
Циљ 3.2.3.3. Успостављен и развијен систем превенције, откривања, извештавања и 
поступања са неправилностима коришћења средстава из фондова Европске уније и 
фондова других међународних институција и организација 
 

Кампања ради подизања свести о потреби савесног управљања овим фондовима 
се не спроводи. Запослени у AFCOS су у 2015. години били у студијским посетама у 
Белгији, Литванији и Румунији, а у Београду је од 17. до 19. јуна 2015. године, у сарадњи 
са ОЛАФ, организован AFCOS семинар на коме је разматрана је сарадња између ОЛАФ 
и надлежних националних институција у области заштите финансијских интереса 
Европске уније, формулисање националне стратегије за борбу против превара, 
формирање мреже националних институција за сузбијање неправилности и превара у 
поступању са средствима Европске уније, као и новине у начинима извештавања о 
неправилностима. 
 

3.3. ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 
 

 

Циљ 3.3.1. Измењен правни оквир тако да се отклоне ризици на корупцију у прописима 
којима се уређује поступак и контрола приватизације, реорганизације и стечаја 
предузећа са државним и друштвеним капиталом 

Закључци: 
У периоду од почетка примене Акционог плана, законодавни оквир у области 
приватизације мењан је три пута, а Закон о стечају и Закон о Агенцији за 

лиценцирање стечајних управника једном, али овим изменама и допунама нису 
реализоване све обавезе из Акционог плана. 

16%

72%

12%

Оцена испуњености Акционог плана

Реализовано

Нереализовано

Нема података

Од 25 оцењених активности, 
само 4 (16%) је реализовано у складу 
с индикатором, чак 18 (72%) није 
реализовано, док за 3 Агенција због 
недостатка података није у могу-
ћности да оцени реализацију. Од 4 
реализоване активности, само је једна, 
трајна активност реализована на 
начин предвиђен Акционим планом, 
док остале 3 нису испуњене у складу 
са захтевима из Акционог плана. 
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У корпусу мера усмерених на отклањање ризика корупције из закона који регулишу 
област приватизације, реорганизације и стечаја у Акционом плану постоји једна у низу 
мањкавости овог документа, због чега је остваривање овог циља од самог почетка било на 
тесту. Наиме, анализа ризика корупције у овој области требало је да буде израђена до 
марта 2014. године, на основу методологије Агенције за чије је званично усвајање другом 
мером Акционог плана прописан знатно дужи рок, као и претходна условљавајућа 
активност усвајања измена и допуна Закона о Агенцији. Због тога, Министарство 
привреде није ни могло да ову активност реализује у року и на начин захтеван Акционим 
планом. Ипак, Министарство привреде је имало могућност да контактира Агенцију и да 
затражи стручну помоћ око анализе или да у усвојене измене и допуне закона о 
приватизацији и стечају у 2014. години инкорпорира сугестије из мишљења које јој је 
Агенција достављала у процесу њихових измена. Такође, потребне измене ових закона 
биле су познате још током писања Акционог плана, па су као такве ушле у напомене уз 
ове активности, али ни оне нису у потпуности унете у донете прописе. Све ово говори у 
прилог претпоставци да су измене ових закона очигледно биле усмерене на неке друге 
теме у политичкој агенди државе, а не оне на које се држава стратешким планом 
самообавезала. 

АП 23 предвиђа анализу ризика од корупције у примени нових закона о стечају и 
приватизацији и измене и допуне закона у складу с резултатима анализе. Рок за анализу је 
трећи, а за измене и допуне закона четврти квартал 2015. године.50 Као што се види, ова 
мера не предвиђа више анализу ризика корупције у самим прописима, већ у њиховој 
примени. 

С друге стране, показало се да је једна друга мера, која је, потпуно супротно у 
односу на ову, од самог почетка очигледно усмерена на испуњавање обавезе из Акционог 
плана, имала већи утицај на остварење овог циља. Наиме, у питању су полугодишњи 
састанци који се одржавају на основу Меморандума о сарадњи између Агенције за 
приватизацију, Врховног касационог суда (ВКС), Републичког јавног тужилаштва (РЈТ) и 
Министарства унутрашњих послова (МУП), Агенције и Савета. Један од резултата ових 
састанака је анализа потенцијалних слабости и ризика корупције у појединим 
нормативним актима из области приватизације и стечаја. Ова анализа достављена је 
Министарству привреде 23. марта 2015. године, а Министарство је у свом извештају, у 
једној уопштеној реченици, навело да су сугестије из ових анализа „садржане у прописима 
који уређују поступак приватизације, реорганизације и стечаја“, без икаквих додатних 
појашњења у прилог овој тврдњи, а посебно имајући у виду да, на пример, Закон о стечају 
није ни измењен након достављања анализе, па се поставља питање како су сугестије у 
оваквим случајевима могле бити уважене. 

Дакле, иако је „друштвено пожељно“ да се отклањање ризика корупције истиче 
као мотив за измене закона, саме измене и нови прописи у крајњем ефекту не обухватају 
све елементе на које су чак и сам Акциони план, као и различите институције које се баве 
овом темом, указали. Тако, с једне стране, постоје добро препознати проблеми који се не 
третирају, а истовремено се у реалности, с друге стране, успостављају паралелни 
механизми за избегавање постојеће регулативе. У области приватизације постоје процеси 
који нису подвргнути контроли ниједног посебног органа, због тога што се не сматрају 
класичним процесом приватизације (на пример, продаја удела у власништву државе у 
предузећима која се већ налазе у делимично приватном власништву или одлука о 

                                                 
50 Активност 2.2.9.2. 
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издвајању делова јавних предузећа), и најчешће зависе од процене Владе или скупштине 
јединице локалне самоуправе. Такође, домаће законодавство у области приватизације, 
јавно-приватних партнерстава и концесија заобилази се и закључивањем међународних 
уговора, а уз мањак транспарентности, конкуренције, анализа ефеката и алтернатива. 
Овакви модалитети пословања нису нови, али су, према оцени алтернативног извештаја 
ТС, постали веома значајни по обиму и вредности. 

Закон о приватизацији је измењен и допуњен у мају и децембру 2015. године, али 
изменама и допунама нису обухваћена одређена питања која су од значаја за отклањање 
ризика корупције у области приватизације, а на која је Агенција указивала у више наврата 
и у својим ранијим мишљењима. Основна последица измена и допуна овог закона из 
децембра 2015. године јесте престанак рада Агенције за приватизацију, чије је 
надлежности у пословима приватизације преузело Министарство привреде. 

Упркос јасној забринутости ЕК из извештаја о напретку Србије за 2014. годину да 
је овај закон донет „по хитном поступку, уз ограничене могућности за скупштинску 
расправу“,51 Закон о приватизацији је и у 2015. години оба пута измењен и допуњен 
управо по хитном поступку. Слична оцена се понавља и у извештају ЕК о напретку 
Србије за 2015. годину, где се указује на веома честу примену овог института, и код 
најважнијих закона, чак и кад такав поступак није неопходан.52 

Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних 
управника,53 усвојен је 23. октобра 2015. године по хитном поступку. Њиме је предвиђено 
да ова агенција преузме део надлежности Агенције за приватизацију у погледу обављања 
послова стечајног управника у стечајним поступцима над правним лицима са већинским 
јавним или друштвеним капиталом. 

Припреме нових измена и допуна Закона о стечају су у току, а усвајање се очекује 
у првом кварталу 2016. године. С обзиром на то да током 2015. године није дошло до нових 
измена и допуна Закона о стечају, остаје оцена из прошлогодишњег извештаја да у текст 
Закона о стечају нису унети сви елементи које предвиђа Акциони план. 

Приметна је учесталост измена и допуна регулативе која се односи на 
приватизацију, реорганизацију и стечај, што с једне стране, угрожава правну сигурност, 
а с друге стране, обесмишљава активности предвиђене Акционим планом, које се односе 
на обуке и кампање о новим решењима. Тако се изнова и изнова чека на нова законска 
решења како би се обуке и кампање спровеле, због чега је немогуће обезбедити њихове 
трајне ефекте. И ова ситуација говори у прилог претпоставци да измене и допуне 
релевантних закона немају у виду испуњавање Стратегије и Акционог плана, већ се 
реализују из других разлога. 
 

Препорука: 
Препоручује се министарству надлежном за послове привреде да покрене 

поступак измене прописа на које указује анализа извршена у оквиру примене мере 
3.3.2.1. 

                                                 
51 Европска комисија, Република Србија, 2014, Извештај о напретку, октобар 2014. године, стр. 9, 
доступно на: http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/Izvestaj_o_ 
napretku_dec14.pdf.  
52 Европска комисија, Република Србија, 2015, Извештај о напретку, стр. 6. 
53 „Службени гласник РС“, бр. 89/15. 
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Циљ 3.3.2. Успостављање система ефикасне примене и контроле спровођења 
позитивних прописа у области приватизације, реорганизације и стечаја 

Закључци: 
Једине активности које се у овој области Стратегије реализују у складу са 

захтевима из Акционог плана су полугодишњи координациони састанци у Агенцији 
за приватизацију. Међутим, Агенција за приватизацију престала је са радом 1. 

фебруара 2016. године. 

На основу Меморандума о сарадњи закљученог 3. новембра 2014. године 
организована су два полугодишња координациона састанка у Агенцији за приватизацију, 
1. јула 2015. године и 22. јануара 2016. године. На предлог Агенције, састанцима 
присуствује и представник Министарства привреде, које Акционим планом није 
предвиђено као један од потписника меморандума. Веома важан резултат првог састанка, 
одржаног у децембру 2014. године, је анализа потенцијалних слабости и ризика 
корупције у низу прописа у овој области. Анализе које су израдили Агенција, Савет, ВКС 
и РЈТ, Агенција за приватизацију је 23. марта 2015. године проследила Министарству 
привреде. 

План и програм узајамног стручног усавршавања органа који учествују у 
поступку приватизације и органа задужених за превенцију и кривично гоњење случајева 
корупције није израђен, а требало би преиспитати и концепт према коме је Правосудна 
академија носилац ове активности. 

Мера којом је предвиђено да Министарство привреде изради анализу у области 
сврсиходности рада Агенције за приватизацију постала је, због престанка њеног рада, 
беспредметна, иако, с друге стране, контрола сврсисходности рада органа јавне власти 
који се бави поступцима приватизације остаје веома важно питање. Тим пре што је према 
решењима последњих измена и допуна Закона о приватизацији, Министарство привреде 
остало једини субјект који спроводи и контролише поступке приватизације, иако су 
послови који спадају у контролу у највећем броју случајева послови контроле извршења 
обавеза друге уговорне стране. 

Препорука: 
Имајући у виду престанак рада Агенције за приватизацију, изменити на 
одговарајући начин Акциони план у делу који се односи на обавезе и рад ове 

институције. 

Циљ 3.3.3. Уклоњени ризици од корупције у области јавно-приватних партнерстава и 
концесија и његова доследна примена 

Закључци: 
Измене и допуне Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама усвојене су 

у фебруару 2016. године. Међутим, оне нису резултат претходно обављене 
анализе, па стога нису ни усмерене на реализацију обавеза из Акционог плана. 
Подаци о сврсисходности јавно-приватног партнерства и концесијама нису 

доступни на интернет страници Министарства привреде. 

Када је у питању анализа ризика на корупцију у Закону о јавно-приватном 
партнерству и концесијама, индикативно делује околност да се овиме бавила Агенција и 
цивилни сектор, док је орган јавне власти који је по Акционом плану био одговоран да 
овакву анализу сачини, изгледа пропустио да то уради. 
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Агенција je у јулу 2014. године припремила Извештај о правном оквиру и 
ризицима корупције у области јавно-приватног партнерства (ЈПП) и концесија са 
препорукама упућеним МФ, Влади, Народној скупштини и Комисији за ЈПП.54 

Анализа ТС из маја 2015. године указала је на низ проблема у области ЈПП и 
концесија. Поред тога што су поједине одредбе Закона о ЈПП и концесијама недовољно 
добре, највећи ризици за корупцију се налазе у томе што су многа ЈПП реализована без 
анализе и надметања, на основу међудржавних споразума. Други проблем лежи у слабом 
познавању и неразумевању одредаба овог закона, као и слабој упознатости са ЈПП чак и 
тамо где се она примењују. Трећи проблем односи се на неадекватност директне примене 
одредаба Закона о јавним набавкама на ЈПП. Због свега поменутог решење се не састоји 
само у изменама овог закона, већ и у допунама Закона о јавним набавкама и правила о 
закључивању међудржавних споразума.55 

Подаци о сврсисходности ЈПП и концесија нису доступни на интернет страници 
Министарства привреде. На интернет страници Комисије за ЈПП доступан је документ с 
методологијом за анализу добијене вредности у односу на уложена средства (value-for-
money) у ЈПП и концесијама, као и листа предлога пројеката ЈПП са или без елемената 
концесије који су добили позитивно мишљење Комисије за ЈПП, али мишљења нису 
доступна, као ни подаци о самим пројектима. 

 
Препорука: 

Обезбедити услове да се усвоје измене и допуне Закона о ЈПП и концесијама у 
складу с резултатима спроведених анализа. 

 
3.4. ПРАВОСУЂЕ 

 

 
 
                                                 
54  Агенција за борбу против корупције, Извештај о ризицима корупције у области јавно-приватног 
партнерства и концесија, јул 2014. године, доступно на: http://www.acas.rs/izvestaj-o-pravnom-okviru-
rizicima-korupcije-u-oblasti-jpp-koncesija/.  
55 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 133. 

25%

64%

11%

Оцена испуњености Акционог плана

Реализовано

Није реализовано

Нема података

Од 98 оцењених активности, 
22 (25%) су реализоване у складу с 
индикатором, 55 (64%) није реали-
зовано, док за 21 (11%) Агенција 
због недостатка података није у 
могућности да оцени реализацију. 
Од 22 реализоване активности, само 
9 трајних активности је реализовано 
на начин, док ниједна једнократна 
активност није реализована у скла-
ду са захтевима из Акционог плана. 
Од 55 нереализованих активности, 
12 није испуњено због тога што је 
изостала претходна условљавајућа 
активност. 
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Циљ 3.4.1. Пуна независност, односно самосталност и транспарентност правосуђа у 
буџетским овлашћењима 

Закључци: 
Стање у вези са капацитетима Високог савета судства и Државног већа тужилаца 

да достигну адекватан ниво спремности за самостално вођење буџетских 
надлежности остало је исто у односу на претходни извештајни период. 

Високи савет судства и Државно веће тужилаца извршавају обавезе које се 
односе на транспарентност података о њиховом финансирању. 

Функционална анализа правосуђа у Србији, коју је спровела Светска банка, 
указује на то да Високи савет судства (ВСС) нема потребне капацитете, као и да није 
почео да планира начине на које ће да спроводи надлежности у овој области. Примера 
ради, нису запослени статистичари који би анализирали податке и дефинисали смернице 
за ниво рада запослених, док се запослени у сектору за људске ресурсе ВСС углавном 
баве потребама људских ресурса овог тела и његове административне канцеларије, што 
углавном подразумева обраду података који се односе на плате. 

Положај Државног већа тужилаца (ДВТ) у вези са буџетским овлашћењима 
садржи структуралан, правни недостатак. Наиме, у Закону о јавном тужилаштву и Закону 
о ДВТ не постоје одредбе које би биле комплементарне релевантним одредбама закона 
који регулишу прелаз буџетских надлежности на ВСС. 

ВСС је, закључно са извештајем за 2014. годину, на својој интернет страници 
објавио све годишње финансијске извештаје, који су, истовремено, и саставни део 
годишњих извештаја о раду. ДВТ наведену обавезу финансијског извештавања испуњава 
на кварталној бази. 

Циљ 3.4.2. Процес избора, напредовања и одговорности носилаца правосудних функција 
заснован на јасним, објективним, транспарентним и унапред утврђеним критеријумима 

Закључци: 
У светлу одлуке Уставног суда из 2014. године, „начин уласка“ на правосудне 
функције преко Правосудне академије оцењује се као „извор потенцијалне 

дискриминације судијских кандидата“ који нису прошли њену почетну обуку. 
Међународна комисија правника оцењује да је систем пробног периода за судије, 

на начин на који се примењује у Србији, „изузетно погубан по независност 
судства због високог нивоа утицаја на судије које су први пут изабране, а у 

потпуности остварују судијску функцију.“ 
Постоје индиције да се изменама Закона о Правосудној академији напушта 

концепт обавезне сталне обуке за све носиоце правосудних функција. 
ВСС тек треба да донесе подзаконски акт који ће уређивати избор и напредовање 
носилаца судијске функције, док је ДВТ донело Правилник о критеријумима и 
мерилима за оцену стручности, опособљености и достојности кандидата у 
поступку предлагања и избора носилаца јавнотужилачке функције, као и 

Правилник о критеријумима и мерилима за вредновање рада јавних тужилаца и 
заменика јавних тужилаца. 

Када је у питању избор јавних тужилаца, стање регулаторног оквира и пракса и 
даље пружају разлоге да јавност сумња да су на те функције изабрани 

одговарајући кандидати. 
ВСС и ДВТ су успоставили механизме објављивања статистичких података и 

праксе поступања њихових дисциплинских органа. 
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Стратегија, у делу у коме се наводи опис стања у релевантној области, јасно 
исказује намеру да ће Правосудна академија „... у наредном периоду, представљати 
једини начин за избор будућих носилаца правосудних функција“. Одлуком Уставног суда 
из 2014. године утврђено је да наведене одредбе нису у сагласности са Уставом. 

По важећем Уставу, судије које су први пут изабране на функцију у оваквом 
статусу се налазе три године и, за то време, обављају пуне прерогативе судијског посла. 
На основу досадашњих параметара стања у правосуђу, његовог функционисања и састава 
највиших правосудних тела, није неочекивано претпоставити да се утицај на њих 
остварује у више фаза: прва фаза се одиграва у процесу уласка кандидата на почетну 
обуку у Правосудној академији; друга је фаза када се врши селекција између кандидата 
који су прошли почетну обуку и оних који су полагали тест пред ВСС; трећа је фаза првог 
избора на судијску функцију; док се коначна селекција оних који ће уживати сталност 
судијске функције обавља према томе какве су пресуде ове судије доносиле за време 
пробног периода. 

Измене члана 43. Закона о Правосудној академији постављају добровољну и 
обавезну обуку, практично, у исту раван. Други став овог члана предвиђа да је стална 
обука добровољна „осим када је предвиђена као обавезна“. Обука је обавезна када је, као 
таква, предвиђена законом или одлуком ВСС и ДВТ у случају промене специјализације, 
битних промена прописа, увођења нових техника рада, ради отклањања недостатака у 
раду судије и заменика јавног тужиоца уочених приликом њиховог рада, као и за судије 
и заменике јавних тужилаца који се први пут бирају на судијску, односно тужилачку 
функцију, а нису похађали програм почетне обуке. 

ВСС је указао на то да је Законом о судијама прописано да се стручност и 
оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира на судијску функцију проверава 
на испиту који организује овај орган јавне власти. ВСС је дужан и да пропише програм и 
начин полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата до 28. 
марта 2016. године. ВСС указује да ће до тог датума донети и правилник који ће 
уређивати избор и напредовање носилаца судијске функције. ВСС је у мају 2015. године 
донео Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима, мерилима, 
поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова (правила 
оцењивања). 

Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, опособљености и 
достојности кандидата у поступку предлагања и избора носилаца јавнотужилачке 
функције ступио је на снагу 15. маја 2015. године. Правилник о критеријумима и 
мерилима за вредновање рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца који је 
усвојен у мају 2014. године, почео је да се примењује од 15. јануара 2015. године у свим 
јавним тужилаштвима. 

Пракса је показала да за поједина јавна тужилаштва нису предложени кандидати 
који су били најбоље рангирани на листи ДВТ. Овај проблем је последица околности да 
Влада нема обавезу да Народној скупштини предложи за избор кандидате са листе ДВТ 
који су најбоље рангирани. Опстанак оваквог система доводи у питање смисао избора и 
оцењивања које спроводи ДВТ. 

ВСС је доношењем новог Правилника о поступку за утврђивање дисциплинске 
одговорности судија и председника судова предвидео обавезу за председника 
Дисциплинске комисије да, до 1. марта текуће године, подноси ВСС извештај о свом раду 
за претходну годину, као и увек када то ВСС затражи. Овакву обавезу је, према ранијем 
решењу, имао искључиво Дисциплински тужилац. Статистички подаци о раду 
дисциплинских органа садржани су и у годишњим извештајима о раду ВСС, који су 
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доступни на његовој интернет страници. ДВТ је до сада објавило четири извештаја о 
поступању дисциплинских органа који су доступни на његовој интернет страници. 
 

Препоруке: 
Размотрити препоруке Међународне комисије правника које предлажу следеће: 
У вези са начином доласка на правосудне професије, неопходно је дефинисати 

свеобухватан транзициони план о коме се морају договорити различити актери. 
Пробни период за судије које су први пут изабране на функцију, треба да буде 

знатно краћи од три године и за то време судије не треба да обављају 
прерогативе судијске функције, већ само да помажу у поступку и да прате судски 

поступак. 
Размотрити препоруку Алтернативног извештаја БЦБП, УТС и БИРН која 

предлаже да се у поступку избора јавних тужилаца изврше промене у 
регулаторном оквиру, тако да се Влада искључи из поступка њиховог избора. 

 
Циљ 3.4.3. Развијено ефикасно и проактивно поступање у откривању и кривичном 
гоњењу коруптивних кривичних дела 
 

Закључци: 
Проактивне истраге још увек представљају изазов, а полицији и тужилаштву 
недостаје заједнички приступ у раду. Приметан је и недостатак средстава код 

ових органа, када је у питању област борбе против корупције. 
Спровођене су обуке за вођење проактивних истрага које су, током 2015. године, 

обухватиле значајан број учесника. Чини се, међутим, да се ови видови 
специјализације умногоме ослањају на подршку донатора. Истовремено, 

структура, врста и конзистентност реализованих обука није у потпуности 
јасна, када се посматрају упоредо са темама и циљним групама предвиђеним 

Акционим планом. 
 
Релевантну област карактерише преплитање неколико стратешких докумената, 

који на исти или сличан начин и са различитим роковима третирају мере које је неопходно 
предузети. Осим Акционог плана за спровођење Стратегије, извештаји одговорних 
субјеката су указали и на постојање сличних активности и у АП 23, Акционом плану за 
Поглавље 24 и Стратегији истрага финансијског криминала. Оваква ситуација може да 
створи конфузију код одговорних субјеката у погледу садржине, начина и рокова за 
испуњење релевантних мера. 

На техничком нивоу, поједина тужилаштва воде посебну евиденцију о 
финансијским истрагама (Уписник о одузимању имовинске користи: ОИК), као и 
евиденцију о посебним истражним радњама у систему за електронско управљање 
предметима (САПО). Међутим, овакви програми нису уведени у сва јавна тужилаштва. 
Истовремено, налази из извештаја о напретку Србије за 2015. годину указују на то да је 
постојећа евиденција о истрагама, кривичном гоњењу и пресудама у случајевима 
корупције још увек на почетном нивоу. 

Према информацијама добијеним од Правосудне академије, специјалистичке 
тренинге из области проактивног приступа вођењу истрага је, током 2015. године, 
похађало приближно 400 учесника. У извештајном периоду, Правосудна академија је 
издала два приручника: „Вештина вођења поступка за јавне тужиоце“ и „Водич за 
примену Законика о кривичном поступку“. С друге стране, Правосудна академија је 
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указала на то да су организоване обуке за 260 тужилаца и заменика јавних тужилаца, 
такође у области проактивних истрага. Конфузију у испуњавању релевантних мера, пре 
свега, ствара околност да није јасно одређен карактер и садржина специјализација и 
њихов однос према другим обукама које су предвиђене у оквиру овог циља. Наиме, 
Правосудна академија је навела да је поменута група тужилаца прошла обуке које су 
одређене у оквиру мере којом су предвиђене мултидисциплинарне обуке за вођење 
проактивних истрага. Ово, практично, значи да број од 400 учесника обука из области 
проактивног вођења истрага укључује и 260 тужилаца, чија је обука предвиђена другом 
мером. Коначно, Правосудна академија наводи да су финансијске истраге област која је 
увршћена у Предлог програма обука за 2016. годину. У претходном периоду је ова област 
била само базично заступљена кроз осам обука реализованих уз подршку PACS програма 
Савета Европе, које је похађало 130 судија и тужилаца. 
 
Циљ 3.4.4. Унапређено материјално кривично законодавство и усклађено са 
међународним стандардима 
 

Закључци: 
Није уведено кривично дело незаконитог богаћења. 

Акциони план престаје да буде примарни документ кроз који ће се пратити 
реформа материјалног кривичног законодавства у односу на кривична дела 

корупције. 
 

Активности у вези са увођењем кривичног дела незаконитог богаћења пребачене 
су у АП 23. Могуће је да је, притом, напуштен концепт увођења овог кривичног дела у 
домаће законодавство у интегралном облику, како га предвиђа Конвенција УН против 
корупције, с обзиром на то да се говори о спровођењу анализе правног и 
институционалног оквира ради прецизирања последица незаконитог богаћења у односу 
на постојеће механизме. 

Активности у вези са ревизијом материјалног кривичног законодавства ће се, 
такође, пратити кроз АП 23. У време писања овог извештаја, у току је била експертиза 
Нацрта закона о изменама и допунама Кривичног законика. Нацрт је предвидео нову 
систематику кривичних дела против привреде, односно њихов редослед, док је 
груписање извршено према одређеним критеријумима од којих је најважнији сродност 
кривичних дела. Такође, уведена су и нова кривична дела против привреде, па их је 
Нацртом предвиђено 33, уместо садашњих 25. Законски опис више кривичних дела је 
значајно измењен. 
 
Циљ 3.4.5. Успостављена ефикасна хоризонтална и вертикална сарадња и размена 
информација полиције, тужилаштва, судства, других државних органа и институција, 
регулаторних и надзорних тела, као и европских и међународних институција и 
организација 
 

Закључци: 
Неизвесна је судбина једине мере формулисане за постизање циља. Наиме, 
садржина меморандума о сарадњи полиције, тужилаштава, судства, других 
државних органа и институција, којим је требало да буду одређени начин 

сарадње и контакт тачке није била адекватно одређена, будући да су ДРИ и УЈН 
одбиле да потпишу овај споразум. 
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Циљ 3.4.6. Успостављена јединствена евиденција (електронски уписник) за кривична 
дела са коруптивним елементом, у складу са законом који уређује заштиту података о 
личности 
 

Закључци: 
Све мере из оквира овог циља пребачене су у АП 23. 

Успостављање јединственог електронског уписника за кривична дела са 
елементима корупције изискиваће подробне анализе, одговарајуће време за 

реализацију и значајна финансијска средства. 
 

Министарство правде оформило је радну групу која је отпочела рад на 
успостављању јединствене евиденције за коруптивна кривична дела. Тренутно стање у 
судовима и тужилаштвима је, међутим, такво да постоје различити програми за 
управљање предметима (ЛИБРА, САПО, СИРИС). Чини се да је Тужилаштво за 
организовани криминал (ТОК) у значајној предности у односу на остала тужилаштва, 
када су у питању електронски системи за управљање и праћење кривичних предмета. 
Наиме, овај орган је доставио информације да се у њему, од 2004. године користи програм 
за електронско вођење уписника ЛИБРА. Од половине 2015. године ТОК је почео да 
креира сопствену базу података кроз програм СИРИС, што обухвата завођење свих 
докумената, скенирање и евидентирање основних података и визуелну истражну анализу. 
Од 2016. године, овај орган планира увођење програма САПО. 

С друге стране, поједини правосудни органи још увек немају ниједну врсту 
апликације за управљање предметима. Због тога се процењује да ће увођење јединственог 
електронског уписника захтевати повезивање постојећих програма, као и увођење 
програма у све судове и тужилаштва у којима тренутно не постоје. 
 
Циљ 3.4.7. Ојачани механизми за превенцију сукоба интереса у правосудним професијама 
 

Закључци: 
Упитна је адекватност мера предвиђених у оквиру овог циља с обзиром на то да 
се активности, од свих правосудних професија (јавни бележници, посредници, 

јавни извршитељи итд.), односе само на вештаке. 
 

Радна група за израду измена и допуна Закона о судским вештацима је формирана, 
а усвајање измена и допуна очекује се у 2016. години. С друге стране, ВСС сматра да 
активност о увођењу обавезе суда да извештава министарство надлежно за послове 
правосуђа о сваком случају када је пресуда укинута због нестручног вештачења треба 
кориговати с обзиром на то да пресуда може бити укинута само из разлога прописаних 
законом, а не због нестручног вештачења. 

 
Циљ 3.4.8. Обезбеђени адекватни ресурси јавног тужилаштва и судова за поступање у 
случајевима корупције (јачање капацитета) 
 

Закључци: 
У јавним тужилаштвима је, током 2015. године, повећаван број запослених, а 

специјализација носилаца јавнотужилачке функције је у току. С друге стране, део 
мере који се односи на израду анализе потреба и запошљавање новог кадра у 

складу са њом у судовима није испуњен. 



 
44 ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА

 

САПО је уведен у одређени број јавних тужилаштава, али биће потребно још 
времена како би се, фазно, обезбедило да сва јавна тужилаштва располажу 

електронским системом за управљање предметима. 
Тимови економских форензичара нису уведени у јавна тужилаштва, али су 

утврђене потребе и одређена су јавна тужилаштва у којима треба да ради оваква 
врста стручњака. Главна препрека је недостатак правног основа за увођење 

економских форензичара у јавна тужилаштва. 
 

У свом извештају ДВТ наводи да су у септембру 2015. године изабрани 
Републички јавни тужилац, као и 9 заменика јавних тужилаца у вишим јавним 
тужилаштвима. У поменутом циклусу изабрано је и 53 јавних тужилаца. ДВТ оцењује да 
је запослен нови кадар у складу са анализом потреба, као и да структура запосленог кадра 
одговара препорукама анализе. Правосудна академија је обезбедила обуке, које 
представљају видове специјализације у кривичноправној области. 

САПО је уведен у 13 јавних тужилаштава, а планира се његово проширење на још 
75 јавних тужилаштава, кроз набавку опреме и куповину додатних лиценци за САПО 
софтвер и обуку запослених. Други сегмент унапређења техничких капацитета у 
тужилаштвима односи се на набављање аудио-визуелне опреме за потребе тужилачке 
истраге. Током 2015. године, овакав тип опреме је испоручен свим тужилаштвима на 
територији Србије. 

У вези са увођењем економских форензичара, израђен је Нацрт закона о 
организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала и 
корупције. Он предвиђа могућност образовања службе финансијске форензике у ТОК и 
посебним одељењима виших јавних тужилаштава за сузбијање корупције. Правосудна 
академија указује на то да у 2015. години није било обука за ову област, јер се тек очекује 
формирање форензичких тимова, али је, у међувремену, развила курикулум за 
петодневну обуку у овој области. 

Циљ 3.4.9. Доношење дугорочне стратегије која на свеобухватан начин унапређује 
питање финансијске истраге 

Закључци: 
Усвојена је Стратегија истрага финансијског криминала за период од 2015. до 
2019. године, која представља базу за реформу система органа надлежних за 

сузбијање организованог криминала, корупције и других тешких кривичних дела. С 
друге стране, изазов представљају недостатак акционог плана и финансијских 

средстава за њено спровођење. 
 

Влада је, у мају 2015. године, усвојила Стратегију истрага финансијског 
криминала за период од 2015. до 2019. године. Предвиђена реформа органа који су 
надлежни за сузбијање организованог криминала, корупције и других тешких кривичних 
дела, подразумева образовање посебних одељења у четири виша јавна тужилаштва. 
Увођењем финансијске форензике у ову стратегију омогућено је ангажовање лица са 
посебним знањима – финансијских форензичара, који би са јавним тужиоцима радили на 
откривању и гоњењу ових кривичних дела, која се врше путем сложених финансијских 
трансакција. С друге стране, указано је на то да, приликом спровођења ове стратегије, 
постоји могућност стварања конфузије код одговорних субјеката с обзиром на то да њен 
текст није у довољној мери језички и стилски уређен, као и да је у њему приметна 
терминолошка недоследност и неконзистентност. 
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3.5. ПОЛИЦИЈА 
 

 

 
Циљ 3.5.1. Ојачани капацитети полиције за спровођење истрага у кривичним делима са 
елементима корупције 
 

Закључци: 
Донет је нови Закон о полицији, али њиме нису прецизније уређена питања од 

значаја за превенцију корупције (тест интенгритета, анализа ризика корупције и 
провера промена имовинског стања полицијских службеника које ће вршити 
Сектор унутрашње контроле), већ је то препуштено подзаконским актима. 

Усвајањем Закона о полицији обезбеђени су услови да све мере из Акционог плана 
за које је у прошлогодишњем и овом извештају усвајање овог закона представљено 

као предуслов, буду и реализоване. 
 

Закон о полицији донет је 26. јануара 2016. године.56 Овај закон садржи извесне 
новине које могу бити од значаја за превенцију корупције, па је тако предвиђено увођење 
теста интегритета, анализе ризика од корупције и провере промена имовинског стања, 
које ће вршити Сектор унутрашње контроле. 

Идеја о увођењу провере промене имовинског стања полицијских службеника, као 
нове антикорупцијске мере, дуго је разматрана. Један од разлога за то је чињеница да се 
полицијски руководиоци не сматрају функционерима, у смислу члана 2. Закона о 
Агенцији, па не подлежу обавезама које су предвиђене тим законом. С друге стране, често 
се истиче да тест интегритета представља једно од најефикаснијих средстава за 
спречавање корупције у полицији, које би, уколико се примени у циљу прикупљања 
доказа у дисциплинском или кривичном поступку, омогућило да се утврди који су 
полицијски службеници склони корупцији и неетичком поступању. 

Међутим, иако увођењe анализе ризика од корупције, контроле имовинских 
картона и теста интегритета може бити значајно, за њихову одговарајућу примену било 
је неопходно законским одредбама прецизније уредити ова питања. Конкретно, у погледу 
контроле имовинских картона и промене имовинског стања полицијских службеника, 
било је неопходно законским одредбама прецизно регулисати следећа питања: која су 
лица обавезна да подносе извештаје о имовини и приходима за себе и чланове уже 
породице; садржину ових извештаја; у којим ситуацијама и у ком року се врши ванредно 
пријављивање имовине и доношење годишњег плана провере извештаја и праћења 
                                                 
56 „Службени гласник РС“, бр. 6/16. 

12%

68%

20%

Оцена испуњености Акционог плана

Реализовано

Није реализовано

Нема података

Од 25 оцењених активности, само 3 
(12%) су реализоване у складу с 
индикатором, 17 (68%) није реали-
зовано, док за 5 (20%) Агенција 
због недостатка података није у 
могућности да оцени реализацију. 
За све 3 реализоване активности 
Агенција због недостатка података 
не може да оцени да ли су испуњене 
у складу са захтевима из Акционог 
плана. 
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имовинског стања. С друге стране, у погледу тестова интегритета, законским одредбама 
било је неопходно прецизно уредити питања сврхе, начела, права и обавеза, поступка, 
правних последица и надзора над њиховим спровођењем, укључујући ту и заштитне 
механизме који ће представљати гаранцију да ови тестови неће бити предмет 
злоупотреба. Како се подзаконским актима не могу уређивати питања која је нужно уредити 
законским одредбама, постоји опасност да ова значајна питања не буду у потпуности 
регулисана, чиме се оставља простор за различита тумачења и евентуалне злоупотребе у 
пракси. 

Иако су поједине организационе јединице унутар МУП започеле израду 
подзаконских аката, главни изазов је у томе да је за спровођење новог Закона о полицији 
потребно усвојити више од 40 подзаконских прописа у року од годину дана. У време 
важења претходног Закона о полицији из 2005. године, на пример, уопште није усвојено 
11 од укупно 23 потребна подзаконска акта.57 

Нацрт закона о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова, 
који би требало да регулише вођење евиденције о кривичним делима и њиховим 
учиниоцима, као и да уреди размену података у оквиру МУП, али и са другим субјектима 
израђен је у 2015. години. Иако је, како се у Алтернативном извештају БЦБП, УТС и 
БИРН наводи, најављено да ће закон бити усвојен у пакету са новим законским оквиром 
за рад полиције, он се до краја извештајног периода није нашао у скупштинској 
процедури.58 

Програм обуке за оспособљавање полицијских службеника за рад на спречавању 
и сузбијању кривичних дела с елементима корупције донет је 4. септембра 2015. године. 
Програм обуке обухвата основну, специјалистичку и континуирану обуку, а заснован је 
на мултидисциплинарном приступу, који укључује и специфичне, савремене истражне 
технике. 

Циљ 3.5.2. Ојачани интегритет и механизми унутрашње контроле у циљу сузбијања 
корупције у сектору полиције 

Након извршене анализе надлежности и рада Сектора унутрашње контроле 
полиције и одељења у Дирекцији полиције које се бави контролом законитости рада 
полицијских службеника, процењено је да није могуће просто обједињавање процеса 
рада и запослених из ових организационих јединица у сектор због недовољног искуства 
запослених у одељењима за контролу законитости рада у Дирекцији у области кривичних 
истрага и потребног профила за рад у сектору, који обухвата компетенције, претходно 
искуство и слично. Такође, новим Законом о полицији предвиђено је даље јачање Сектора 
унутрашње контроле полиције које не подразумева организационо обједињавање с 
другим организационим јединицама које се баве контролом законитости у раду полиције. 

Израђене су радне верзије упутства о начину и облицима вршења унутрашње 
контроле и упутства за спровођење анализе ризика од корупције у МУП. Израђене су и 
смернице за израду анализе ризика и спроведена је пилот анализа у једној организационој 
јединици МУП. 

Тест интегритета предвиђен је новим Законом о полицији, а израђена је и радна 
верзија правилника о начину спровођења теста професионалног интегритета у МУП. 
Радна верзија правилника, као и упоредна решења – модели спровођења теста у Великој 
Британији, Румунији и Чешкој – представљени су на округлом столу који је 27. новембра 
2015. године организован у оквиру пројекта PACS. 
                                                 
57 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН, стр. 35.  
58 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН, јануар 2016. године, стр. 25–26. 
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Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН указује на то да до сада није објављен 
ниједан квартални извештај о резултатима борбе против корупције које је МУП 
постигао.59 

 
3.6. ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА 

 

 
 

Циљ 3.6.1. Све непокретности у Републици Србији и са њима повезани подаци уписани су 
у јавни електронски Катастар непокретности 
 

Закључци: 
Изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру од 20. новембра 

2015. године предвиђено је да се подаци и акти издају у форми електронског 
документа. У току су измене софтвера за катастар непокретности које треба да 

омогуће издавање извода из катастра непокретности у форми електронског 
документа. 

 
И у погледу јачања капацитета служби за катастар непокретности, као и интерне 

контроле у оквиру Сектора за стручни и управни надзор Републичког геодетског завода, 
присутан је, као и на другим местима, изазов који уводи забрана и ограничење 
запошљавања у јавном сектору. 

У алтернативном извештају ПС и ТТ наводи се да се у овој области примењују 
различите форме кампање, тако да је заинтересована јавност у доброј мери упозната са 
начином функционисања електронског катастра и погодностима његовог коришћења. На 
интернет страници РГЗ постоји сервис KnWweb који представља интернет сервис и 
омогућује претраживање базе података катастра непокретности, која је централна база 
података катастра непокретности у Републици Србији.60 
 
Циљ 3.6.2. Смањен број процедура и увођење „једношалтерског система“ за издавање 
грађевинских и других дозвола и сагласности 
 

Закључци: 
Закон о планирању и изградњи није измењен у складу са захтевима из Акционог 

плана. 
                                                 
59 Алтернативни извештај БЦБП. УТС и БИРН, јануар 2016. године, стр. 37.  
60 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 129.  

18%

50%

32%

Оцена испуњености Акционог плана

Реализовано

Није реализовано

Нема података

Од 34 оцењене активности, 
6 (18%) је реализовано у складу с 
индикатором, 17 (50%) није реали-
зовано, док за 11 (32%) Агенција, 
због недостатка података, није у 
могућности да оцени реализацију. 
За свих 6 реализованих активности 
Агенција, због недостатка пода-
така, не може да оцени да ли су 
испуњене у складу са захтевима из 
Акционог плана. 
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Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи донет је 8. децембра 
2014. године. Ове измене и допуне нису испуниле захтеве из Акционог плана који су 
наведени у три засебне мере: 
 
 Увођењем система обједињене процедуре измењена је процедура издавања 

локацијских услова, грађевинске дозволе, потврде о пријави радова и употребне 
дозволе, али, према мишљењу Агенције, процедуре нису прилагођене врсти 
објекта како је то предвиђено Акционим планом; 

 Измене и допуне садрже одредбе које се односе на рани јавни увид просторних и 
урбанистичких планова, али, према мишљењу Агенције, наведене одредбе садрже 
и одређене ризике корупције, па самим тим не пружају довољне гаранције да ће 
циљ из Стратегије бити остварен; 

 Измене и допуне су ојачале улогу грађевинске инспекције, али мрежа 
инспекцијских служби није проширена. Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) наводи да је анализа, односно шематско-
табеларни приказ потреба инспекцијске службе, показала да не постоји потреба 
да се прошири број инспекцијских јединица, већ да се број инспектора у 
постојећим јединицама повећа. 

 
Планом рада Владе, за јун 2016. године, предвиђено је утврђивање Предлога 

закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, којим би се наставила 
реформа издавања грађевинских дозвола и уређивање система обједињене процедуре, 
започео систем издавања електронских грађевинских дозвола, појачала одговорност свих 
учесника у поступку издавања потребне документације за градњу и ојачала улога 
грађевинске инспекције. 

У јулу 2015. године донет је Закон о претварању права коришћења у право својине 
на грађевинском земљишту уз накнаду,61 а у новембру Закон о озакоњењу објеката.62 
                                                 
61  „Службени гласник РС“ бр. 64/15. Приликом утврђивања текста, Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре делимично је уважило сугестије и препоруке које је Агенција за борбу против 
корупције формулисала раније, у делу мишљења о процени ризика корупције у појединим одредбама текста 
нацрта овог закона. Међутим, донет закон садржи извесне недостатке и ризике корупције који се односе 
пре свега на: широко одређивање права на умањење тржишне вредности грађевинског земљишта, које би 
требало да представља изузетак од правила да накнада за конверзију представља тржишну вредност 
грађевинског земљишта; непрецизно регулисање одређивања процента умањења тржишне вредности за 
грађевинско земљиште које се налази у недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе, као и 
недовољно уређене обавезе и одговорност органа јединице локалне самоуправе надлежних за 
имовинскоправне односе. 
62  „Службени гласник РС“ бр. 96/15. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је 
приликом утврђивања текста закона делимично уважило сугестије и препоруке које је Агенција 
формулисала раније, у делу мишљења о процени ризика корупције у појединим одредбама текста нацрта 
овог закона. Међутим, из Закона о озакоњењу објеката нису отклоњени ризици корупције којима се 
омогућава остваривање партикуларних интереса, давање широких дискреционих овлашћења органима 
јавне власти и довођење у неравноправан положај грађана за које неће важити прописане привилегије. 
Наиме, иако је усвајањем амандмана прецизирано да до озакоњења незаконито изграђених викендица и 
кућа за одмор може доћи једино у другом степену заштите природног добра, уколико се не налазе у 
заштитним зонама према посебним законима, остаје питање шта оправдава повољнији правни режим за 
њихове власнике у односу на власнике свих других незаконито изграђених објеката у овим подручјима. 
Утисак је да се оваквим решењем чини уступак лицима која су пре доношења овог закона незаконито 
саградила викендице или куће за одмор у овим подручјима, иако ови објекти не служе за задовољење 
егзистенцијалних потреба, а које би једине могле представљати разуман изузетак са становишта јавног 
интереса. Додатно, непрецизним изузецима код услова за озакоњење отвара се простор за легализацију 
појединих објеката изграђених на подручјима на којима иначе не би смело да се гради. 
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МГСИ, у сарадњи са Националном алијансом за локални економски развој 
(НАЛЕД) и уз подршку УСАИД организује рад позивног центра који треба да пружи 
релевантне информације свим заинтересованима, а у циљу бољег разумевања и правилне 
примене одредаба Закона о планирању и изградњи. У оквиру овог пројекта, отворена је 
и посебна интернет страница, на којој се могу пронаћи одговори на најчешће постављена 
питања у вези са одредбама Закона о планирању и изградњи, текстови овог закона, 
подзаконских аката и других докумената релевантних за област грађевинарства.63 
 
Циљ 3.6.3. Транспарентни критеријуми и учешће јавности у поступку разматрања, 
измена и усвајања просторних и урбанистичких планова на свим нивоима власти 
 

Закључци: 
Одредбе о (раном) јавном увиду у Закону о планирању и изградњи нису дефинисане 

на начин који задовољава суштину сврхе (раног) јавног увида и укључивања 
грађана и других заинтересованих у процес израде ових планова. 

 
Обавеза уношења одредбе о раном јавном увиду заснива се на праву грађана 

територијалне целине да буду благовремено обавештени о намерама у погледу израде, 
садржаја и основних концепција планског документа. Према оцени из Алтернативног 
извештаја ПС и ТТ, одредба о јавном увиду у Закону о планирању и изградњи није 
дефинисана на начин који задовољава суштину сврхе (раног) јавног увида и 
укључивања грађана и других заинтересованих у процес израде плана. Наиме, важеће 
одредбе задовољавају критеријум формалног обавештавања грађана, али не и 
суштински захтев учешћа грађана на начин да буду обавештени, да дају примедбе и 
сугестије, да добију образложене одговоре, а не само одговор да се неки предлог 
прихвата или не, као и да све то буде доступно јавности. Стога је у одредбама које 
уређују (рани) јавни увид, потребно предвидети обавезу наручиоца плана, обрађивача 
плана и комисија за планове: 

 
 да омогући јавни увид у све добијене примедбе и сугестије; 
 да образложено одговори на све добијене примедбе и сугестије, нарочито на оне 

које се тичу потенцијалне колизије понуђених решења са стеченим правима на 
терену, и да сви ти одговори и образложења буду доступни јавности; 

 да у сеоским насељима на подручју плана организује обавештавање мештана 
путем месне заједнице о предстојећем јавном увиду, због тога што се у сеоским 
насељима интернет још увек не користи често и што житељи ових насеља у 
релативно великом броју немају навику да користе средства јавног информисања. 
 
Алтернативни извештај ПС и ТТ такође указује на то да је у овој области појам 

јавности стриктно ограничен на службено сазван скуп, на коме заинтересовани учесници 
могу да изнесу своје примедбе и сугестије које се тичу плана, односно да писменим путем 
доставе коментаре о плану у периоду јавног увида. Овакво тумачење не подразумева 
активно учествовање различитих категорија актера, нити различите модалитете јавних 
скупова у вези са конкретним планским документом, као што су скупови 
професионалних и струковних удружења, универзитета или факултета, научних и других 
установа, организација и удружења грађана, нарочито на локалном нивоу. Јавни увид на 
                                                 
63 Видети: http://gradjevinskedozvole.rs/. 
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начин како је дефинисан у Закону о планирању и изградњи, према оцени алтернативног 
извештаја, представља једносмерну комуникацију без јавног дијалога и сучељавања 
аргумената, што је потпуно супротно начину на који је овај појам дефинисан у кључним 
документима Европске уније и Савета Европе. Због тога повећање процента планова који 
су јавно разматрани не може бити валидна мера за индикатор успеха, зато што је број 
јавних расправа формални показатељ, који не говори о квалитативним обележјима јавне 
расправе. Неупоредиво су важнија сазнања и информације о садржају приспелих и 
усвојених примедби и сугестија примљених током јавне расправе, као и образложења 
одбијених примедби и предлога. Због тога Алтернативни извештај ПС и ТТ препоручује 
да се утврде обавезни и јавни критеријуми за прихватање, односно одбијање примедби и 
предлога, процедуре за јавну расправу, као и да се уведе обавеза по којој су у састав 
комисије за планове укључени и представници заинтересованих грађана, удружења 
грађана и чланови професионалних и струковних удружења са територије плана.64 

Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената урбанистичког и 
просторног планирања, 65  усвојен у складу новим решењима Закона о планирању и 
изградњи, ступио је на снагу 28. јула 2015. године. Стандардизовани садржај планова 
објављен је уз Правилник. 

У првом кварталу 2015. године организоване су радионице са јединицама 
локалних самоуправа и израђена упутства за поступање у обједињеној процедури која су 
им прослеђена. У првом кварталу 2016. године биће израђена упутства за спровођење 
поступка легализације, односно озакоњења. 
 
Циљ 3.6.4. Ефикасна интерна и екстерна контрола у поступку издавања грађевинских и 
других дозвола и сагласности у области урбанизма 
 

Закључци: 
Законом о планирању и изградњи уведена је обједињена процедура за електронско 

издавање грађевинских дозвола, а софтвер за праћење тока предмета преко 
електронског портала почиње са радом 1. јануара 2016. године. 

 
Приликом израде Нацрта закона о планирању и изградњи, радна група је спровела 

и процену изводљивости увођења електронског портала за праћење тока предмета, па је 
овим законом уведена обједињена процедура за електронско издавање грађевинских 
дозвола. Подносилац захтева може да се улогује у обједињени систем и да прати ток свог 
предмета. Опрема је набављена, софтвер је у фази тестирања и почиње са радом 1. 
јануара 2016. године. 

У марту 2015. године утврђен је Акциони план за имплементацију електронске 
грађевинске дозволе. МГСИ је израдило нацрт подзаконских аката, којима ће се 
дефинисати услови електронске размене података, односно електронска обједињена 
процедура, а започета је и израда подзаконских аката за дефинисање поступака 
електронског архивирања. Обучено је 70 тренера који треба да, почев од 15. децембра 
2015. године, обуче око 4.000 запослених на територији Републике Србије за примену 
софтвера. 
                                                 
64 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 139–140, 143–145; Маргинална позиција 
грађана у области планирања и уређења простора у супротности је са свим европским документима (видети 
најновији документ European Charter on Participatory Democracy in Spatial Planning Processes, ECTP 
European Council of Spatial Planners из октобра 2015. године). 
65 „Службени гласник РС“, бр. 64/15. 
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Од 1. марта 2015. године започето је издавање грађевинских дозвола на основу 
новог закона, који обавезује надлежне службе да то учине у року до 28 дана. На основу 
парцијалних извештаја може се рећи да је ова законска обавеза почела да се примењује. 
С обзиром на дугогодишњу праксу која је поступак издавања грађевинских дозвола 
чинила изузетно временски дугим поступком, који је у многоме зависио од добре воље 
администрације, обавеза издавања грађевинске дозволе у року до 28 дана је значајан 
корак ка успостављању владавине права и смањивања простора за корупцију и трговину 
утицајима. Не постоји, међутим, систематски извештај ни систематски увид у поднете 
захтеве и издате грађевинске дозволе по општинама, односно ови подаци нису доступни, 
па не постоји поуздан основ за процену ефикасности примене ових чланова Закона.66 
Србија је на Doing Business листи Групе светске банке побољшала свој ранг за 9 места, и 
у 2016. години, прешла на 59. позицију, за разлику од 68. места у 2015. години. Један од 
два параметра који су ово омогућили је и смањење броја дана за добијање грађевинске 
дозволе. Наиме, за разлику од мерења за 2015. годину, када је за ову категорију, у просеку, 
било потребно издвојити 178 дана, у 2016. години је број дана смањен на 139.67 
 

3.7. ЗДРАВСТВО 
 

 

Циљ 3.7.1. Идентификовани и отклоњени сви недостаци у правном оквиру који погодују 
корупцији и обезбеђена њихова пуна примена 

Закључци: 
При разматрању ове области најуочљивија је законодавна активност која је 

превише динамична да би се могло говорити о стратешком приступу реформама 
система здравства. Закони у овој области нису имали утицаја на отклањање 
ризика корупције, већ разлоге за измене и допуне прописа пре треба тражити у 
њиховој застарелости у односу на стандарде Европске уније. С друге стране, 
парцијалне интервенције у тексту прописа носе подједнаку опасност, због 

неусклађености с нормама које су остале исте. 
 
Током 2015. године, Закон о здравственој заштити мењан је у два наврата. Измене 

и допуне су усвојене у временском периоду краћем од месец дана, а у овом извештајном 
периоду је поново формирана радна група за израду нових измена и допуна чије се 

                                                 
66 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 143–145.  
67 Група светске банке (World Bank Group), Doing Business 2016, Ease of Doing Business in Serbia, доступно 
на: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/serbia#close  

73%

27%

Оцена испуњености Акционог плана

Није реализовано

Нема података

Од 15 оцењених активно-
сти, ниједна активност није оцење-
на као реализована у складу с 
индикатором, 11 (73%) није реали-
зовано, док за 4 (27%) Агенција, 
због недостатка података, није у 
могућности да оцени реализацију. 
Од 11 нереализованих активности, 
6 није испуњено због тога што је 
изостала претходна условљавајућа 
активност. 
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усвајање планира у 2016. години. Измене и допуне из другог циклуса у 2015. години 
обухватиле су област допунског рада. Одредбе овог закона усаглашене су са Законом о 
раду,68 када је у питању дужина трајања допунског рада. Ипак, специфичности проблема 
прековременог рада у здравственој делатности изискују засебно уређење ове области. 
Као напредак се оцењују решења о вођењу посебних евиденција о допунском раду, 
достављању примерка уговора о допунском раду здравственој инспекцији и 
успостављању обавезе за здравствене раднике да о допунском раду обавесте руководиоце 
установа у којима су запослени. С друге стране, ради потпуности контроле, 
Алтернативни извештај ПС и ТТ предлаже увођење регистра здравствених радника који 
обављају допунски рад код здравствене инспекције и објављивање тог регистра како би 
био доступан осигураницима. Ипак, и даље се пропушта да се допунски рад посматра у 
корелацији са постојањем листа чекања у здравственим установама, док је потребно 
прецизно дефинисати услове под којима здравствени радници запослени у државним 
установама могу обављати допунски рад у приватној пракси. Контрола уговора о 
допунском раду ослабљена је и на тај начин што се не зна тачан број приватних 
здравствених установа, па би требало да постоји регистар приватне праксе, као и да се 
регулише њен рад.69 

За израду нацрта новог закона о здравственом осигурању формирана је радна 
група која треба да предложи низ нових системских решења која ће се, између осталог, 
односити на утврђивање листе стандардних и нестандардних услуга, а што ће неминовно 
имати реперкусије на остваривање и заштиту права и „уговарања са даваоцима 
здравствених услуга“. Измене Закона о здравственом осигурању из децембра 2015. 
године нису се односиле на питања из Акционог плана и нису третирале ризике 
корупције на које је указала анализа из 2014. године, а коју је израдила радна група 
формирана под окриљем Министарства здравља.70 

С друге стране, у реалном животу опстају ризици корупције који су, у међувремену, 
прерасли у својеврсан „бренд“ система здравства, претежно захваљујући одсуству јасних 
правила којима би се успоставиле прецизне процедуре и транспарентност рада и његових 
ефеката. Агенција је и у другом циклусу израде модела планова интегритета за установе 
секундарне и терцијарне здравствене заштите као ризичне идентификовала пружање 
ванстандардних услуга71 и допунски рад лекара и другог медицинског особља.72 
                                                 
68 „Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 
69 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 149–150. 
70 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 149–150. 
71 Када је реч о пружању ванстандардних услуга, ризик се јавља због околности да њихово пружање није 
покривено обавезним здравственим осигурањем, већ се посебно се наплаћује, и због околности да установе 
секундарне и терцијарне здравствене заштите располажу одређеном количином ресурса чија намена и 
утрошак нису унапред опредељени према типу здравствених услуга које се обезбеђују. У том смислу, 
постоји могућност да установе здравствене заштите преусмеравају ресурсе према пружању 
ванстандардних услуга у односу на услуге које су покривене обавезним здравственим осигурањем. Осим 
тога, пружањем ванстандардних услуга остварују се додатни приходи здравствених установа и 
здравственог особља, што чини присутним ризик да се ванстандардне услуге фаворизују у односу на 
стандардне. 
72 У вези са допунским радом, осим недостатака на које је указано у наставку овог извештаја, Агенција је 
као ризичну идентификовала околност да не постоје јасна правила о томе у ком моменту лекар и други 
медицински радник ради у свом радном времену (за које прима редовну плату и пружа услуге пацијентима 
- здравственим осигураницима), а у ком у допунском раду (у ком остварује посебну накнаду, односно у ком 
пацијенти плаћају здравствене услуге, без обзира да ли је реч о јавној или приватној установи). Другим 
речима, постоји правило да медицински радници, у допунском раду, могу радити до једне трећине пуног 
радног времена, али није извесно када су у режиму те трећине у односу на редовно радно време и да ли 
допунски рад остварују у јавној или приватној здравственој установи (ситуације у којима, на пример, лекар 
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Нацрти закона о лековима и закона о медицинским средствима израђени су у 2015. 
години, али ће се због бројних примедби ЕК рад на њима наставити и у 2016. години. За 
израду измена Закона о коморама здравствених радника формирана је посебна радна 
група. 

Алтернативни извештај ПС и ТТ скреће пажњу на још један феномен: паралелно 
са изостанком резултата у смислу системског одговора на коруптивне праксе, оснивају се 
тела са нејасним статусом и овлашћењима под паролом борбе против корупције. У 
септембру 2015. године, формирано је Радно тело за борбу против корупције у систему 
здравства. Решењем којим је основано,73 поменутом телу су дата овлашћења која закони 
из области здравства не резервишу за такве организационе облике. Овај алтернативни 
извештај, као дискутабилне, наводи следеће околности у вези са надлежностима овог 
радног тела: 1) поступање у случајевима у којима постоје основи сумње да је реч о 
кривичном делу давања или примања мита; 2) улога медијатора између пацијената и 
здравствених установа у случајевима корупције; 3) овлашћење да проверава медицинску 
документацију пацијената и да доноси одлуке о исправности; и коначно 4) природа 
правних аката које доноси – да ли су у питању решења или одлуке, као и да ли пацијенти 
имају право на жалбу против њих.74 

 
Циљ 3.7.2. Успостављени ефикасни механизми за интегритет, одговорност и 
транспарентност у доношењу и спровођењу одлука 
 

Закључци: 
У 2015. години није било измена и допуна релевантних закона како би се 

регулисала област поклона, донација и хуманитарне помоћи. 
Министарство здравља није израдило посебне приручнике за поступање 

здравствених инспектора. 
 
Поједине здравствене установе имају интерне акте којим регулишу примање 

поклона и донација, међутим неопходно је да се ове области системски обухвате 
јединственим механизмом. Закон о донацијама и хуманитарној помоћи није мењан од 
2002. године.75 Министарство финансија наводи да није надлежно за израду нацрта овог 
закона. 

Министарство здравља није израдило посебне приручнике за поступање 
здравствених инспектора с обзиром на то да је Министарство државне управе и локалне 
самоуправе (МДУЛС) израдило и доставило инспекцијским службама Водич за примену 
Закона о инспекцијском надзору са свим потребним упутствима. Није у потпуности јасно 
на који начин Водич МДУЛС може да пружи одговоре на све могуће специфичности 
поступка инспекцијске контроле у оквирима здравствених установа и служби. Закон о 
инспекцијском надзору требало би да представља општи регулаторни оквир за рад 
инспекције, али је, у сваком случају, неопходно да Министарство здравља изради посебне 
приручнике који би били применљиви у области здравства.76 

                                                 
за време свог радног времена у јавној здравственој установи упућује пацијента да потражи здравствену 
услугу у приватној установи, у којој исти лекар остварује допунски рад). 
73 Решење о образовању Радног тела за борбу против корупције у систему здравства број 119–01–542/2015- 
17 од 14. септембра 2015. године. 
74 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 149–152. 
75 Ibid., стр. 155. 
76 Ibid., стр. 157. 
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Препорука: 
Обезбедити услове за измене и допуне свих закона у области здравства на које је 
указао Акциони план, као и анализа ризика корупције израђена у 2014. години под 

окриљем Министарства здравља. 
 
Циљ 3.7.3. Транспарентан информациони систем у здравству и учешће грађана у 
контроли рада здравствених институција, у складу са законском заштитом података о 
личности 
 

Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства77 донет 
је 8. новембра 2014. годинe, а његова примена је почела 1. јануара 2016. године. 
 

3.8. ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ 
 

 
 
Циљ 3.8.1. Измењен правни оквир који се односи на избор, положај и овлашћења 
директора основних и средњих школа, као и декана факултета 
 

Закључци: 
И у области просвете је приметна законодавна хиперпродукција. Ипак, измене 

правног оквира којима ће се у потпуности испунити захтеви из овог циља очекују 
се у наредном периоду. 

 
Алтернативни извештај ПС и ТТ изражава дилему у вези са квалитетом и 

адекватношћу мера и активности које Акциони план предвиђа у области образовања. 
Према мишљењу аутора, основни недостатак односи се на изразито формалан и стерилан 
приступ образовном систему. Мере које Акциони план резервише за ову област нису 
усклађене са начелима и циљевима Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. 
године. Оваква ситуација довела је до тога да је приоритет Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (МПН) испуњење циљева из Стратегије развоја образовања, кроз 
развој и примену инструмената нових образовних политика. У извештају се наводи и да 
је МПН самостално утврдило да се жаришта корупције налазе у областима издавања 
уџбеника за основно и средње образовање, заснивања радних односа у основном и 
средњем образовању, управљања установама високог образовања и у процесу одбране 
докторских дисертација. Према сазнањима аутора овог алтернативног извештаја, 
приликом израде Акционог плана МПН је истицало примедбе и сугестије, које нису 
                                                 
77 „Службени гласник РС“, бр. 123/14. 

15%

79%

6%

Оцена испуњености Акционог плана

Реализовано

Није реализовано

Нема података

Од 34 оцењене активности, 5 
(15%) је реализовано у складу с 
индикатором, 27 (79%) није реализо-
вано, док за 2 (6%) Агенција због 
недостатка података није у могућности 
да оцени реализацију. Од 5 реализо-
ваних активности, само је 1 испуњена 
на начин и у року предвиђеним Акцио-
ним планом. 
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прихваћене. МПН, због свега наведеног, не осећа власништво над релевантним 
активностима и своје политике и мере не заснива на Акционом плану.78 

У 2016. години очекује се и усвајање нових измена Закона о основама система 
образовања и васпитања. У Алтернативном извештају ПС и ТТ наводи се да су у нацрту 
овог закона предвиђена решења којима ће додатно бити унапређена транспарентност 
поступка избора директора. Антиципирана су и решења која имају за циљ попуњавање 
правних празнина, побољшање поступка избора директора, као и смањење њихових 
дискреционих прерогатива у вези са запошљавањем. Антикорупцијска мера, која је 
тренутно уведена у правни поредак кроз одлуку МПН да му се пре почетка школске 
године достављају захтеви за ангажовање додатног наставног особља, чиме се смањује 
поље дискреционог одлучивања директора, такође је предвиђена Нацртом. Истовремено, 
умањују се могућности за запошљавање лица које су у супротности са овим законом: 
наиме, његовим одредбама је предвиђена обавеза преузимања запослених за чијим је 
радом престала потреба или ангажовања наставника са непуном нормом часова. Листа 
слободних радних места или потреба за делимичним ангажовањем наставника се 
објављује на интернет страници МПН. На тај начин, наставно особље за чијим је радом 
престала потреба или немају пуну норму часова може, у разумном року, доћи до 
информација о слободним местима у свакој појединачној школи.79 

У области високог образовања, Народна скупштина је на иницијативу МПН 
усвојила аутентично тумачење члана 54. Закона о високом образовању.80 Тумачење је 
усвојено као одговор на различите праксе у вези са бројем мандата ректора, декана, 
председника или директора високих школа струковних студија. Наиме, одредба 
поменутог члана Закона, која прописује ограничен број мандата и гарантује смењивост 
органа пословођења високошколских установа, у реалном животу постала је предмет 
креативног тумачења и изигравања. Висок ниво детаљности аутентичног тумачења 
упућује на то да је приликом његовог формулисања Народна скупштина имала у виду 
разноврсност облика помоћу којих је Закон заобилажен и игнорисан.81 

Према мишљењу МПН, највећи део препорука које се односе на област високог 
образовања, формулисаних у анализи закона коју су ово министарство и Агенција 
спровели у фебруару 2014. године,82 унет је у текст Закона о изменама и допунама Закона 
о високом образовању, који је донет у септембру 2014. године. У току је израда новог 
закона у области високог образовања, који би требало да обухвати и преостале препоруке. 
 
Циљ 3.8.2. Усвојени прописи који регулишу просветну инспекцију 
 

Закључци: 
Закон о инспекцијском надзору у области просвете није донет. 

                                                 
78 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 159–161. 
79 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 163. 
80 Народна скупштина Републике Србије, Аутентично тумачење одредбе чл. 54. ст. 1. Закона о високом 
образовању: „Орган пословођења одговарајуће високошколске установе – ректор, декан, председник, 
односно директор бира се на три године са могућношћу само једног поновног избора у истој установи, при 
чему на укупан број мандата који може да има у тој установи не утичу промене у имену и презимену тог 
лица, називу високошколске установе, као и измене и допуне закона уколико оне не уређују на другачији 
начин питање укупног броја мандата пословодног органа у истој установи. За укупан број мандата, који у 
истој установи може да има орган пословођења, није од значаја да ли је тај други мандат узастопан или је 
између два мандата дошло до паузе“, „Службени гласник РС“, бр. 45/2015. 
81 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 163. 
82 Видети: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. годину, стр. 157. 
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Планом рада МПН за 2016. годину усвајање Закона о инспекцијском надзору у 
области просвете, који ће бити усклађен са општим Законом о инспекцијском надзору, 
предвиђено је за четврти квартал 2016. године. Дефинисање новог правног оквира у 
области просветне инспекције предвиђа и АП 23,83 са истим роком за реализацију.84 

И у овој области је присутан изазов запошљавања у државним органима и јавним 
службама услед ограничења које уводе одредбе Закона о буџетском систему.85 

Прeиспитивање свих вaжeћих угoвoра и зaхтeва зa зaкључивaњe угoвoрa o дaвaњу 
у зaкуп дeлa прoстoрa шкoлских устaнoвa нашла је своје ново место у АП 23. 86 
Алтернативни извештај ПС и ТТ наводи да пракса показује да значајан број школа 
„премошћава“ закључивање уговора о закупу, на тај начин што најчешће потписују 
уговоре о пословно-техничкој сарадњи. Дејство ових уговора је такво да школе 
изнајмљују школски простор (фискултурне сале и простор за комерцијалне садржаје), а 
закупац им, за узврат, донира опрему и наставна учила. Такође се указује и на могућност 
да поједине образовне установе изнајмљују простор без потписаног уговора и 
одговарајуће евиденције.87 

Према оцени Алтернативног извештаја ПС и ТТ, МПН је унапредило механизме 
за обавештавање грађана о представкама, захтевима и жалбама. Наиме, омогућена је 
комуникација путем електронске поште и телефона са представницима МПН, а 
унапређени су и садржај и ажурност интернет странице МПН. Према сазнањима аутора 
Алтернативног извештаја, представници МПН не деле став о сврсисходности израде 
извештаја о најчешће подношеним представкама и жалбама.88 МПН наводи недостатак 
финансијских средстава као разлог због којег није израдило извештај о најчешће 
подношеним представкама и жалбама с анализом њихових узрока и препорукама за 
отклањање. 
 
Циљ 3.8.3. Транспарентност поступка уписа, полагања испита, оцењивања и евалуације 
знања у свим школским институцијама 
 

Закључци: 
Израда нацрта посебних закона о основном и средњем образовању није започета с 

обзиром на то да је у току рад на изменама и допунама Закона о основама 
система образовања и васпитања, који представља кровни закон и од чијих 

решења зависи и садржина посебних закона. 
 

Према оцени Алтернативног извештаја ПС и ТТ, неопходно је спровести одвојене 
анализе процеса уписа, према различитим нивоима образовања. Систем уписа у средње 
школе је заснован на централном систему уписа и, алтернативни извештај га оцењује као 
веома транспарентан. Проблематична пракса по којој је МПН дозвољавало школама, за 
које постоји велико интересовање, да повећају број ученика по одељењу, или да повећају 
број одељења у односу на услове из конкурса укинута је од школске 2014. године. Овакво 
решење је концентрисало значајну дискрециону моћ у рукама директора средњих школа, 
који су увећавали величину одељења изнад законског максимума, а на уштрб квалитета 
                                                 
83 Активност 2.2.10.18. 
84 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 164. 
85 „Службени гласник РС“, бр. 108/2013. 
86 Активност 2.2.10.19. 
87 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 166. 
88 Ibid., стр. 167. 
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наставног процеса. Увођење опште матуре, које се планира, може довести до унапређења 
процеса уписа на високо образовање, тако што ће се обезбедити једнакост ученика у 
правима, односно онемогућити дефинисање различитих критеријума и појединачних 
правила за упис.89 

Повезивање свих делова информационог система и обједињавање прикупљања 
података у систему образовања није окончано, будући да је у питању комплексан процес 
који, осим унапређења софтверских решења, захтева и промену процедура и токова 
прикупљања података. Истовремено, аналитички капацитети МПН и установа задужених 
за обраду података нису увећавани због актуелне забране запошљавања у јавном сектору 
и недостатка материјалних ресурса. Од фебруара 2016. године, уз подршку УНИЦЕФ, 
отпочиње пројекат усмерен на унапређивање аналитичких капацитета Министарства и 
успостављање информационог система за предшколско образовање и васпитање у 
Републици Србији. 
 
Циљ 3.8.4. Процес акредитовања и накнадне контроле испуњености услова за рад 
државних и приватних школских установа заснован је на јасним, објективним, 
транспарентним и унапред утврђеним критеријумима 
 

Закључци: 
Механизам стандарда за акредитацију и проверу квалитета још увек није прошао 

кроз процес свеобухватне, квалитативне ревизије. 
Како оцењује Алтернативни извештај ПС и ТТ, стандарди за акредитацију 

представљају „потпуни тријумф форме над суштином обезбеђивања квалитета 
високог образовања“. 

 
У Алтернативном извештају ПС и ТТ износи се оцена да „европски стручњаци за 

акредитацију и контролу квалитета, на стручним скуповима, Србију сврставају у групу 
европских земаља са рудиментарним системом провере квалитета високог образовања“.90 
Оваквом стању доприносе не само погрешан приступ и застарели стандарди, већ и 
проблем функционисања Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) који је 
предодређен њеним статусом радног тела Националног савета за високо образовање. 
Самим тим, КАПК нема пуну независност у раду. Према оцени из овог алтернативног 
извештаја, стандарди за акредитацију представљају „потпуни тријумф форме над 
суштином обезбеђивања квалитета високог образовања.“ Услови за акредитацију 
контролишу се само непосредно пред доношење одлуке о акредитацији, а следећа 
контрола испуњености стандарда наступа тек пет година након доношења претходне 
одлуке о акредитацији. Процењује се и да концепт о професионализацији процеса 
акредитације путем формирања независне агенције добија све већи број присталица у 
академској заједници. 

Када је у питању обавеза да се у процес акредитације укључе независни експерти, 
изменама и допунама Закона о високом образовању из 2014. године прописано је да у 
процесу акредитације докторских студија најмање један рецензент мора бити наставник, 
научник или уметник запослен на високошколској, односно научној установи из 
иностранства, који испуњава услове да буде ментор на том студијском програму. 

Национални савет за високо образовање, на предлог КАПК, је од 2006. године 
донео већи број прописа о стандардима и поступцима за различите врсте евалуација које 
                                                 
89 Ibid., стр. 167–168. 
90 Ibid., стр. 169. 
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спроводи КАПК, како се би унапредили поступци евалуација. Независни експерти 
(рецензенти) укључени су у све облике евалуација које спроводи КАПК. Њихов 
идентитет се чува као тајна, у складу са Законом о високом образовању, тако да посете 
институцијама обављају чланови КАПК, а према последњим изменама стандарда и 
послодавци и студенти. 

Алтернативни извештај ПС и ТТ оцењује да пракса објављивања извештаја 
релевантних за доношење одлуке о акредитацији није заживела. У значајној мери то и 
није могуће због саме суштине постојећег процеса акредитације, задатака који 
рецензенти имају и садржине критеријума за акредитацију.91 

Доступни извештаји о спољашњој процени квалитета високошколских установа 
саме КАПК, садрже одреднице у којима је наведено да су у поступцима провере 
квалитета достављани извештаји рецензената. Међутим, извештаји о налазима 
рецензената, као такви, нису доступни за јавност. Такође, последњи извештај о раду 
КАПК, који је објављен на њиховој интернет страници, односи се на 2013. годину. 

 
Препорука: 

Обезбедити услове за доношење свих прописа који су Акционим планом 
дефинисани као релевантни за отклањање ризика корупције у области просвете. 

 
Циљ 3.8.5. Успостављена транспарентност финансирања спорта и власничке 
структуре спортских клубова и савеза 
 

Закључци: 
Нетранспарентност финансирања, нерешена власничка структура спортских 
клубова, чланство функционера у управним и надзорним одборима спортских 

клубова и савеза, као и изостанак аутономије спорта као ризици идентификовани 
Стратегијом у овој области још увек нису отклоњени, нити умањени. 

Донет је нови Закон о спорту. 
 

Стратегија развоја спорта која је усвојена почетком 2015. године поново указује 
на нетранспарентност финансирања. Када је ова појава у питању, један ниво проблема 
тиче се околности да је изразито лимитиране ресурсе потребно расподелити у систему у 
коме постоји више од 12 хиљада клубова у различитим спортовима. Други ниво проблема 
везан је за околност да се средства намењена спорту расподељују кроз два кровна 
удружења (Олимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије), која их у значајној 
мери усмеравају на сопствено функционисање, уместо на стварање услова да се испуне 
неки од циљева развоја спорта. Други сегмент коруптивних ризика односи се на чланство 
функционера или чланова владајућих политичких партија у спортским клубовима. 
Ризици корупције се састоје у томе да ове особе клубовима обезбеђују новац, по правилу, 
из прихода јавних предузећа у којима имају утицај. Штавише, примећена је и пракса у 
којој се политичари који су у управама понашају као власници клубова и располажу 
њиховом имовином. Тако, како наводи Алтернативни извештај ПС и ТТ, јавни и 
страначки функционери не учествују само у обезбеђивању финансијске подршке из 
средстава привредних субјеката, већ почињу да се баве и препродајом играча и 
намештањем утакмица које је повезано са спортским клађењем. ПС и ТТ наводе и налазе 
                                                 
91 Ibid., стр. 169–170. 
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истраживања које је у периоду 2012–2014. године спровела Балканска истраживачка 
мрежа, а у коме се детаљно описују видови понашања актера у области спорта који 
представљају значајне ризике корупције.92 

Закон о спорту93 донет је у фебруару 2016. године. Нови Закон о спорту бави се 
утврђивањем статуса спортских савеза и удружења, власништва над имовином и 
финансирањем из јавних средстава на националном и локалном нивоу, али поједина 
значајна питања, као што су приватизација имовине и капитала у друштвеној, односно 
јавној својини у организацијама у области спорта, ће бити уређена накнадно, другим 
законима. 

У погледу категоризације и ранг листе спортских организација, новим Законом о 
спорту предвиђено је да се Националном категоризацијом националних гранских 
спортских савеза утврђују критеријуми за рангирање и одређује ранг надлежних 
националних гранских спортских савеза на основу ранга спортске гране, остварених 
спортских резултата које су постигли спортисти, спортске организације и националне 
спортске репрезентације на међународним спортским такмичењима, броја 
регистрованих спортских организација, спортиста и спортских стручњака, националне 
традиције и броја и врсте такмичења која се организују. Подзаконски акт који ће посебно 
регулисати ову материју биће донет у року од две године од ступања на снагу овог закона. 
Правилник о ближем уређењу садржаја, рокова и начина подношења извештаја о 
реализацији програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе биће донет у року од 90 
дана од ступања на снагу овог закона. 

Правилник о категоризацији спортова на нивоу АПВ, за период 2015–2016. године 
усвојен је 29. децембра 2014. године. Истог датума је израђена и ранг листа 
категоризација спортских грана на нивоу АПВ за исти период. 

Када је у питању ниво локалне самоуправе, у извештајном периоду су доношени 
правилници о категоризацији спортских организација. Према правилима Закона о спорту, 
који је важио до доношења новог, јединице локалне самоуправе су имале право да ближе 
уређују услове, критеријуме, начин и поступак доделе средстава из свог буџета 
спортским организацијама и нису биле обавезне да Министарству омладине и спорта 
достављају своје опште акте.94 

Алтернативни извештај ПС и ТТ указује на то да мера која се односи на доношење 
аката којим се правила о категоризацији спортских организација на нивоу територијалне 
аутономије и локалне самоуправе усклађују са националном категоризацијом, садржи 
структурални недостатак, због чега је од самог почетка била осуђена на неуспех. Наиме, 
Закон о спорту, који је важио закључно са истеком 2015. године, није познавао појам 
категоризације спортских организација, већ категоризацију спортова, спортиста, 
спортских стручњака и спортских објеката, док су за реализацију ове мере били 
предвиђени и погрешни одговорни субјекти. 

Правилник о номенклатури спортских занимања и звања,95 донет почетком 2013. 
године не садржи одредбе о забрани сукоба интереса при обављању делатности спортског 
менаџера.96 
 

                                                 
92 Ibid., стр. 171–176. 
93 „Службени гласник РС“, бр. 10/16. 
94 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 181. 
95 „Службени гласник РС“, бр. 7/13. 
96 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 184.  
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3.9. МЕДИЈИ 
 

 
 
Циљ 3.9.1. Транспарентно власништво, финансирање медија и уређивачка политика 
 

Закључци: 
Скоро годину дана након успостављања Регистра медија, још увек се не може 

рећи да је његова основна сврха, која се састоји у креирању јасне слике о могућим 
утицајима на уређивачку политику медија, и остварена. 

Некада директно субвенционисање медија од стране органа јавне власти преузело 
је форму злоупотребе пројектног суфинансирања и јавних набавки које оставља 

широко поље за утицај на уређивачку политику медија. 
 

У време када су доношени Стратегија и Акциони план, проблем који је већ дуги 
низ година уназад апострофиран као један од најважнијих у овој области био је 
недостатак транспарентности о власништву и финансирању медија, у складу с којима је 
формулисан и стратешки циљ. Доступност информација о власницима, као и о томе како 
медији добијају средства за свој рад из јавних извора, требало би да помогне медијским 
конзументима у доношењу суда о томе да ли је одређени медиј кредибилан извор 
информација или не. Поред новог правног оквира, мера која је требало да допринесе 
остварењу овог циља је увођење Регистра медија, који је заменио некадашњи Регистар 
јавних гласила и у односу на њега, нормативно, садржи бројне нове податке о медијима. 
Ипак, имајући у виду праксу, и скоро годину дана након успостављања Регистра медија, 
још увек се не може рећи да је његова основна сврха, која се састоји у креирању јасне 
слике о могућим утицајима на уређивачку политику медија, заправо и остварена.97 

Регистар медија је, у складу са Законом о јавном информисању и медијима 
(ЗЈИМ)98 из 2014. године, почео с радом 13. фебруара 2015. године. У Регистар се уносе 
подаци о издавачу медија и документ који садржи податке о правним и физичким лицима 
која непосредно или посредно имају више од 5% удела у оснивачком капиталу издавача, 
податке о њиховим повезаним лицима у смислу закона којим се уређује правни положај 
привредних друштава и податке о другим издавачима у којима та лица имају више од 5% 
удела у оснивачком капиталу. Регистар медија је доступан на интернет страници 
Агенције за привредне регистре (АПР).99 

                                                 
97 Ibid. 
98 „Службени гласник РС“, бр. 83/14. 
99 Видети: http://www.apr.gov.rs/Регистри/Медији.aspx.  

57%29%

14%

Оцена испуњености Акционог плана

Реализовано

Није реализовано

Нема података

Од 7 оцењених активности, 
4 (57%) су реализоване у складу с 
индикатором, 2 (29%) нису реали-
зоване, док за 1 (14%) Агенција, 
због недостатка података, није у 
могућности да оцени реализацију. 
Од 4 реализоване активности, 
само је 1 испуњена и на начин и у 
року предвиђеним Акционим 
планом. 
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У односу на претходно стање у области регистровања јавних гласила, Регистар 
медија садржи бројне нове податке о медијима. Упис у овај регистар није обавезан, али 
медиј који није уписан не може да учествује на конкурсима за пројектно суфинансирање, 
нити за појединачна давања, док се органи јавне власти не могу оглашавати у њима. Ипак, 
ЗЈИМ је пропустио да детаљније уреди обавезе АПР у вези с ажурирањем и начином 
приказивања података у овом регистру, као и да уреди надзор над испуњавањем обавеза 
свих учесника у поступку уписа, регистратора, медија и органа јавне власти, што је 
пропраћено и неадекватним санкцијама. Одговарајући подзаконски акт прописује 
искључиво документацију која се доставља приликом регистрације података, а уопште 
се не бави нити информацијама које ће бити јавно доступне, нити питањем ажурирања 
података. 

Према оцени Алтернативног извештаја ПС и ТТ, могуће је да формирање, 
ажурирање и доступност података у Регистру у потпуности зависи од добре воље АПР, 
која представља заправо „технички“ орган за вођење различитих регистара. Другим 
речима, надлежно министарство има знање о томе како би Регистар требало да изгледа и 
да се води, али нема капацитет да контролише спровођење ЗЈИМ, док АПР има капацитет, 
али не поседује неопходну експертизу, нити је таква обавеза за њега прописана законом. 
Такође, изгледа да се у пракси рок од 15 дана за пријављивање сваке промене у овом 
регистру не поштује увек. Законом нису прописане санкције за случај пропуштања да се 
подаци у њему редовно ажурирају, а не постоје ни друге санкције за самог регистратора. 
Пракса је показала следеће главне недостатке у примени ЗЈИМ у делу који се односи на 
Регистар медија: 

 
 Регистар не омогућава просечном медијском конзументу да на лак начин оствари 

увид у податке о власничкој структури и средствима која органи јавне власти 
обезбеђују медијима; 

 Немогуће је утврдити да ли је Регистар ажуриран или не, колико су информације 
о одређеном медију поуздане и актуелне, а не постоји ни законска обавеза за 
регистратора да обезбеди ажурност; 

 Регистар је преузео податке из Регистра јавних гласила, иако није познато да ли 
сви медији из претходног регистра и даље постоје; 

 Приказ података у Регистру није уређен, што регистратору даје несразмерну 
слободу у погледу тога који ће подаци о медијима бити доступни. 

 
Даље, ситуација у којој је регистратору дата слобода да организује начин приказа 

података у Регистру, није искључиво техничка ствар. Она у пракси изгледа тако да се у 
Регистру за одређени медиј наводи износ државне помоћи, датум када је она исплаћена 
и назнака да се ради о њој, али без назнаке о томе који је орган јавне власти доделио 
средства, нити по ком основу (пројектно суфинансирање, јавне набавке, оглашавање или 
други основ). ЗЈИМ прописује да се региструје податак о износу новчаних средстава 
добијених од органа јавне власти, али не и назив органа јавне власти, нити основ 
додељивања. 

Због свега наведеног може се закључити да Регистар медија представља известан 
помак у смислу регулативе, али да јавност фактички и даље остаје ускраћена за бројне 
битне податке, као што су поменути подаци о државној помоћи.100 
                                                 
100 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 191–194. 
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Медијском стратегијом је предвиђено повлачење државе из власништва у 
медијима. Стратегија, у сагласју с Медијском стратегијом, као потенцијално ризичну 
област идентификује директно финансирање медија од стране органа јавне власти, 
док остале начине трансфера средстава између ових субјеката, као што су пројектно 
суфинансирање, оглашавање и јавне набавке не перципира као контроверзне. ЗЈИМ је 
забранио директно субвенционисање медија из буџета на свим нивоима власти, а 
уместо тога је успостављен систем пројектног суфинансирања медијских садржаја 
који остварују јавни интерес у области јавног информисања. Суштина пројектног 
суфинансирања је да се не финансира целокупан рад медија, као што је то сада био 
случај с медијима у јавној својини, већ искључиво медијски садржај и то у оној мери 
у којој се кроз њега остварује јавни интерес. Орган јавне власти који је расписао 
конкурс доноси одлуку о додели средстава на основу образложеног предлога стручне 
комисије у чијем су саставу већински представљена новинарска и медијска удружења. 
Ипак, већ у првој години примене овог механизма уочени су, између осталих, и 
следећи проблеми: 
 
 Упркос обавези расписивања конкурса за суфинансирање пројеката у области 

јавног информисања, одређен број локалних самоуправа их уопште није расписао; 
 Велики број конкурса на нивоу локалних самоуправа и градских општина, према 

оцени Коалиције новинарских и медијских удружења, није био у складу са 
законом; 

 Забележени су случајеви непрописно састављених конкурсних комисија, односно 
учешће у њиховом раду лица која нису компетентна да оцене да ли и у којој мери 
неки пројекат остварује јавни интерес у области јавног информисања; 

 Нетранспарентно одлучивање у процесу додељивања средстава; 
 Додељивање високих износа одређеним јавним предузећима која су у 

међувремену приватизована.101 
 

Оцена Алтернативног извештаја ПС и ТТ је да у првој години примене пројектног 
суфинансирања јединице локалне самоуправе нису на најбољи начин разумеле сврху овог 
механизма, због чега се често дешавало да се одредбе ЗЈИМ отворено крше. Изгледа да 
главни проблем лежи у непостојању стварне воље да се прекине с финансирањем 
„подобних“ медија, па се често дешава да се конкурси „подешавају“ тако да одговарају 
конкретном медију. За све то време занемарује се да је суштина пројектног 
суфинансирања у томе да власт финансира квалитетан програмски садржај који остварује 
јавни интерес у области јавног информисања, а не да се неком медију помогне да 
„преброди кризу“ или да се финансира целокупан његов рад.102 

У пракси се такође дешава да се прописи у области јавних набавки користе како 
би се посредно финансирали „подобни“ медији, па локални органи јавне власти определе 
скромна или чак никаква средства за пројектно финансирање, а одвоје знатна средства за 
јавне набавке „медијских услуга“, које се углавном односе на медијско покривање рада 
органа јавне власти. Тако настаје ситуација у којој се Закон о јавним набавкама формално 
поштује, али се одредбе ЗЈИМ у потпуности изигравају или игноришу. Тиме се раније 

                                                 
101 О најочигледнијим примерима кршења закона и наставку праксе финансирања „подобних“ медија 
видети детаљније у Алтернативни извештај ПС и ТТ, стр. 198–205.  
102 Алтернативни извештај ПС и ТТ, стр. 204–205.  
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успостављена и распрострањена пракса, наставља и након усвајања медијских закона у 
августу 2014. године.103 

На јавној расправи о нацрту новог Закона о оглашавању у јануару 2015. године, 
Асоцијација независних електронских медија (АНЕМ) и ТС указали су на погрешан 
приступ концепту нацрта који је, упркос називу, везан искључиво за оглашавање трговаца, 
а у потпуности занемарује оглашавања органа јавне власти. Околност да је Предлог 
закона о оглашавању, који је упућен у скупштинску процедуру у новембру 2015. године, 
садржао решење које је проблематизовано на јавној расправи,104 указује на лежеран став 
државе према питању које су релевантни друштвени чиниоци означили као неуралгично. 
Ипак, Закон о оглашавању који је донет 26. јануара 2016. године 105  измењен је 
амандманима у односу на текст предлога. Ефекат ових промена је то да ће за државно и 
политичко оглашавање ипак важити исти принципи, попут забране злоупотребе 
малолетника, говора мржње и слично, а прописано је и да медијске услуге или 
програмске садржаје не могу спонзорисати државни органи и организације, као и 
политичке организације, док је за непоштовање ове одредбе прописана прекршајна 
одговорност за правно лице. Пракса ће показати да ли ће овакве измене заиста решити 
уочене проблеме, нарочито због тога што их је потребно детаљније уредити. 

Медијски закони су у 2015. години мењани само у техничком смислу, па је Закон 
о јавним медијским сервисима (ЗЈМС) предвидео да ће се РТС и РТВ током 2016. године 
делимично финансирати из републичког буџета за обављање основне делатности, док је 
ЗЈИМ померио рок до кога се мора продати капитал издавача медија и, у складу с тим, 
одредио касније датуме за почетак забране финансирања медија из јавних прихода. 

Нови Закон о јавним предузећима не садржи одредбе којима се забрањује 
финансирање оснивача медија кроз уговарање спонзорства и/или донација јавним 
новцем. Уместо тога, предвиђено је једино да програм пословања јавног предузећа 
садржи критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду 
и репрезентацију, а да, при том, законским одредбама нису прописани ни елементи тих 
критеријума. Имајући у виду примере злоупотреба приликом коришћења средстава, 
Агенција је у мишљењу о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о 
јавним предузећима препоручила да се законским одредбама забрани финансирање 
оснивача медија кроз уговарање спонзорства и/или донације средствима из буџета. С 
друге стране, овај закон садржи одредбу којом се забрањује оглашавање јавног предузећа 
које нема конкуренцију на тржишту у делатности од општег интереса, без сагласности 
оснивача. Међутим, ово питање је неопходно прецизније и детаљније уредити законским 
одредбама. 

Према оцени Алтернативног извештаја ПС и ТТ, овај закон није адекватан правни 
инструмент за успостављање транспарентног финансирања медија средствима органа 
јавне власти који обухватају како јавна предузећа, тако и низ других организационих 
облика који се финансирају из јавних прихода. Најподобније би било ова питања 
регулисати ЗЈИМ, који иначе делимично уређује ово питање, али недовољно да би овај 
циљ био испуњен, или неким посебним законом који би обухватио све видове новчаних 
давања која иду од јавних ентитета ка медијима.106 

                                                 
103 Ibid., стр. 205–206. 
104 Ibid., стр. 188.  
105 „Службени гласник РС“, бр. 6/16. 
106 Алтернативни извештај ПС и ТТ, стр. 227–228.  



 
64 ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА

 

4. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ 
 

 
 
Циљ 4.1. Успостављена анализа ризика на корупцију у поступку припреме прописа 
 

Закључци: 
С обзиром на то да у Закон о Агенцији још увек није уведено овлашћење Агенције 

да пропише методологију за анализу ризика корупције у прописима, 
институционални механизми за континуирано вршење ове анализе нису 

успостављени. 
 

Рад на нацрту закона о Агенцији је још увек у току, иако су сви рокови предвиђени 
Акционим планом, као и АП 23107 истекли. 

Готово двогодишње кашњење с уношењем овлашћења Агенције за израду 
методологије за анализу ризика корупције у прописима у одредбе Закона о Агенцији, 
заправо неиспуњавање само једне, прве активности из Акционог плана, довело је до 
ланчаног неиспуњавања свих наредних обавеза које су предвиђене како би се овај систем 
заокружио, испунио циљ онако како су то замислили аутори Акционог плана, и отклонила 
мањкавост констатована у Стратегији, а то је да постојећи законодавни поступак и 
поступак доношења других прописа не садржи обавезу да се у току припреме ових аката 
сагледавају и њихови ефекти на корупцију. Све остале мере у оквиру овог циља – 
усвајање званичне методологије и смерница за њену примену, обука предлагача и 
доносилаца прописа да ову методологију примењују, као и измене пословника Владе и 
Народне скупштине како би се обезбедило да предлози закона у Народну скупштину 
стижу заједно с мишљењем Агенције о њима – нису испуњене, с обзиром на то да 
предуслов за њихову реализацију – уношење нових одредби у Закон о Агенцији – није 
испуњен. 

С друге стране, поједина министарства успоставила су праксу достављања нацрта 
закона Агенцији ради прибављања мишљења о процени ризика корупције. Током 2015. 
године, Агенција је израдила мишљења о процени ризика корупције у одредбама 17 нацрта 
и 11 предлога закона којима се уређују питања предвиђена стратешким документима у 
области борбе против корупције. Неке од препорука које се односе на нацрте и предлоге 
закона који су у међувремену донети усвојене су делимично или у целини. Међутим, у свим 
овим законима остала су извесна решења која садрже ризике корупције.108 
                                                 
107 Активност 2.2.1.1. 
108 Током 2015. године, као и претходних година, најчешћи недостаци и ризици корупције у анализираним 
нацртима и предлозима закона били су недовољно јасне одредбе, давање широких дискреционих овлашћења 

22%

78%

Оцена испуњености Акционог плана

Реализовано

Није реализовано

Од 50 оцењених активности, 11 
(22%) је реализовано у складу с 
индикатором, док 39 (78%) није 
реализовано. Од 11 реализованих 
активности, 6 је испуњено у складу са 
захтевима Акционог плана, од којих су 
5 трајне активности. Од 39 нереа-
лизованих, 14 није испуњено због тога 
што је изостала претходна условља-
вајућа активност. 
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Иако још увек није обавезни елемент процеса израде прописа, процена ризика 
корупције била је током 2015. године једна од заступљенијих тема приликом расправа о 
предлозима закона у Народној скупштини. Наиме, народни посланици су приликом расправе 
о седам предлога закона, од укупно девет који су током 2015. године разматрани а били су 
предмет анализе, користили мишљења Агенције о процени ризика корупције. С друге стране, 
поједини министри и народни посланици оспоравали су Агенцији право да се бави овим 
питањем. 
 
Циљ 4.2. Систем запошљавања и напредовања у органима јавне власти на основу 
критеријума и заслуга 
 

Прве две мере у оквиру овог циља које су, чини се, превасходно и непосредно 
усмерене на његово остварење постављене су с веома дугим роковима, због чега још увек 
нису биле предмет надзора. Првом мером је предвиђено да се до јануара 2017. године 
успоставе услови и критеријуми за запошљавање и напредовање у јавном сектору, 
укључујући именована и постављена лица, у складу с принципима конкурентности и 
транспарентности. Друга мера је усмерена на уједначавање платног система, односно 
усклађивање плата и зарада у складу с врстом, обимом и сложеношћу посла, и социјалних 
права у јавном сектору, до децембра 2016. године. Реализација ових мера је вероватно 
најпре и требало да реши проблеме које Стратегија наводи у овој области, а то су: 1) да 
систем запошљавања и напредовања у каријери још увек није у потпуности заснован на 
заслугама, 2) да су запошљавање и напредовање и даље подложни политичком утицају, 
3) да се учесници у поступку избора не налазе у потпуно равноправном положају, а да 
руководиоци још увек имају превише дискреционих овлашћења при одабиру кандидата 
са листа које им предложе изборне комисије, 4) да не постоје критеријуми за 
запошљавање на одређено време, па се уговори закључују без интерног или јавног 
конкурса, 5) да постоји потреба уједначавања правног оквира који регулише радно-
правни статус запослених у државној управи, 6) да је потребно да се усвоје одредбе које 
ће на јединствен начин регулисати питање плата и права из социјалног осигурања, 7) да 
је потребно да се регулишу критеријуми за избор, именовање или постављење на радна 
места руководилаца, спречавање сукоба интереса и начина вредновања њиховог рада. С 
обзиром на дуге рокове предвиђене Акционим планом, сви ови проблеми и даље су 
актуелни. 

У оквиру надзора над реализацијом осталих мера које се односе на 
функционисање Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО), 
присутни су изазови у јачању капацитета, једнако као и код других органа јавне власти, 
и односе се на ограничења у погледу запошљавања нових кадрова. Обуке обвезника 
подношења јединствене пријаве како би се упознали са начином подношења е-пријаве на 
обавезно социјално осигурање, као и начином коришћења Портала ЦРОСО се спроводе, 
а до краја јануара 2016. године очекује се потпуна реализација и пуштање у продукцију 
дела Портала ЦРОСО који се односи на повезивање с Пореском управом, као и 
успостављање техничке повезаности с организацијама обавезног социјалног осигурања 
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (РФПИО), Републички фонд за 
                                                 
органима јавне власти приликом њихове примене и препуштање министарствима да одређена питања ближе 
уреде подзаконским актима, иако би та питања морала бити уређена законским одредбама. На овај начин, 
органима јавне власти који треба да примењују овакве одредбе пружа се прилика да то чине по сопственом 
нахођењу, чиме се повећава могућност за злоупотребе. Такође, услед чињенице да се подзаконским актима не 
могу уређивати питања која је нужно уредити законским одредбама, у пракси низ значајних питања није у 
потпуности регулисан. 
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здравствено осигурање (РФЗО) и Национална служба за запошљавање (НСЗ) у делу који 
се односи на размену података о уплаћеним доприносима за обавезно социјално 
осигурање. 
 
Циљ 4.3. Обезбеђена транспарентност у раду органа власти 
 

Закључци: 
Измене и допуне Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

нису усвојене. 
 

Министарство државне управе и локалне самоуправе формирало је 31. марта 2015. 
године Посебну радну групу за припрему Нацрта закона о изменама и допунама Закона 
о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Планом рада Владе за 2016. 
годину предвиђено је утврђивање предлога измена и допуна овог закона за јун 2016. 
године, а у циљу његове ефикасне примене у складу са закључком који је Народна 
скупштина усвојила поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја. АП 23 је предвидео други квартал 2016. 
године као рок за измене и допуне овог закона, нa oснoву oбaвљeнe aнaлизe његове 
дoсaдaшњe примeнe, а у складу са закључком Народне скупштине за 2014. годину. 

ТС у алтернативном извештају наводи да је Предлог измена и допуна овог закона, 
који је решавао знатан део проблема о којима говори Акциони план, већ био у 
скупштинској процедури, али да је из ње повучен 2012. године. Због тога ТС отвара 
питање постојања политичке воље да се проблеми утврђени у Акционом плану реше, с 
обзиром на то да не постоји ниједан оправдан разлог због којег не би били, за почетак, 
усвојени предлози који су уобличени још пре пет година. 

Као изазове у овој области ТС наводи питање тајности података, где није 
извршена ревизија ранијих одлука о одређивању тајности, чињеницу да електронска 
комуникација још увек није постала законско правило, због чега је и остваривање 
приступа информацијама отежано, као и потребу за прецизирањем начина коришћења 
база података органа власти и њихове међусобне компатибилности, што би олакшало 
остваривање овог приступа и без подношења посебних захтева. Међу изговорима за 
ускраћивање права на приступ информацијама током последњих годину дана, ТС је 
забележила неколико нових случајева: 

 
 Позивање на одлуке Комисије за заштиту конкуренције (КЗК) у складу са чланом 

45. Закона о заштити конкуренције. Наиме, КЗК, на захтев странака у поступку 
пред њом, доноси закључак о одређивању тајности података, како би се, према 
ставу саме КЗК, очувала тајност поступка пред КЗК, односно како орган не би 
трећим лицима давао информације добијене од странака. Ипак, државни органи 
се на ове закључке позивају као на „правни основ“ који им забрањује да било коме 
доставе тражене информације; 

 Позивање на то да захтев за приступ информацијама наводно није уредан, као 
основ за ускраћивање права или макар за одлагање испуњења обавеза; 

 Позивање на то да уговор не може бити објављен зато што није правоснажан. 
 

Изазов формулисању нових законских норми може бити појава негативних 
трендова у појединим европским државама, који понекад доводе и до ограничавања 
приступа информацијама од јавног значаја, под разним изговорима, као што су 
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безбедност, комерцијална вредност података или наводне злоупотребе. Због тога ТС 
препоручује да се приликом формулисања измена и допуна овог закона приоритет да 
достигнутом нивоу остварених права, док при изменама самог Устава треба учврстити 
право на приступ информацијама, зато што оно сада није постављено довољно прецизно. 
Уз измене овог закона треба изменити и све друге прописе у којима је уочена битна 
несагласност с његовим одредбама.109 

И у свом извештају о напретку Србије за 2015. годину, ЕК констатује да постоји 
потреба да се повећају капацитет и финансијска средства Повереника за информације од 
јавног значаја и заштиту података о личности (Повереник), да је потребно додатно 
ојачати матични закон како би се обезбедило спровођење његових одлука, као и да 
анализа одбијених захтева за приступ информацијама показује да се углавном ради о 
информацијама о приватизацији, концесијама, јавно-приватним партнерствима и другим 
сродним питањима која имају утицај на буџет. 

Стратегија је формулисањем овог циља указала на потребу да се обезбеди 
транспарентност у раду органа јавне власти с обзиром на то да начини за њено 
остваривање нису у потпуности развијени, као и да, упркос томе што Закон о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја пружа широка права, сам текст закона треба 
да се унапреди. До усвајања измена и допуна овог закона је требало да, у складу с овом 
мером, дође у септембру 2014. године. Ипак, као што се види, радна група за израду 
измена и допуна формирана је тек пола године након истека овог рока, док је АП 23 рок 
за усвајање измена и допуна померио за готово две године (други квартал 2016. године), 
у односу на првобитни рок постављен Акционим планом. Ове измене и допуне треба да 
се изврше у складу са закључком који је Народна скупштина донела у јуну 2014. године, 
поводом разматрања Поверениковог извештаја о спровођењу овог закона за 2013. годину. 
Кроз овакву хронологију формулисања обавеза и рокова за њихову реализацију долазимо 
до закључка да је Акциони план у потпуности занемарен као покретач промена у овој 
области, као и да су у овом случају за спровођење Закључка Народне скупштине биле 
потребне две године. 

Ограничења запошљавања и рационализација запослених у јавном сектору 
утицала су и на јачање капацитета стручне службе Повереника. Јачање капацитета 
Повереника на основу претходно спроведене анализе предвиђа и АП 23,110 с роком у 
првом кварталу 2017. године, док је обезбеђивање довољних финансијских и кадровских 
ресурса Повереника у области заштите личних података предвиђено и континуирано 
почев од првог квартала 2016. године.111 

У септембру 2015. године је, у сарадњи с Канцеларијом за европске интеграције, 
започет пројекат „Изградња капацитета Повереника за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности за ефективно и адекватно извршавање његових законских 
овлашћења и обезбеђивање остваривања права на слободан приступ информацијама и 
права на заштиту података у складу са европским стандардима“. Пројектом, који ће 
трајати до 2017. године, предвиђене су различите обуке и студијске посете запослених, а 
планирана је набавка опреме неопходне за рад Повереника. У 2015. години 6 запослених 
је стекло статус одитора, што представља највиши степен сертификације за ИСО 27001 
– безбедност података, док је 20 запослених добило сертификате за приступ тајним 
подацима: степен тајности „државна тајна“ (два заменика Повереника) и степен тајности 
„строго поверљиво“ (18 запослених). 
                                                 
109 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 161–162.  
110 Активност 2.2.5.3. 
111 Активност 3.11.1.3. 
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Акт са инструкцијама о процедурама поступања у раду органа власти у поступку 
пружања информација од јавног значаја није израђен, док АП 23 предвиђа континуиране 
обуке за службенике одговорне за решавање по захтевима за слободан приступ 
информацијама у складу са судском праксом и међународним стандардима.112 ТС истиче 
да би израда оваквог документа била од великог значаја с обзиром на значајан број 
грешака органа власти, услед којих тражиоци остају ускраћени за своја права или им је 
остваривање тих права отежано. 

Током 2013. и 2014. године Влада је усвојила низ уредби неопходних за примену 
Закона о тајности података. Према оцени ТС, Уредба о ближим критеријумима за 
одређивање степена тајности „поверљиво“ и „интерно“ донела је одређено прецизирање 
законске норме. Закон о тајности података предвиђа да се ознака „поверљиво“ ставља 
како би се спречио настанак штете по интересе Републике Србије, док Уредба наводи 13 
области у којима таква штета може да настане. Ипак, сваки од ових критеријума мора 
даље да се на основу нечега тумачи – да ли би одавање податка „угрозило уставни 
поредак и демократске принципе Републике Србије“, да ли би нанело „штету по 
економске интересе Републике“, да ли би угрозило „интересе кривичног гоњења и 
судског поступка, сузбијање кривичних дела и функционисања правосуђа“ итд. Нарочито 
занимљив критеријум је „угрожавање јединства политичког деловања Владе“, што ће, 
према оцени ТС, вероватно убудуће представљати основ за ускраћивање свих 
информација о дискусијама на седницама Владе, као што је и сада случај. ТС додаје да 
није лако формулисати прецизне критеријуме за све ситуације у којима може доћи до 
потребе да се неке информације прогласе тајним како би се заштили легитимни интереси 
државе, али да треба тежити да се садашњи уопштени критеријуми кроз праксу 
прецизирају.113 
 

Препорука: 
Обезбедити услове да се што пре усвоје измене и допуне Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја предвиђене Акционим планом и 
отклоне проблеми уочени у пракси, а који су у вези с транспарентношћу рада 

органа јавне власти. 
 
Циљ 4.4. Континуирана едукација о корупцији и начинима борбе против корупције 
 

Закључци: 
Кроз континуиране едукације тренера, израду брошура, приручника, портала за 
учење на даљину и едукативних филмова Агенција је у великој мери обезбедила 

услове да свим запосленима у јавном сектору буду доступни механизми за обуку о 
етици и интегритету. 

 
Влада је 5. августа 2014. године донела Уредбу о допунама Уредбе о програму и 

начину полагања државног стручног испита.114 Ипак, допуном Уредбе предвиђено је да 
се у овај програм уврсте једино испитна питања која се односе на Закон о Агенцији, а не 
и на остале антикорупцијске прописе и праксе. Зато се на овај начин само делимично 
решава потреба за континуираном обуком у овој области с посебним акцентом на питања 
                                                 
112 Активност 2.2.5.5. 
113 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 167.  
114 „Службени гласник РС“, бр. 84/14. 
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етике, интегритета, препознавања ситуација сукоба интереса, права узбуњивача, коју 
наглашава Стратегија. 

С друге стране, АП 23115 не предвиђа да се новим Законом о Агенцији предвиди 
и обавеза обука у области етике и интегритета за функционере и запослене у јавном 
сектору, што може да говори о томе да ова потреба више не представља посебан 
приоритет. 

У 2015. години Агенција је реализовала два тренинга за тренере о етици и 
интегритету, а у сарадњи са СУК Владе РС и Службом за управљање људским ресурсима 
АПВ спроведено је 5 обука o етици и интегритету на којима је присуствовало 92 
полазника. По први пут 2015. године, обука o етици и интегритету је уврштена у Програм 
општег стручног усавршавања руководилаца као обавезни модул. Такође, наведена обука 
је једна од десет просечно најпосећенијих обука коју је организовала СУК.116 

Агенција је припремила и одштампала приручник за извођење обуке о етици и 
интегритету, брошуру под називом „Бити као свој на своме“, која представља кратак 
водич кроз кључне вредности запослених у јавном сектору, припремила серијал од седам 
едукативних филмова,117 у којима су представљене надлежности Агенције и теме везане 
за вредности и одговорност запослених у јавном сектору, институционални интегритет, 
сукоб интереса, примање поклона и решавање етичких дилема118 и, крајем 2015. године, 
креирала портал за учење на даљину (e-learning) путем којег ће запослени у јавном 
сектору моћи да похађају обуку о етици и интегритету,119 с могућношћу полагања теста 
и добијања потврде о учешћу. 
 
Циљ 4.5. Створени услови за активније учешће организација цивилног друштва у борби 
против корупције 
 

Закључци: 
Како оцењује Алтернативни извештај ТС, током 2015. године није било промена 
у регулативи или пракси које би створиле повољније услове за активније учешће 
грађана и цивилног друштва у борби против корупције. Због буџетског дефицита, 

очекиван је био изостанак финансијске помоћи државе у већем обиму, кроз 
директне буџетске дотације или кроз пореско ослобођење за донаторе, али је 

подршка државе изостала и тамо где није захтевала финансијске ресурсе, а то је 
у области разматрања препорука које овај сектор упућује органима јавне власти. 

Штавише, ТС наводи да су забележени и бројни случајеви оспоравања улоге 
цивилног друштва као критичара и контролора власти. 

 
У новембру 2015. године усвојене су измене и допуне Уредбе o срeдствимa зa 

пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстajућeг дeлa срeдстaвa зa финaнсирaњe прoгрaмa oд 
jaвнoг интeрeсa кoja рeaлизуjу удружeњa,120 али је пропуштена прилика да се изменама 
и допунама испуне и обавезе из Акционог плана. Новине, тако, нису обухватиле захтев 
                                                 
115 Активност 2.2.1.1 
116 Видети: Евалуација обука за период јануар – децембар 2015. године, доступно на www.suk.rs.  
117 Снимање едукативног серијала финансијски је подржао Пројекат за реформу правосуђа и одговорну 
власт УСАИД, а за реализацију је била задужена продукцијска кућа Беомедија. 
118 Видети: www.youtube.com/channel/UC_2y-kk9H1Zgf71SMPOizzA 
119 Портал се налази на адреси: edukacije.acas.rs.  
120 „Службени гласник РС“, бр. 98/15.  
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да се уведе обавеза за кориснике да приликом конкурисања за доделу средстава из јавних 
извора подносе изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској 
политици, као и да се унапреди оквир о критеријумима, условима, обиму, начину и 
поступку доделе средстава, да се ограниче дискрeциoна прaвa члaнoвa кoмисиje кojи 
oдлучуjу o срeдствимa кoja се дoдeљују, регулишу питања избoра члaнoвa, кao и питaња 
oдгoвoрнoсти и кoнтрoлe извршeних дoдeлa. На тај начин је пренебрегнута смерница из 
Стратегије која наводи да ће подршка државе бити омогућена за све кориснике који 
приликом конкурисања поднесу изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о 
антикорупцијској политици (на пример, етички кодекс). 

Измене Закона о државној управи тако да се стандарди сарадње органа државне 
управе са цивилним друштвом усагласе са стандардима Савета Европе и Конвенције УН 
против корупције нису донете. С обзиром на свеобухватност могућих измена Закона о 
државној управи, планом рада Владе за 2016. годину предвиђен је нови рок за 
реализацију ове активности у 2016. години. 

Методологија праћења реализације програма, односно пројеката финансираних из 
буџетских средстава како би се спречило ненаменско трошење није донета због погрешно 
одређеног одговорног субјекта у Акционом плану. АП 23 предвиђа активност идентичне 
садржине, у коме су одговорни субјекти Кaнцeлaриjа зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм 
и ДРИ, а рок за реализацију четврти квaртaл 2015. године.121 

Агенција је за доделу средстава за организације цивилног друштва у 2015. години 
добила укупно 3.658.000 РСД. Пети по реду конкурс је расписан у фебруару, а одлучено 
је да средства у износу од по 1.829.000 РСД буду додељена Војвођанској зеленој 
иницијативи за пројекат документарни ТВ серијал „Зелена патрола на делу“ и Центру за 
слободне изборе и демократију за пројекат „Ка већој одговорности институција у процесу 
давања сагласности при запошљавању бивших функционера“. Ово је највећи новчани 
износ који је током свог досадашњег рада Агенција доделила организацијама цивилног 
друштва у оквиру ове мере. 

У 2016. години, Агенција није добила новчана средства за реализацију ове 
активности. Наиме, у складу с постављеним ограничењем буџета за наредну годину, за 
коју није понуђено образложење, Агенција је била у ситуацији да одлучи да јој у 
понуђеном оквиру буду обезбеђена средства за вршење њених редовних надлежности, 
због чега није било могуће да јој буде додељен и износ за доделу средстава за пројекте 
организација цивилног друштва. Из ових разлога, нажалост, ни идентична активност коју 
предвиђа АП 23 неће моћи да буде реализована у 2016. години.122 

Агенција је у 2015. години у оквиру пројекта „Подршка јачању механизама 
превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције“, 
који финансира Министарство спољних послова Краљевине Норвешке, организовала 
други конкурс за организације цивилног друштва које су учествовале у другом кругу пилот 
програма алтернативног извештавања о спровођењу Стратегије и Акционог плана.123 

Током 2015. године одржана су два консултативна састанка са представницима 
организација цивилног друштва, у Београду у мају, на коме су представљени 
алтернативни извештаји о спровођењу Стратегије за 2014. годину и у Новом Саду, у 
септембру, на коме су представљени резултати истраживања узрока и појавних облика 
                                                 
121 Активност 2.2.11.3. 
122 Активност 2.2.11.4. 
123 Видети детаљније горе у тексту Увод, Унапређење механизма надзора. 
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корупције на локалном и покрајинском нивоу које је Агенција спровела као основ за 
израду модела будућих локалних и покрајинских антикорупцијских планова у складу с 
обавезама из Акционог плана. 

 
Циљ 4.6. Створени услови за активније учешће приватног сектора у борби против 
корупције 
 

Закључци: 
Према оцени Алтернативног извештаја ТС, не постоје назнаке да је приватни 
сектор спремнији да се активно укључи у борбу против корупције кроз конкретне 
активности, као што су подношење кривичних пријава, захтева за заштиту 

права, масовнију израду и примену сопствених етичких правила и слично. Важна 
новина за овај сектор је усвајање Закона о заштити узбуњивача, који се односи и 

на приватна предузећа. 
 

Закон о порезу на добит правних лица није измењен и допуњен тако да се борба 
против корупције наведе као једна од намена, односно делатности за коју се предузећима 
која пружају финансијску подршку цивилном друштву може дати посебна пореска 
олакшица. МФ је приликом израде овогодишњих измена и допуна овог закона разматрало 
могућност увођења наведене пореске олакшице, али је закључено да у овом моменту није 
целисходно да се то уради из следећих разлога: 

 
 недостатак инструмената за праћење испуњености законских услова за 

одобравање пореске олакшице, као и могућности сагледавања ефеката који би се 
постигли увођењем конкретне олакшице, због чега не постоји могућност праћења 
остварења задатог циља након њеног увођења, што би могло довести до 
злоупотреба у пракси; 

 повећање административних трошкова праћења примене олакшице; 
 пореска олакшица као мера за остварење овог циља могла би утицати само на 

обезбеђење финансијских средстава за рад тих организација, због чега МФ сматра 
да би требало размотрити неки други начин за обезбеђење финансијских 
средстава који би био једноставнији за праћење и анализу ефеката; 

 смањење буџетских прихода, чији ефекат није могуће сагледати. 
 

На овај начин се очигледно одустало од намере коју наводи Стратегија, а то је да 
ће држава створити стимулативни оквир да приватни сектор финансијски подржи 
антикорупцијске пројекте цивилног сектора. 

У току 2015. године, Привредна комора Србије организовала је 7 догађаја, који су 
на посредан или непосредан начин обрађивали тему компанијске антикорупције. ТС у 
алтернативном извештају предлаже да се део ових обука организује у форми разговора 
без присуства јавности на којем би привредници добили прилику да изнесу тешкоће на 
које наилазе у свом раду представницима државних органа, на пример, у области јавних 
набавки, у погледу добијања битних дозвола за рад и слично.124 
 

                                                 
124 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 179.  
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Циљ 4.7. Народна скупштина прати спровођење закључака, односно препорука које је 
донела поводом извештаја независних државних органа 

Закључци: 
Закон о Народној скупштини није допуњен тако да се уведе обавеза Владе да 
подноси Народној скупштини најмање једном годишње извештај о спровођењу 
њених закључака донетих поводом разматрања извештаја независних државних 
органа, организација и тела, у року од шест месеци од доношења закључака, уз 

обавезу да се извештај Владе разматра на седници Народне скупштине. 
Иако су ресорни одбори разматрали извештаје независних државних органа за 
2014. годину 2. јула 2015. године, до закључења рада на овом извештају Народна 

скупштина о њима није расправљала у пленуму. 

Алтернативни извештај ТС оцењује да је потребно истинско настојање Народне 
скупштине да врши своју улогу надзора над извршном влашћу и да у том процесу користи 
извештаје независних органа. Према оцени ТС, због политичке структуре и једног и 
другог тела долази до неефикасне контроле извршне власти од стране парламента. Наиме, 
у извршној власти се налазе председници и потпредседници парламентарних странака, 
који уживају поверење народних посланика из њихових странака. Иако постоје неке 
парламентарне иницијативе које би могле да доведу до јачег надзора (нпр. Global 
Organization of Parliamentarians Against Corruption – GOPAC), у пракси су ретке 
ситуације када посланици из владајућих странака оспоравају одлуке Владе или користе 
посланичка овлашћења за покретање одговорности чланова Владе за (не)урађено. Тако, 
у протеклом периоду није било ни иницијатива да се утврди одговорност чланова Владе 
због непоступања по закључцима које је Народна скупштина усвојила. Овај проблем би 
могао да буде умањен, када би се, на пример у Пословнику, прецизирале дужности 
Народне скупштине у вези с формулисањем закључака на основу извештаја независних 
државних органа и разматрања извештаја Владе о извршењу закључака.125 

Иако су ресорни одбори разматрали извештаје независних државних органа за 
2014. годину 2. јула 2015. године, Народна скупштина о њима није расправљала у 
пленуму. У претходном извештајном периоду, проблем је био у томе што су скупштински 
закључци донети, али Влада није известила о поступању по њима. ТС у алтернативном 
извештају оцењује да су у 2015. години скупштински одбори били мање наклоњени 
независним телима него ранијих година, на шта указују знатно уопштеније формулисане 
препоруке него раније. Иако је тако предвиђено и Стратегијом и ранијим закључцима 
Народне скупштине, није дошло до измене ниједног од закона који се односе на рад 
независних тела важних за борбу против корупције, изузев Закона о јавним набавкама, 
али које нису предвиђене и Акционим планом. На неким законима се ради, као што је 
Закон о Агенцији, али не и довољно ефикасно, нити је рад на њему почео на време.126 

На овај начин нису решени проблеми које је у 2013. години наводила Стратегија, 
а то су: да је поступање по годишњим извештајима независних државних органа који су 
поднети Народној скупштини остало врло ограниченог обима, да се тај процес окончава 
тако што Народна скупштина на предлог надлежног одбора доноси закључке, односно 
препоруке, али без механизама да се они учине обавезујућим за оне органе јавне власти 
на које се односе. Стратегија закључује да је због тога неопходно уредити поступак 
надзора над спровођењем закључака које је Народна скупштина донела уз могућност 
предузимања мера у случају да закључци нису спроведени без оправданих разлога. 
                                                 
125 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 181.  
126 Ibid, стр. 154. 
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И у свом извештају о напретку Србије за 2015. годину, ЕК наводи да Народна 
скупштина треба да има проактивнији приступ у подстицању и праћењу спровођења 
закључака и препорука из извештаја независних тела, као и да се мора даље јачати надзор 
скупштине над радом извршне власти. ЕК оцењује да Народна скупштина треба и да 
повећа подршку институционалној улози независних тела, да подстиче спровођење 
њихових препорука и да се скупштинске расправе не користе за подривање независних 
тела.127 

Препорука: 
Обезбедити услове да се Закон о Народној скупштини допуни тако да се реализује 

овај циљ и отклоне проблеми формулисани у Стратегији. 

Циљ 4.8. Проширене и прецизиране надлежности и унапређени кадровски капацитети и 
услови рада Агенције за борбу против корупције, Заштитника грађана, Повереника за 
информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Државне ревизорске 
институције 

На основу анализа потреба које су у децембру 2013. године поднели Агенција, 
Заштитник грађана, Повереник и ДРИ, започете су измене и допуне, односно доношење 
нових закона који регулишу рад Агенције, Заштитника грађана и Повереника, али 
генерални изазов у вези с јачањем капацитета ових органа, је и даље актуелна 
рационализација јавне управе. ТС у алтернативном извештају наводи да би државни 
органи требало да, при исказивању потреба за ангажовањем нових запослених, детаљно 
упореде резултате у свом раду који се могу очекивати са траженим повећањем броја 
запослених у односу на актуелно стање, на пример, брзина решавања или број решених 
предмета одређене врсте, број обављених контрола и слично, чиме би лакше добили 
подршку за одобравање додатних буџетских средстава.128 

АП 23 предвиђа низ мера за јачање капацитета ових институција. 

Циљ 4.9. Успостављена ефикасна и делотворна заштита узбуњивача (лица која 
пријављују сумњу на корупцију) 

Закључци: 
Усвојени су неопходни подзаконски акти за примену Закона о заштити 

узбуњивача: Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања 
овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за 

унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених усвојен 
је 3. јуна, а Правилник о програму стицања посебних знања у вези са заштитом 

узбуњивача 15. јануара 2015. године. 

Законодавац је предвидео да суђења у случајевима заштите узбуњивача могу 
водити само лица која поседују посебна стручна знања, па је примена овог закона 
одложена за шест месеци, између осталог и зато да би се одређени број судија обучио за 
поступање у овим предметима. Ипак, након доношења правилника о обуци, испоставило 
се да целокупна обука коју судије морају да прођу траје један радни дан (и обухвата пет 
часова од по 60 минута и практичну вежбу кроз симулирани случај), као и да није 
предвиђена било каква провера знања стеченог на обуци. 
                                                 
127 Европска комисија, Извештај о напретку Србије за 2015. годину, новембар 2015. године, стр. 6.  
128 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 183–184.  
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ТС критикује и правилник који регулише питања унутрашњег узбуњивања, који 
поред неких корисних новина понавља неке одредбе закона, садржи и неке нејасне 
одредбе, али и пропушта да нека питања детаљније уреди. 

План и програм обуке „Заштита узбуњивача“ усвојен је 31. марта 2015. године као 
део Програма општег континуираног стручног усавршавања. Обука је реализована у 
августу, новембру и децембру 2015. године, за укупно 62 државна службеника. Имајући 
у виду број полазника, Алтернативни извештај ТС оцењује да је очигледно да је 
досадашњи број организованих обука далеко од довољног (обучен је, дакле, један на 
10.000 запослених у јавном сектору). Ово је нарочито недовољно када се има у виду да 
је реч о првој години примене овог закона, када су и непознанице далеко највеће.129 
 
Циљ 4.10. Успостављен систем за спречавање сукоба интереса у јавном сектору 
 

Нацрт закона којим се на јединствен начин регулише спречавање сукоба интереса 
запослених у јавном сектору, као и питање подношења и провере извештаја о имовини и 
приходима службеника у јавној управи није израђен. АП 23 предвиђа доношење закона 
којим ће се уредити спречавање сукоба интереса државних службеника до другог 
квартала 2017. године,130 на основу резултата студије изводљивости која треба да буде 
израђена до четвртог квартала 2016. године.131 
 

5. СПРОВОЂЕЊЕ И НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ СТРАТЕГИЈЕ 
 

 

Циљ 5. Успостављен систем за спровођење, координацију и надзор над спровођењем 
Стратегије 

Закључци: 
Према подацима којима Агенција располаже, Координационо тело Владе за 

примену Акционог плана, основано у августу 2014. године, је до сада одржало два 
састанка, један у 2014. години и један 25. јануара 2016. године. 

Иако је Акциони план предвидео да измене Закона о Агенцији, које предвиђају 
унапређење механизама надзора над спровођењем Стратегије, буду усвојене у 

марту 2014. године, оне, готово две године касније, не постоје ни у форми нацрта. 
Допуне Закона о Народној скупштини у циљу унапређења надзора над 

спровођењем Стратегије, слично циљу 4.7. у области Превенција корупције, 
нису усвојене. 

                                                 
129 Ibid, стр. 188.  
130 Активност 2.2.3.5. 
131 Активност 2.2.3.4. 

72%

28%

Оцена испуњености Акционог плана

Реализовано

Није реализовано

Од 7 оцењених акти-
вности, ниједна није реализована 
у складу с индикатором, 4 (72%) 
су нереализоване, док за 3 (28%) 
Агенција, због недостатка пода-
така, није у могућности да оцени 
реализацију. 
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Јачање капацитета Групе за координацију Стратегије у оквиру Министарства 
правде ће се убудуће пратити кроз АП 23.132 

Влада је почетком августа 2014. године основала Координационо тело за примену 
Акционог плана за спровођење Стратегије, на највишем нивоу, унутар саме Владе. 
Министар правде је, као разлог за оснивање овог тела навео „незадовољавајуће резултате 
испуњавања Акционог плана“, а приликом отварања првог састанка нагласио је да је 
„оснивањем овог тела координација подигнута на највиши ниво“ и да је то „учињено уз 
консултације са представницима ЕК“. Према Одлуци, Координационо тело чине 
председник Владе, који и управља његовим радом, министар надлежан за послове 
правосуђа, министар надлежан за послове финансија и члан Савета. Предвиђено је да се 
Координационо тело састаје најмање једном у шест месеци, а у његовом раду могу, по 
потреби, учествовати и остали чланови Владе и руководиоци надлежних органа. Посебну 
улогу имају државни секретари у Министарству правде и Министарству финансија, који 
посредством лица из ових органа која су одређена као контакт особе, координирају рад 
органа надлежних за спровођење Акционог плана. Државни секретар из Министарства 
правде одржава састанке с овим лицима најмање једном у три месеца, а по потреби и 
билатералне састанке. О испуњености мера из Акционог плана надлежни државни 
органи обавештавају Координационо тело путем Министарства правде и Савета, а тело 
може Влади предлагати доношење одлука ради спровођења Акционог плана. 

Закон о Народној скупштини није допуњен тако да се уведе обавеза Владе да 
подноси Народној скупштини најмање једном годишње извештај о спровођењу 
закључака Народне скупштине донетих поводом разматрања извештаја Агенције, у року 
од 6 месеци од доношења закључака Народне скупштине, уз обавезу да се извештај Владе 
разматра на седници Народне скупштине. Народна скупштина је предложила да се рок за 
реализацију ове мере продужи. 

У Алтернативном извештају БЦБП, УТС и БИРН представљени су налази анализе 
садржаја писања медија о Стратегији у периоду када је она усвајана.133 Главни налази 
анализе су: 

 
 Иако је реч о кровном антикорупцијском документу, медијско извештавање о 

процесу његовог доношења било је скромно; 
 Највећи број текстова објављен је у штампаним медијима, нешто мање у 

агенцијама. Електронски медији су са мање пажње извештавали о овој теми; 
 Аналитички жанр је готово у потпуности изостао у извештавању – доминирала је 

фактографија, и то у кратким новинским формама, вести и извештају. Објављена 
је свега једна анализа, као и три интервјуа; 

 Агенду су примарно дефинисали институционални актери из извршне власти, 
који су појединачно најчешће цитирани извори. Агенција и њени представници 
извори су у три текста, а једини представници невладиног сектора су ТС и Савет 
за мониторинг, људска права и борбу против корупције – Транспарентност. 
Упадљиво изостају и представници законодавне власти, јер су наведени као извор 
само у једном тексту, што говори о минимизираној улози парламента као места за 
дебату о решењима која предлаже извршна власт; 

 Извештавање је било махом протоколарно. Највећи број текстова је тематски био 
повезан са представљањем Предлога стратегије у ширем, политичком оквиру. Уз 
то, још петина текстова је у вези са скупштинским заседањем и представљањем и 

                                                 
132 Активност 2.1.1.3. 
133 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН, јануар 2016. године, стр. 56–57. 
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усвајањем Стратегије. Остали текстови баве се ширим друштвеним оквиром у 
борби против корупције или критиком предложених решења; 

 Медијско извештавање било је углавном неутрално или позитивно интонирано, 
захваљујући томе што већина извора позитивно оцењује Стратегију или 
представља њена кључна решења. Сви негативно интонирани текстови потекли 
су од невладиног сектора или Агенције; 

 Најаве, амбициозни планови за будућност и обећања доминирала су порукама 
директних извора. У њиховим изјавама, између осталог, стајало је да грађани могу 
да очекују борбу против политичке корупције у самом врху власти, високе 
стандарде и захтеве приликом њеног спровођења, превенцију корупције и 
управљање ризицима. Занемарљиво мало је конкретних решења, рокова или 
непосредне одговорности сваког од актера, што смањује могућност грађана да 
буду у потпуности информисани. 

 
6. ПРЕПОРУКЕ 

 
Поред остваривања циљева Стратегије који намећу одговарајуће обавезе 

реализације и за коју ће одговорност сносити искључиво органи jавне власти, Стратегија 
наводи и одређене препоруке које се односе како на њих, тако и на приватни и цивилни 
сектор. 
 

Препорука: 
С обзиром на то да за праћење поступања по овим препорукама Стратегијом није 
предвиђена никаква методологија, Агенција, као и у претходна два извештаја, 

препоручује министарству надлежном за послове правосуђа да прецизира коме су 
упућене трећа, четврта и пета препорука, а затим да се размотри могућност да 
се ресорна министарства обавежу да ове области прате у склопу обавезе вршења 
надзора у својим ресорима и о томе обавештавају Агенцију у оквиру извештавања 
о спровођењу Стратегије, како би се обезбедиле и информације о поступању по 

препорукама. 
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ПОСЕБНИ ДЕО – ПРИЛОГ 

 
 

3.1. ПОЛИТИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
 

У оквиру прве области Стратегије – Политичке активности – формулисано је пет 
циљева: 
 

1. отклоњени недостаци у правном оквиру и спровођењу контроле финансирања 
политичких активности и субјеката (циљ 3.1.1.), 

2. отклоњени недостаци у правном оквиру и ојачани капацитети у области 
превенције сукоба интереса, контроле имовине и прихода јавних функционера 
(циљ 3.1.2.), 

3. усвојен и примењен делотворан законски оквир којим се регулише лобирање и 
учешће јавности у поступку доношења прописа (циљ 3.1.3.), 

4. утврђени јасни критеријуми за предлагање, избор и разрешење, као и вредновање 
резултата рада директора јавних предузећа (циљ 3.1.4.), 

5. усвојени покрајински и локални акциони планови за борбу против корупције чије 
спровођење надзиру стална радна тела покрајинских, односно локалних 
скупштина (циљ 3.1.5.). 

 
За испуњење ових пет циљева предвиђене су 24 мере и 74 активности, од којих је 

поступање испитано за 51 активност. Према оцени Агенције, од 51 испитане активности: 
 
 Осам активности је реализовано у складу с индикатором. Три активности су 

реализоване на начин, али не и у року, две су реализоване за извештајни период 
на начин предвиђен Акционим планом, а две активности нису реализоване у 
складу са захтевима предвиђеним Акционим планом. 

 Чак 43 активности нису реализоване, од којих 19 њих због тога што није испуњена 
претходна, за њих условљавајућа активност. 

 
Поступање по Стратегији и Акционом плану 

 
Циљ 3.1.1 Отклоњени недостаци у правном оквиру и спровођењу контроле 

финансирања политичких активности и субјеката 
 

Акционим планом је за испуњење овог циља предвиђено осам мера. 
 
Мера 3.1.1.1. Изменити Закон о финансирању политичких активности тако да се јасно утврде и 
разграниче обавезе Агенције за борбу против корупције, Државне ревизорске институције и других 
органа у поступку контроле политичких активности и субјеката и прецизно утврде обавезе и механизми 
за транспарентност финансирања политичких субјеката 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. марта 2014. 
године изради Нацрт закона о изменама и допунама Закона и достави га Влади. 
Уз активност је наведена напомена да у радну групу треба укључити министарство надлежно за послове 
правосуђа, представнике политичких субјеката, органа локалне самоуправе и аутономних покрајина, 
Сталну конференцију градова и општина и узети у обзир аспекте доделе кредита, активности 
невладиних организација и механизама извештавања Агенције. 
Индикатор: Нацрт закона о изменама и допунама Закона достављен Влади 
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Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност није реализована на начин нити у року 
предвиђеним Акционим планом. 
Другом активношћу је предвиђено да Влада до 6. јуна 2014. године поднесе Предлог закона о изменама 
и допунама Закона Народној скупштини. 
Индикатор: Поднет Предлог закона о изменама и допунама Закона Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. септембра 2014. године усвоји Закон о 
изменама и допунама Закона. 
Индикатор: Усвојен Закон о изменама и допунама Закона 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 

О спровођењу 

Процес у коме је требало донети правила којима се на јасан начин уређују и 
разграничавају обавезе органа јавне власти који учествују у ланцу контроле финансирања 
активности политичких субјеката остаје на нивоу из 2014. године.134 

Када је реч о начину на који се припремљеним Нацртом закона о изменама и 
допунама Закона о финансирању политичких активности (ЗФПА) утврђују обавезе и 
унапређује транспарентност политичких субјеката у вези са финансирањем њихових 
активности, Министарство финансија (МФ) у свом извештају о спровођењу Стратегије 
за 2015. годину даје искључиво осврт на допуне којима се уводи обавезан садржај 
Годишњег извештаја о финансирању политичког субјекта. Наиме, према Министарству, 
транспарентност се постиже околношћу да овако прописан садржај чини Годишњи 
извештај упоредивим са извештајем о трошковима изборне кампање. Надаље, описује се 
предност планиране промене назива Годишњег финансијског извештаја у Годишњи 
извештај о финансирању политичког субјекта: суштина је у томе да се установи 
формална дистинкција у односу на годишњи финансијски извештај који се подноси 
Агенцији за привредне регистре (АПР). Надаље се набрајају разлике у елементима 
извештаја који се подносе Агенцији и АПР.135 

Извештај МФ не садржи јасну информацију о тренутку када је Нацрт закона о 
изменама и допунама ЗФПА достављен Влади на разматрање. Међутим, у њему постоје 
подаци о томе да су Oдбор за правни систем и државне органе и Одбор за привреду и 
финансије Владе Србије, на седницама одржаним у јануару 2015. године, размотрили 
текст Нацрта закона и проследили Влади закључке ради утврђивања Предлога закона о 
изменама и допунама ЗФПА. 136  Из овога се може закључити да је Нацрт закона о 
изменама и допунама ЗФПА, највероватније, достављен Влади почетком 2015. године, са 
скоро годину дана закашњења у односу на рок предвиђен Акционим планом. 

Идентичну активност предвиђа и Акциони план за Поглавље 23 (АП 23) са роком за 
реализацију који је померен на трећи квартал 2016. године, дакле две године након рока 
предвиђеног Акционим планом (активност 2.2.2.2). Планом рада Владе за 2016. годину 
предвиђено утврђивање Предлога закона о изменама и допунама ЗФПА за септембар 2016 
године. Влада није дала одговор на питање у вези са разлозима који су утицали на чињеницу 
                                                 
134  Видети детаљније у: Агенција за борбу против корупције, „Извештај о спровођењу Националне 
стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог 
плана за њено спровођење“, март 2015. године, стр. 25 – 28, (Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. 
годину), доступно на: http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2011/03/Izvestaj-o-sprovodjenju-nacionalne-
strategije-i-akcionog-plana-20141.pdf.  
135 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
136 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
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да Предлог закона о изменама и допунама ЗФПА не буде усвојен у предвиђеном року.137 
Народна скупштина је усвајање Закона о изменама и допунама ЗФПА, у свом извештају о 
спровођењу Стратегије, уврстила међу нереализоване активности. 

 
О ефектима 
 
До измена и допуна ЗФПА је ипак дошло, по хитном поступку, у новембру 2014. 

године, другачијим поводом и са другачијим исходом. Политички субјекти су се одрекли 
дела прихода из јавних средстава зарад финансијске консолидације државног буџета, али 
су, заузврат, добили право на стицање имовине из јавних извора и могућност да средства 
из јавних извора намењена за редован рад користе и за финансирање трошкова изборне 
кампање.138 Пракса ће показати да ли су новим правилима политички субјекти заиста и 
погоршали сопствени положај. С друге стране, држава је овим потезом оставила јавност 
у недоумици у погледу разлога због којих измене и допуне ЗФПА још увек нису усвојене 
у складу с Акционим планом, као и због чега је рок за све наведене измене и допуне, АП 
23 померио чак за две године.139 

Алтернативни извештај ТС наводи да, иако Нацрт закона о изменама и допунама 
ЗФПА садржи низ унапређења, критеријуми постављени Акционим планом у вези са 
стандардима које је потребно достићи изменама правног оквира у овој области нису 
задовољени. Унапређењем се сматрају решења из измена која се односе на обавезу 
Државне ревизорске институције (ДРИ) да у годишњем плану ревизије предвиди 
ревизију политичких субјеката, обавезу Пореске управе да планом контроле обухвати 
даваоце финансијских средстава и роба и услуга политичким субјектима, као и на обавезу 
обезбеђивања средстава за контролу финансирања кампање. С друге стране, износи се 
становиште да нису прецизиране обавезе Агенције у контроли, јер нису разграничени 
послови контроле које обавља Агенција од послова контроле које ће обављати други 
органи. Такође, нису разрађене ни обавезе других органа који могу имати одређену улогу 
у поступку контроле поштовања ЗФПА. Коначно, имајући у виду околност да су измене 
ЗФПА из 2014. године суштински нарушиле принцип поделе прихода и расхода на оне 
који се могу користити у кампањи и у редовном раду, накнадне измене ЗФПА би требало 
да обезбеде уједначавање и конзистентност законских решења у светлу поменуте 
промене.140 

 
Мера 3.1.1.2. Изменити Закон о Државној ревизорској институцији тако да се програмом ревизије 
обавезно обухвати ревизија парламентарних политичких странака на републичком нивоу 
Првом активношћу је предвиђено да Влада до 6. марта 2014. године изради Предлог закона о изменама 
и допунама Закона и достави га Народној скупштини. 
Индикатор: Предлог закона о изменама и допунама Закона достављен Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. септембра 2014. године усвоји Закон о 
изменама и допунама Закона. 
Индикатор: Усвојен Закон о изменама и допунама Закона 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
                                                 
137 Влада Републике Србије, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
138 Видети детаљније у: Агенција за борбу против коруцпије, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. 
годину, стр. 26–27. 
139 Активности 2.2.2.2. и 2.2.2.3. 
140 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 21. 
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О спровођењу 
 
У извештају о спровођењу Стратегије за 2015. годину МФ наводи да је Нацртом 

закона о изменама и допунама ЗФПА предвиђена измена одредбе члана 34. Закона, чиме 
се практично иде у правцу реализације мере 3.1.1.2.141 

Као што је описано у делу овог извештаја о реализацији мере 3.1.1.1, до усвајања 
измена и допуна ЗФПА, базираних на нацрту израђеном под окриљем МФ није дошло. 
Такође, и у овом случају, идентична активност је нашла свој пут до АП 23 (активност 
2.2.2.3), додуше кроз измене и допуне ЗФПА и са роком реализације који је одложен за 
трећи квартал 2016. године, дакле две године након рока предвиђеног Акционим планом. 

 
О ефектима 
 
Без обзира на то што су изостале измене у релевантном регулаторном оквиру, ДРИ 

је током 2015. године извршила ревизију финансијских извештаја и правилности 
пословања три политичка субјекта за 2014. годину. Ревизија је спроведена у складу са 
Уставом Републике Србије, Законом о ДРИ, Програмом ревизије ДРИ за 2015. годину, 
Закључком о спровођењу ревизије, Међународним стандардима ревизије (ISA) и 
Међународним стандардима врховних ревизорских институција (ISSAI). Ревизија је 
обухватала ревизију финансијских извештаја (биланс стања и биланс успеха) и ревизију 
правилности пословања (ревизија активности, финансијске трансакције и информације 
које су укључене у финансијске извештаје). Неправилности које су утврђене у поступку 
ревизије односе се на неевидентирање имовине, невршење пописа, неусаглашена 
потраживања и обавезе, неадекватан систем интерне контроле и нетачно или нереално 
исказивање позиција финансијских извештаја. Алтернативни извештај ТС препоручује 
да се Закон о ДРИ измени тако да се уреде сва битна питања за рад ове институције у 
области ревизије политичких субјеката. Паралелно са тиме, ЗФПА би требало да 
прецизира: 1) поступање других органа (пре свега Агенције) у вези са налазима ДРИ; 2) 
јавност података из извештаја ДРИ и одазивних мишљења; 3) дужности у погледу 
покретања прекршајних поступака на основу налаза ДРИ и друга питања.142 

 
Мера 3.1.1.3. Изменити Закон о пореском поступку и пореској администрацији тако да се уведе 
обавеза директора Пореске управе да у годишњи или ванредни план пореске контроле обавезно уврсти 
даваоце финансијских средстава и других услуга политичким субјектима у складу сa извештајем 
Агенције о финансирању политичких активности и субјеката 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. марта 2014. 
године изради Нацрт закона о изменама и допунама Закона и достави га Влади. 
Индикатор: Нацрт закона о изменама и допунама Закона достављен Влади 
Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин, али не и у року 
предвиђеним Акционим планом. 
Другом активношћу је предвиђено да Влада до 6. јуна 2014. године поднесе Предлог закона о изменама 
и допунама Закона Народној скупштини. 
Индикатор: Поднет Предлог закона о изменама и допунама Закона Народној скупштини 

                                                 
141 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016; О разлозима због којих је 
дошло до промене одговорног субјекта и средства помоћу којег ће бити реализована мера 3.1.1.2, видети 
детаљније у: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. годину, стр. 
28. 
142 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 23. 
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Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. септембра 2014. године усвоји Закон о 
изменама и допунама Закона. 
Индикатор: Усвојен Закон о изменама и допунама Закона 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да је изостала претходна, 
условљавајућа активност.* 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Разлози целисходности143 определили су МФ да Нацртом закона о изменама и 

допунама ЗФПА предвиди обавезу Пореске управе да у годишњи план пореске контроле, 
који се доноси у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска 
администрација, обухвати и контролу давалаца финансијских средстава, односно роба и 
услуга политичким субјектима.144 И ова мера је предвиђена у АП 23 (активност 2.2.2.3), 
заједно с претходном, кроз измене и допуне ЗФПА и са роком реализације у трећем 
кварталу 2016. године, дакле одложеним две године у односу рок из Акционог плана. 

Закон о пореском поступку и пореској администрацији измењен је у децембру 
2015. године,145 али донете измене нису у вези са испуњењем мере из Акционог плана.146 

 
О ефектима 
 
Закон о пореском поступку и администрацији претрпео је измене и допуне укупно 

четири пута од почетка примене Акционог плана, чиме је више пута пропуштена прилика 
да се потребна измена спроведе кроз закон који је иницијално одређен као матични.147 С 
друге стране, показало се да је обједињавање и пребацивање измена предвиђених 
Акционим планом у Нацрт закона о изменама и допунама ЗФПА лоша процена, будући 
да је значај овог закона, из перспективе законодавне агенде Владе, опао на ниво 
занемарљивог. 
 
Мера 3.1.1.4. Ојачати капацитете Агенције за борбу против корупције за процес контроле 
финансирања политичких активности 
Другом активношћу је предвиђено да Агенција до 6. децембра 2014. године измени систематизацију и 
запосли одговарајући број стручног кадра у складу са анализом. 
Индикатор: Број и структура запосленог кадра одговара анализи потреба 
Активност није реализована у складу с индикатором.** 
Трећом активношћу је предвиђено да Агенција направи и трајно спроводи план и програм обуке 
запослених у складу са анализом. 
Индикатор: план обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Активност је реализована у складу с индикатором за извештајни период.** 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин предвиђен Акционим 
планом. 

                                                 
143 Видети: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. годину, стр. 
28. 
144 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. 
145 „Службени гласник РС“ бр. 112/15. 
146 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 24. 
147 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 24. 
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Четвртом активношћу је предвиђено да Агенција до 6. децембра 2014. године набави опрему у складу 
са анализом потреба. 
Индикатор: Достављен извештај о набављеној опреми 
Активност није реализована у складу с индикатором.**

* Прва активност којом је предвиђено да Агенција до 6. марта 2014. године изради анализу потреба је у 
прошлогодишњем извештају оцењена као реализована на начин и у року предвиђеним Акционим планом. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Нови Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Стручној служби Агенције ступио је на снагу 24. децембра 2014. године, којим је, у 
складу са анализом потреба, увећан број кадрова у Служби за контролу финансирања 
политичких субјеката (према новом Правилнику, Сектор за контролу финансирања 
политичких активности). При исказивању потреба узето је у обзир тренутно стање 
унутрашњег уређења Стручне службе Агенције, кључни проблеми који се јављају у 
обављању редовних активности и стратешки и правни оквир, па је новим Правилником 
систематизовано 20 запослених. У 2015. години, у организационој јединици Агенције у 
Сектору је запослено двоје нових кадрова, па је тренутни број запослених 11.148 

Запослени у Сектору за контролу финансирања политичких активности су, према 
плану и програму обуке из 2013. године, похађали један едукативан догађај о контроли 
финансијских извештаја, уз финансијску подршку ОЕБС за ангажовање експерта који је 
одржао обуку. 

За потребе Сектора за контролу финансирања политичких активности није 
набављана нова опрема. 

Истовремено, АП 23 поново предвиђа сличне активности (активности 2.2.1.4 и 
2.2.1.5), додуше на генералном нивоу, али чија ће реализација имати реалне реперкусије 
на организацију и рад Агенције. 

 
О ефектима 
 
ТС у свом алтернативном извештају износи став да је немогуће дати коначну 

оцену када је у питању реализација тзв. „капацитетских“ мера (запошљавање нових 
кадрова и њихова обука, набавка опреме и др.). Наиме, да би се могла дати иоле 
прецизнија процена, неопходно је остварити неколико предуслова, међу којима су и 
допуне Нацрта закона о изменама и допунама ЗФПА на такав начин да се прецизно 
одреде обавезе Агенције у поступку контроле, што тренутно није случај. Додатно, 
неопходно је прецизирати и обавезе других државних органа који имају своју улогу у 
контроли финансирања политичких активности. Тек тада ће, на основу досадашњег 
искуства у контроли, бити могуће проценити колико је потребно стално запослених лица 
на овим пословима у Агенцији, а колико је потребно повремено ангажованих лица за 
послове контроле (посебно у вези са изборном кампањом), које обуке треба да прођу, 
какву опрему да поседују, итд.149 

 
                                                 
148  Видети: Информатор о раду Агенције за борбу против корупције, децембар 2015. године, стр. 9, 
доступно на: http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2010/07/INFORMATOR-DECEMBAR-2015-FIN2.doc   
149 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 26. 
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Мера 3.1.1.5. Ојачати капацитете Државне ревизорске институције за ефикасно спровођење ревизије 
парламентарних политичких странака 
Другом активношћу је предвиђено да ДРИ до 6. децембра 2014. године измени систематизацију и 
запосли одговарајући број стручног кадра у складу са анализом. 
Индикатор: Број и структура запосленог кадра одговара анализи потреба 
Активност је реализована у складу с индикатором.** 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин, али не и у року 
предвиђеним Акционим планом. 
Трећом активношћу је предвиђено да ДРИ направи план и трајно спроводи обуке запослених у складу 
са анализом. 
Индикатор: план обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Активност је реализована у складу с индикатором за извештајни период.** 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин предвиђен Акционим 
планом. 

* Прва активност којом је предвиђено да ДРИ до 6. марта 2014. године изради анализу потреба је у 
прошлогодишњем извештају оцењена као реализована на начин и у року предвиђеним Акционим планом. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
ДРИ у извештају о спровођењу Стратегије за 2015. годину наводи да је у складу 

са урађеном анализом потреба, у јуну 2015. године изменила акт о систематизацији којим 
је повећала број извршилачких радних места, између осталог, и на пословима ревизије 
политичких странака. Након измене систематизације, запослене су стручне особе које су 
способне да ефикасно спроводе ревизију политичких субјеката, а према оцени ДРИ, број 
и структура кадра који је планиран да се бави ревизијом политичких странака су такви 
да превазилазе број и структуру кадра из анализе потреба. ДРИ истиче да ће настојати да 
и у наредном периоду повећава број запослених због повећања броја и обима ревизија, 
како политичких, тако и других субјеката ревизије и препоручује да се рок за реализацију 
друге активности помери на други квартал 2017. године.150 

ДРИ је израдила план и програм обуке запослених за ревизију политичких 
странака који је и спроводила током извештајног периода. Чланови ревизорских тимова 
су прошли интерну обуку о поступку ревизије. У складу са индикатором активности, 
ДРИ је доставила извештај о спроведеној обуци. И пре доношења плана и програма обуке 
запослених за ревизију политичких странака ДРИ је спроводила активности усмерене на 
јачање капацитета запослених у области контроле финансирања политичких субјеката. 
Ове активности су биле организоване у форми конференција, радионица, студијских 
посета, скупова, састанака и сл.151 

ДРИ је набављала потребну информатичку опрему користећи средства из буџета 
Републике Србије и донација страних земаља и међународних организација. У складу са 
индикатором активности, ДРИ је доставила извештај о набављеној опреми. Закључком 
Владе од 19. новембра 2015. године ДРИ је додељен пословни простор у објекту „Кула“ у 
Булевару краља Александра 84 на 2, 5, 6. и 7. спрату. Пословни простор још увек није 
усељен, јер се чека да се заврши његова припрема и опремање. ДРИ и у овом случају даје 
препоруку да се рок за реализацију треће активности помери на трећи квартал 2017. 

                                                 
150 Државна ревизорска институција, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
151 Државна ревизорска институција, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
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године, како би се њена реализација ускладила са реализацијом друге активности.152 
 
Мера 3.1.1.6. Ојачати капацитете свих органа власти који примењују Закон о финансирању 
политичких активности и друге прописе у овој области и спроводе поступак у случају њиховог кршења 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. марта 2014. 
године направи списак органа власти који примењују ЗФПА. 
Индикатор: Направљен списак 
Активност није реализована у складу с индикатором.** 
Другом активношћу је предвиђено да органи власти са списка из прве активности у оквиру ове мере до 
6. септембра 2014. године израде анализу потреба. 
Индикатор: Израђена анализа потреба 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.** 
Четвртом активношћу је предвиђено да органи власти са списка из прве активности у оквиру ове мере 
направе и трајно спроводе план и програм обуке у складу са анализом. 
Индикатор: план обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период, с обзиром на то да претходна 
условљавајућа активност није испуњена.** 

* Трећа активност није доспела за реализацију до краја 2015. године. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
У извештају о спровођењу Стратегије за 2015. годину МФ наводи се да списак 

органа власти који примењују ЗФПА и друге прописе у овој области није сачињен будући 
да је круг тих органа и њихових надлежности prima faciae познат „те нема потребе за 
таксативним набрајањем наведених субјеката, и самим тим ни ова мера нема смисла...“. 
МФ је, истовремено, предложило да се она избрише из Акционог плана.153 

АП 23, међутим, предвиђа активност 2.2.2.6. која ће имати сличан исход као и 
посматрана активност из Акционог плана и која предвиђа изградњу капацитета свих 
субјеката одговорних за примену ЗФПА, Републичке изборне комисије, обука судија 
Прекршајних судова (уз учешће ДРИ). 

 
О ефектима 
 
Став МФ у вези за овом активношћу може се окарактерисати као амбивалентан. 

Наиме, у извештају о спровођењу Стратегије за 2014. годину МФ је, судећи према 
налазима Алтернативног извештаја ТС, навело да списак органа власти који примењују 
ЗФПА и пратеће прописе није направљен уз образложење да ће се након усвајања Закона 
о изменама и допунама ЗФПА повећати број органа власти који га примењују. С тим у 
вези МФ је констатовало да ће коначан списак органа бити израђен у складу са одредбама 
Закона о изменама и допунама ЗФПА.154 

Посматрано из перспективе активности 2.2.2.6 коју предвиђа АП 23, неумитно се 
намеће и дилема у вези са тиме шта ће овог пута представљати гаранцију да ће она заиста 
и бити реализована. 

 
                                                 
152 Државна ревизорска институција, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
153 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
154  Алтернативни извештај ТС, јануар 2015. године, стр. 37, доступно на: http://www.acas.rs/wp-
content/uploads/2015/02/Alternativni_izvestaj_Transparentnost_Srbija.pdf. 
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Мера 3.1.1.7. Успоставити механизме континуиране обуке и информисања политичких субјеката 
обавезних да поступају по Закону о финансирању политичких активности 
Другом активношћу је предвиђено да Агенција до 6. септембра 2014. године направи план и програм 
обуке у складу са анализом потреба. 
Индикатор: Израђен план и програм обуке на основу анализе 
Активност није реализована у складу с индикатором.** 
Трећом активношћу је предвиђено да Агенција трајно спроводи план и програм обуке у складу са 
анализом. 
Уз активност је наведена напомена да се рок рачуна од ступања на снагу закона из мера 3.1.1.1. и 3.1.1.2.
Индикатор: план обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период, с обзиром на то да претходна 
условљавајућа активност није испуњена.**  

* Прва активност којом је предвиђено да Агенција до 6. новембра 2013. године изради анализу потреба за 
обуком је у прошлогодишњем извештају је оцењена као реализована на начин, али не и у року предвиђеним 
Акционим планом. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Агенција је у јуну 2014. године спровела истраживање ради израде анализе 

потреба за обукама политичких субјеката, а затим је у августу 2014. године израдила и 
анализу потреба за обукама политичких субјеката обавезних да поступају по ЗФПА.155 

Према тумачењу Министарства правде,156 прве две активности у оквиру ове мере треба 
да се спроведу до измена и допуна закона из мера 3.1.1.1. и 3.1.1.2, док се трећа активност, 
у складу с напоменом из Акционог плана, реализује након што поменуте измене и допуне 
буду усвојене. То у пракси значи да анализа потреба за обукама и програм и план обука 
треба да се ураде у складу с важећим законским решењима, док обуке треба да се 
реализују након што на снагу ступе нова законска решења, што може довести до потпуног 
несклада између нових потреба и докумената донетих на основу старих потреба. 

Агенција је 2012. године израдила програм обука намењен политичким 
субјектима. Будући да је спроведена анализа указала да политички субјекти имају 
потребу да буду едуковани и о темама које се тичу суштинских питања њиховог правног 
статуса и обавеза, Агенција је закључила да би једино целисходно решење за израду 
новог плана и програма обука било да сачека да измене и допуне ЗФПА буду усвојене. 

Агенција је у марту 2015. године, у 23 града, спровела 23 обуке за политичке 
субјекте о обавезама у вези са подношењем редовних, годишњих финансијских извештаја, 
према важећем ЗФПА, док нове обуке чекају на измене и допуне ЗФПА. 

 
О ефектима 
 
Чини се да је цела мера 3.1.1.7. погрешно конципирана од самог почетка. Уколико 

је идеја била да се политички субјекти едукују о концепту ЗФПА онако како он буде 
изгледао након најновијих измена и допуна, никаква анализа потреба није ни била 

                                                 
155  Видети: Агенција за борбу против корупције, „Анализа потреба за обукама и информисањем 
политичких субјеката обавезних да поступају по Закону о финансирању политичких активности“, август 
2014. године, доступно на: http://www.acas.rs/izvestaji/istrazivanja-i-analize/. 
156 Одговори Министарства правде и државне управе на питања Агенције за борбу против корупције, март 
2014. године, доступно на: http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2013/01/Odgovori_Ministarstva_pravde_ 
i_drzavne_upravejul2014.pdf.  
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неопходна, јер се подразумева да нова законска решења увек са собом носе и потребе за 
обукама о њима. У том смислу би цела мера морала бити условљена реализацијом мере 
3.1.1.1. Уколико је, пак, идеја била да се политички субјекти додатно едукују о решењима 
постојећег закона, онда је било оправдано да се уради додатна анализа потреба, с обзиром 
на то да су обуке о њима већ вршене, и на основу ње изради и спроведе план и програм 
обуке. Овако постављена мера од самог почетка није давала јасну инструкцију у ком 
смеру се кретала замисао њених аутора, док ни сама Стратегија у опису проблема не даје 
информацију о томе. Због тога се није ни могло очекивати да ће она бити једноставно 
реализована и да ће, као таква, испунити своју сврху. 

 
У Извештају о спровођењу Стратегије за 2013. годину мера 3.1.1.8. је оцењена као 

реализована. Међутим, Агенција је министарству надлежном за послове правосуђа 
упутила препоруку да се Акциони план измени тако што ће се предвидети додатне 
активности које би омогућиле реализацију мере у делу „поштовање правила о 
финансирању кампање и спровођења одговарајућих санкција и мера у свим утврђеним 
случајевима кршења закона.“ Агенција је оценила да би једино на тај начин била могућа 
потпуна реализација ове мере која је знатно шире формулисана у односу на једину 
активност коју предвиђа како би била испуњена.157 

 
Циљ 3.1.2. Отклоњени недостаци у правном оквиру и ојачани капацитети у 

области превенције сукоба интереса, контроле имовине и прихода јавних функционера 
 
Акционим планом је за испуњење овог циља предвиђено седам мера. 

 
Мера 3.1.2.1. Изменити Закон о Агенцији за борбу против корупције тако да се разграниче и јасно 
регулишу појмови кумулације функција (спречавање вршења више јавних функција које су међусобно у 
сукобу интереса) и сукоба интереса (отклањање приватног интереса у вршењу јавних овлашћења) 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа, до 6. септембра 
2014. године, изради и достави Влади Нацрт закона о изменама и допунама Закона којим треба јасно 
дефинисати појам кумулације функција, поступка за спречавање обављања више од једне јавне 
функције, законских изузетака, појам функционера, његова права и обавезе, као и обавезу доношења 
подзаконског акта који садржи каталог јавних функција, а поред наведеног, регулисати и појам сукоба 
интереса и дефинисати забрањена понашања функционера у смислу забране сукоба приватног интереса 
са јавним интересом. 
Уз активност је наведена напомена да приликом израде Нацрта треба консултовати Агенцију. 
Индикатор: Нацрт закона о изменама и допунама Закона достављен Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Влада, до 6. децембра 2014. године, Предлог закона о изменама и 
допунама Закона поднесе Народној скупштини. 
Индикатор: Предлог закона о изменама и допунама Закона поднет Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина, до 6. фебруара 2015. године, усвоји Закон о 
изменама и допунама Закона. 
Индикатор: Усвојен Закон о изменама и допунама Закона  
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена. 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

                                                 
157 Видети: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. годину, стр. 
124. 
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О спровођењу 
 
Министарство правде је 29. јануара 2015. године образовало радну групу за 

припрему нацрта новог Закона о Агенцији за борбу против корупције, која је започела с 
радом 23. фебруара 2015. године и у којој је, поред осталих, и неколико представника 
Агенције. Рад на тексту Закона је још увек у току, иако су сви рокови предвиђени 
Акционим планом, као и Акционим планом за Поглавље 23 (активност 2.2.1.1.) истекли. 
У одговорима на упитник Агенције, Министарство правде наводи да се очекује да ће се 
процес израде нацрта завршити до истека првог квартала 2016. године, имајући у виду 
да је рад на изради коначне верзије нацрта интензивиран.158 Планом рада Владе за 2016. 
годину, утврђивање Предлога закона о Агенцији планирано је за јун 2016. године. 
 
Мера 3.1.2.2. Донет подзаконски акт који садржи каталог јавних функција 
Првом активношћу је предвиђено да Агенција за борбу против корупције до 6. априла 2015. године 
оформи радну групу за израду подзаконског акта. 
Уз активност је наведена напомена да је у раду радне групе обавезно учешће министарства надлежног 
за послове правосуђа и невладиних организација. 
Индикатор: Донет подзаконски акт који садржи каталог јавних функција 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена. 
Другом активношћу је предвиђено доношење подзаконског акта до 6. септембра 2015. године. 
Индикатор: Донет подзаконски акт који садржи каталог јавних функција 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена. 

 
О спровођењу 
 
С обзиром на то да Закон о Агенцији није измењен тако да се Агенцији да 

овлашћење да донесе овакав подзаконски акт, мера није реализована. 
 
О ефектима 
 
Агенција је у поступку ревизије Акционог плана предложила да се ова мера 

избрише из следећих разлога: 
 
 С обзиром на то да наш правни систем није конзистентан у погледу назива 

функција, овај каталог би могао изазивати проблеме у примени. Наиме, у пракси 
су се већ јављале ситуације у којима се јавна функција истог функционера у 
различитим прописима зове различито. 

 Ова материја не треба да буде предмет подзаконског акта, већ закона. Уставни суд 
је већ једном донео одлуку о томе да три одредбе Закона о Агенцији нису у 
сагласности с Уставом, због тога што су давале овлашћења директору Агенције да 
самостално својим актом одреди када за поједине функционере неће постојати 
сукоб интереса при вршењу друге јавне функције, односно при обављању неког 
другог посла или делатности. Према оцени Уставног суда, законодавац је на тај 
начин, супротно Уставу, дозволио да се питања која се односе на постојање сукоба 
интереса уреде актом ниже правне снаге од закона, односно да се питања која 
спадају у искључиву надлежност Народне скупштине, као носиоца уставотворне 

                                                 
158 Министарство правде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
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и законодавне власти, уреде подзаконским актом, од стране ненадлежног органа. 
 Такође, ова новина није предвиђена у оквиру активности из АП 23 која даје 

инструкције за садржину новог Закона о Агенцији. 
 
Мера 3.1.2.3. Изменити Закон о Агенцији за борбу против корупције тако да се прошири круг 
обвезника за достављање извештаја о имовини, података за контролу извештаја о имовини и приходима, 
као и овласти Агенција да врши ванредне провере имовине и поступа по анонимним пријавама 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа до 6. септембра 2014. 
године изради и достави Влади Нацрт закона о изменама и допунама Закона, тако да се прошири круг 
повезаних лица, да се прецизно одреди која лица улазе у проширени круг повезаних лица за која је 
функционер обавезан да поднесе извештај о имовини и приходима и да се за та лица законом уреди 
обавеза, као и одговорност, да све потребне информације и документе лично доставе Агенцији, да се 
обавеза достављања докумената и информација прошири и на банке, финансијске организације и 
привредна друштва, предвиди обавеза подношења ванредног извештаја у одређеним околностима, 
овлашћење Агенције да врши ванредне провере имовине, ван годишњег плана провере, као и да поступа 
по анонимним пријавама. 
Уз активност је наведена напомена да приликом израде Нацрта треба консултовати Агенцију. 
Индикатор: Нацрт закона о изменама и допунама Закона достављен Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Влада до 6. децембра 2014. године Предлог закона о изменама и 
допунама Закона поднесе Народној скупштини. 
Индикатор: Предлог закона о изменама и допунама Закона поднет Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина, до 6. фебруара 2015. године, усвоји Закон о 
изменама и допунама Закона. 
Индикатор: Усвојен Закон о изменама и допунама Закона 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена. 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Напомена: Видети опис мере 3.1.2.1. 

 
Мера 3.1.2.4. Успоставити ефикасну инфраструктуру за сарадњу Агенције за борбу против корупције 
и надлежних институција, ради провере података у достављеним извештајима о имовини и приходима 
Другом активношћу је предвиђено да Агенција до 6. септембра 2014. године потпише меморандум о 
сарадњи са надлежним институцијама које располажу потребним подацима, којима се утврђује начин 
сарадње и одређују контакт особе (тимови) који ће бити у обавези да у року доставе Агенцији тражене 
податке. 
Уз активност је наведена напомена да размена података о личности између надлежних институција мора 
бити уређена законом. 
Индикатор: Потписан меморандум о сарадњи Агенције са надлежним институцијама које располажу 
потребним подацима 
Активност није реализована у складу с индикатором.** 

* Прва активност којом је предвиђено да Агенција до 6. марта 2014. године изради анализу о томе који 
подаци су неопходни за ефикасну контролу имовине и прихода функционера и које институције располажу 
тим подацима је у извештају о спровођењу Стратегије за 2013. годину оцењена као реализована на начин 
и у року предвиђеним Акционим планом. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
*** Трећа активност није доспела за реализацију до краја 2015. године. 
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О спровођењу 
 
Агенција за борбу против корупције је 30. децембра 2015. године потписала 

Споразум о сарадњи са Министарством унутрашњих послова, којим је дефинисан начин 
сарадње као и обавеза одређивања контакт особа за размену података. 

Агенција је раније закључила Протокол о пословно-техничкој сарадњи са 
Републичким геодетским заводом (2012. године) и Споразум о пословно-техничкој 
сарадњи са Управом за спречавање прања новца (2013. године). Сарадња је успостављена 
и са АПР и Централним регистром депо и клиринг хартија од вредности (2013. године). 
Агенција је током 2014. године закључила Споразум о пословно-техничкој сарадњи са 
Пореском управом, као и споразуме о сарадњи са Управом царина и Управом за трезор. 

Агенција је израдила анализу о томе који су подаци потребни за ефикасну 
контролу имовине и прихода функционера и које институције располажу тим подацима. 
С обзиром на то да је у питању веома велики број институција,159 уз постојећи индикатор, 
ова активност ће тешко моћи да буде реализована у кратком року и у потпуности у складу 
с индикатором. 

У процесу ревизије Акционог плана, Агенција је препоручила да се активност која 
се односи на потписивање меморандума о сарадњи брише, с обзиром на то да се сврха 
мере остварује кроз активност предвиђену у АП 23 (активност 2.2.1.1). Потписивање 
меморандума о сарадњи представља корак у правцу договарања технике преноса 
неопходних података у посед Агенције, а не правни основ који Агенцији омогућује 
приступ и дефинише ниво и врсту података којима приступа. Имајући поменуто у виду, 
меморандуми о сарадњи су технички документи чије ће потписивање бити актуелно у 
будућности и зависиће од околности сваког конкретног случаја и врсте организације 
чијим подацима се приступа, док ће питање материјалног права на приступ бити 
регулисано будућим изменама Закона о Агенцији. 

 
Мера 3.1.2.5. Извршити едукацију запослених у јавној управи/политичких странака о примени нових 
одредаба у вези са превенцијом сукоба интереса и контролом имовине 
Другом активношћу је предвиђено да Агенција до 6. септембра 2015. године спроведе план и програм 
обуке запослених у складу сa анализом. 
Индикатор: план обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.  
Трећом активношћу је предвиђено да Агенција трајно набави опрему у складу са анализом потреба. 
Индикатор: Достављен извештај о набављеној опреми 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период, с обзиром на то да претходна 
условљавајућа активност није испуњена.** 

* Прва активност којом је предвиђено да Агенција до 6. септембра 2014. године изради анализу и направи 
план и програм обуке запослених у складу сa анализом је у прошлогодишњем извештају оцењена као 
реализована на начин и у року предвиђеним Акционим планом. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 
                                                 
159 Видети: Агенција за борбу против корупције, „Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу 
против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено 
спровођење“, март 2014. године, (Извештај о спровођењу Стратегије за 2013. годину), стр. 125 – 126, 
доступно на http://www.acas.rs/izvestaji/godisnji-izvestaj/.  



 
90 ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА

 

О спровођењу 
 
Према тумачењу Министарства правде160 рок за реализацију друге активности из 

ове мере наступио је 6. септембра 2015. године, иако сама мера говори о томе да је 
потребно извршити едукацију запослених у јавној управи, односно у политичким 
странкама о примени одредаба измењеног и допуњеног Закона о Агенцији, а које се 
односе на превенцију сукоба интереса и контролу имовине. Овакво тумачење, уместо да 
се рок за реализацију активности веже за ступање на снагу или почетак примене нових 
одредби Закона о Агенцији, вероватно је последица очекивања да се ништа неће 
испречити изменама овог закона у иницијално одређеном року. Додатно је остала 
неразјашњена и околност да су, према овако формулисаној мери, поменуте циљне групе 
морале да се обучавају о темама које су Законом о Агенцији (а, вероватно, и његовом 
будућом верзијом) резервисане искључиво за лица која обављају јавну функцију. 

Међутим, до реализације плана и програма обуке није дошло с обзиром на то да 
су планиране измене и допуне Закона о Агенцији изостале. 

У организационим јединицама Агенције које су задужене за контролу имовине и 
прихода функционера и за решавање о сукобу интереса није било набавке опреме за 
организовање обуке, будући да је изостало усвајање измена и допуна Закона о Агенцији. 

 
О ефектима 
 
Начин на који је формулисана ова мера и разлог због којег је остала нереализована 

упућују на присуство ентропије у процесима који су уобличавали Акциони план. Наиме, 
и у овом случају, АП 23 садржи сличну активност која се тиче спречавања сукоба 
интереса, али је она овог пута ексклузивно везана за државне службенике (активност 
2.2.3.5). Примарна одговорност је са Агенције пребачена на министарство надлежно за 
послове државне управе, чиме се превазилази логичка неодрживост решења предвиђених 
у мери 3.1.2.5. 

 
Мера 3.1.2.6. Успоставити проактивни приступ контролисања извештаја о имовини и приходима 
функционера и преиспитивања постојања сукоба интереса  
Другом активношћу је предвиђено да Агенција до 6. септембра 2015. године запосли нови кадар у 
организационим јединицама које се баве контролом извештаја о имовини и приходима и решавањем 
сукоба интереса. 
Индикатор: Број и структура запосленог новог кадра одговара измењеној систематизацији.  
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Трећом активношћу је предвиђено да Агенција трајно повећа број поступака контроле извештаја и 
преиспитивања постојања сукоба интереса покренутих по службеној дужности. 
Индикатор: Број поступака контроле извештаја и преиспитивања постојања сукоба интереса покренутих 
по службеној дужности повећан у односу на претходну годину 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период.**

* Прва активност којом је предвиђено да надлежни одбор Народне скупштине до 6. септембра 2014. године 
да сагласност на измењену систематизацију Агенције тако да се повећа број и структура звања извршилаца 
у оквиру организационих јединица које се баве контролом извештаја о имовини и приходима и решавањем 
сукоба интереса је у прошлогодишњем извештају оцењена као реализована на начин и у року предвиђеним 
Акционим планом. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као реализована за извештајни период на 
начин предвиђен Акционим планом. 
 
                                                 
160 Одговори Министарства правде и државне управе на питања постављена од стране Агенције за борбу 
против корупције, март 2014. године. 
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О спровођењу 
 
Током 2015. године организациона јединица Агенције задужена за контролу 

имовине и прихода функционера преузела је три извршиоца из других организационих 
јединица Агенције, док је у организационој јединици за решавање о сукобу интереса 
преузет један извршилац. 

У поређењу са 2014. годином, у 2015. години број провера благовремености 
подношења извештаја покренутих по службеној дужности мањи је за 10,5%, а број 
поступака провере тачности и потпуности података из извештаја покренутих по 
службеној дужности за 11,5%. Наиме, извештаји функционера који су били предмет 
провера на основу годишњег плана провера за 2015. годину, као и извештаји функционера 
пренети из 2014. године били су непотпуни и захтевали су више формалних и 
суштинских провера. 

Истовремено, у области решавања о сукобу интереса број поступака покренутих 
по службеној дужности мањи је за 7,59%. Наиме, поред сталне осцилације броја 
запослених у Сектору, овој организационој јединици је додељена и нова надлежност која 
се односи на контролу преноса управљачких права и повећан је укупан број поднетих 
пријава, што је условило већи број поступака који се воде на основу поднетих пријава. 

 
О ефектима 
 
Како се у Алтернативном извештају ТС наводи, сама чињеница да је дошло до 

повећања броја запослених у појединим организационим јединицама Агенције не даје 
одговор на питање да ли је остварен смисао и саме матичне мере.161 Индикатор помоћу 
којег би требало да се мери успешност реализације активности је тако дефинисан да 
упућује на закључак да се било које стање ангажовања новозапослених, које би било 
испод нивоа (броја) утврђеног актом о систематизацији, мора сматрати неуспешним. 

У вези са индикатором којим се мери искључиво повећање поступака покренутих 
по службеној дужности, постављају се два питања: 1) да ли постоји линеарна корелација 
између покретања поступка по службеној дужности и проактивности, односно да ли 
сваки поступак покренут по службеној дужности истовремено значи примену начела 
проактивности; и 2) који би услови морали да буду испуњени и колико дуго би они 
морали да трају да би се са извесношћу могло закључити да ли је проактивност 
успостављена или није. 

 
Активности предвиђене за испуњење мере 3.1.2.7. нису доспеле за реализацију до 

краја 2015. године, имајући у виду да се рокови рачунају од ступања на снагу Закона о 
изменама и допунама Закона о Агенцији. 

 
Циљ 3.1.3. Усвојен и примењен делотворан законски оквир којим се регулише 

лобирање и учешће јавности у поступку доношења прописа 
 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене четири мере. 

 
                                                 
161 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 37. 
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Мера 3.1.3.1. Успоставити механизме којима би се заинтересованим странама и јавности омогућило 
учешће у поступку доношења прописа на свим нивоима власти 
Првом активношћу је предвиђено да Одбор за уставна питања и законодавство Народне скупштине до 
6. марта 2014. године изради анализу постојећег правног оквира са препорукама ради утврђивања 
могућности за унапређење учешћа јавности у поступцима доношења прописа. 
Уз активност је наведена напомена да је треба реализовати посебно кроз измене закона о Народној 
скупштини, Закона о државној управи, Закона о локалној самоуправи, Закона о Заштитнику грађана, 
Закона о Народној банци Србије и Закона о референдуму и народној иницијативи. 
Индикатор: Извештај о спроведеној анализи 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да одговорни субјекти, до 6. марта 2015. године, у складу са 
препорукама из анализе израде и доставе предлоге закона о изменама и допунама закона Народној 
скупштини, на основу извршене анализе. 
Индикатор: Предлоге закона о изменама и допунама закона поднети Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена. 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина, до 6. јуна 2015. године, усвоји законе о 
изменама и допунама закона. 
Индикатор: Усвојени закони о изменама и допунама закона 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена. 
Четвртом активношћу је предвиђено да председници скупштина јединица локалне самоуправе, до 6. 
децембра 2015. године, унапреде статуте/пословнике јединица локалних самоуправа. 
Уз активност је наведена напомена да у њеној реализацији треба остварити сарадњу са Сталном 
конференцијом градова и општина. 
Индикатор: Унапређени статути, односно пословници јединица локалне самоуправе  
Активност није реализована у складу с индикатором. 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
** Рок за реализацију пете и шесте активности условљен је доношењем закона из треће активности која 
још увек није реализована. 

 
О спровођењу 
 
У извештају о спровођењу Стратегије за 2015. годину Народна скупштина наводи 

да су извештаје о спровођењу Резолуције Народне скупштине о законодавној политици 
доставили Заштитник грађана (11. фебруара 2014. године) и Скупштина АП Војводине 
(24. фебруара 2014. године), док Влада и Народна банка то нису учиниле. Измене и 
допуне Закона о Народној скупштини нису инициране.162 

Од 145 јединица локалне самоуправе у Србији (без територије Косова и Метохије), 
њих 26, односно 18% се у извештајима током 2015. године осврнуло на ову меру. Међу 
њима, седам је изјавило да је ову меру реализовало, али увидом у документа или на 
основу достављеног описа предузетих мера, установљено је да се неке од њих нису 
односиле на испуњење стандарда предвиђеног у релевантној мери. 

У Алтернативном извештају ТС наводи се да је Акционим планом за спровођење 
Стратегије регулаторне реформе за период од 2016 – 2017. године, предвиђен низ мера 
које третирају ове теме: 4.2 – Унапређење транспарентности регулаторног процеса; 4.3 – 
Увођење стандарда за учешће грађана и привреде у систему управљања јавним 
политикама и доношењу прописа; 4.5 – Подизање свести јавности о значају учествовања 
у консултацијама у процесу припреме предлога јавних политика и прописа. Рокови за 
реализацију ових мера везани су за први и други квартал 2016. године.163 

                                                 
162 Народна скупштина, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
163 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 39. 
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О ефектима 
 
Након два циклуса извештавања о спровођењу активности чија је позадина да се 

утврде могућности за унапређење учешћа јавности у поступцима доношења прописа, 
питање шта се има сматрати „анализом правног оквира са препорукама“, као и 
релевантности индикатора „извештај о спроведеној анализи“ добија прворазредни значај. 

Као и у претходном периоду, Одбор за уставна питања и законодавство Народне 
скупштине сматра да је спровео анализу потреба тиме што се од 2013. године одиграо 
низ догађаја који коинцидирају са тематиком транспарентности и учешћа јавности у 
доношењу прописа. У извештају Министарству правде 04 Број 02–328/14, од 11.02.2015. 
године, Одбор за уставна питања и законодавство наводи да је коришћењем различитих 
метода и средстава (консултативни рад са свим учесницима у законодавном поступку у 
форми округлих столова, дебата, јавних слушања и радионица, израда писаних студија, 
сарадња са релевантним међународним организацијама и сл.), који су резултирали 
доношењем Резолуције о законодавној политици и Препорукама за сачињавање 
извештаја о спровођењу Резолуције, заправо, реализована прва активност из мере 3.1.3.1. 
И овом приликом Одбор наглашава да нема законодавну иницијативу, тако да није 
овлашћен да предложи измене закона обухваћених овом мером. 

Као и у претходне две године, став Агенције је да реализација ове активности не 
подразумева обавезу Одбора да предложи измене поменутих закона, већ израду анализе 
са препорукама у виду структурисаног документа, који би требало упутити матичним 
органима јавне власти који имају могућност законодавне иницијативе. Са друге стране, с 
обзиром на то да је пракса указала да је сама мера, као и начин на који су формулисане 
активности и напомене уз њих нејасна у толиком степену да је довела до суштинског 
неразумевања њеног смисла, Агенција је предложила министарству надлежном за 
послове правосуђа да размотри измене Акционог плана у овом делу. Будући да је ово већ 
трећи извештајни циклус у коме се стање у вези са реализацијом ове мере није ни мало 
променило, Агенција више неће испитивати њено спровођење. 

У оквиру Четвртог круга евалуације чија је тема била „Спречавање корупције у 
односу на народне посланике, судије и тужиоце“, а који је спроведен под окриљем Групе 
држава Савета Европе за борбу против корупције (GRECO), извештај за Србију је усвојен 
на 68. пленарном заседању ове организације у периоду од 15. до 19. јуна 2015. године. 
Када је у питању степен транспарентности законодавног процеса GRECO евалуациони 
тим (ГЕТ) је заузео став да постоји још много простора за побољшања. На овом месту се, 
такође, напомиње да, иако је још 2013. године Народна скупштина усвојила Резолуцију о 
законодавној политици, никакве конкретне активности у правцу испуњења у њој 
прокламованих циљева нису предузете. Извештај помиње значајан број закона који се у 
парламенту усвајају по хитној процедури, констатује проблеме у вези с објављивањем 
амандмана на предлоге закона и других докумената који настају у овом процесу и садржи 
осврт на недостатке у правилима која се примењују на јавне расправе и јавна слушања и 
њиховом спровођењу.164 

Према подацима Отвореног парламента, 165  заједничке иницијативе неколико 
организација цивилног друштва, у просеку сваки осми закон усвојен по хитном поступку 

                                                 
164  Видети детаљније у: Општи део, 3.1. Политичке активности; GRECO, Четврти круг евалуације, 
Спречавање корупције у односу на народне посланике, судије и тужиоце, Извештај о евалуацији – Србија, 
јун 2015. године, стр. 13–15, доступно на: http://www.acas.rs/greco-група-држава-за-борбу-против-корупци/. 
165 Видети: Отворени парламент, септембар 2015. године, доступно на: http://www.otvoreniparlament.rs/ 
statistika-i-zanimljivosti/zakoni-po-hitnom-postupku-aktuelni-saziv/. 



 
94 ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА

 

накнадно се мења услед материјалних грешака или нелогичности. Без обзира на то што би 
доношење закона по хитном поступку требало да представља изузетак, од конституисања 
актуелног сазива, у априлу 2014. године, до краја 2015. године, Народна скупштина донела 
је већину закона на овај начин. Наиме, од укупно 342 закона, које је Народна скупштина 
донела у овом периоду, чак 185 је донето по хитном поступку. 

 
Мера 3.1.3.2. Усвојити закон којим се регулише лобирање и приступ јавности свим информацијама о 
лобирању у органима јавне власти 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове спољне и унутрашње трговине 
и телекомуникација до 6. септембра 2014. године изради Нацрт закона и достави Влади. 
Уз активност је наведена напомена да у радној групи треба да учествују представници министарства 
надлежног за послове државне управе и Агенције. 
Индикатор: Нацрт закона достављен Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Влада до 6. децембра 2014. године изради и поднесе Предлог 
закона Народној скупштини. 
Индикатор: Предлог закона поднет Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. маја 2015. године усвоји Закон. 
Индикатор: Усвојен Закон 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена. 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација у извештају о спровођењу 

Стратегије наводи да није било промена у односу на претходни извештајни период. 
Извештај, поново, не садржи осврт на околности које су утицале на блокаду у 
реализацији ове активности.166 

 
О ефектима 
 
У Алтернативном извештају ТС заступа став да би требало размотрити промену 

одговорног субјекта, јер је активност лобирања претежно везана за делокруг рада 
министарства надлежног за послове државне управе и локалне самоуправе, нарочито 
имајући у виду обавезе органа јавне управе да обезбеде јавност свог поступања. Такође 
се препоручује да осим активности професионалних и регистрованих лобиста, треба ићи 
у правцу уређивања права свих грађана да иницирају одређено поступање органа власти, 
обавезе органа по таквим иницијативама и јавност података о поступању са таквим 
иницијативама, ма од кога да долазе.167 

Горе поменути извештај ГЕТ указује на потребу да се обезбеди да одговарајући 
оквир буде на снази како би се регулисали контакти народних посланика са лобистима и 
осталим трећим странама који покушавају да утичу на парламентарни процес. Надлежни 
органи указали су члановима ГЕТ да је народни посланик слободан да одржава контакте 
са киме жели као део његовог политичког рада, укључујући лобисте, интересне групе, 
невладине организације, синдикате, удружења послодаваца и друге организације. 
                                                 
166 Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. 
године. 
167 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 42. 
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Осврћући се на радну верзију нацрта закона о лобирању, ГЕТ је заузео став да је његов 
опсег прилично ограничен с обзиром на то да се односи само на професионално 
лобирање и експлицитно искључује директну укљученост грађана, заинтересованих 
правних субјеката, опште јавности и професионалних заједница у регулаторним 
процесима и јавном одлучивању. ГЕТ је, такође, био информисан да у Србији преовлађује 
утицај на народне посланике који на неформалан начин врше треће стране, које нису 
професионални лобисти. Истовремено, народни посланици не подлежу никаквој обавези 
да обелодањују информације са састанака и консултација које имају са трећим 
странама.168 

 
Мера 3.1.3.3. Усвајање измена и допуна Закона о Агенцији за борбу против корупције и Пословника 
Владе, како би се утврдила обавеза Владе да даје предлоге закона на мишљење Агенцији, као и да 
мишљење (уколико је достављено у року од 10 дана) приложи уз Предлог закона приликом достављања 
Народној скупштини 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа до 6. септембра 2014. 
године изради и достави Влади Нацрт закона о изменама и допунама Закона. 
Индикатор: Нацрт закона о изменама и допунама Закона достављен Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другoм активношћу је предвиђено да Влада, до 6. децембра 2014. године, поднесе Предлог закона о 
изменама и допунама Закона Народној скупштини. 
Индикатор: Предлог закона о изменама и допунама Закона поднет Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 
Трећoм активношћу је предвиђено да Народна скупштина, до 6. фебруара 2015. године, усвоји Закон о 
изменама и допунама Закона. 
Индикатор: Усвојен Закон о изменама и допунама Закона 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена. 
Четвртом активношћу је предвиђено да Влада, до 6. јуна 2015. године, измени Пословник Владе у складу 
са Законом. 
Индикатор: Унете измене у Пословник Владе 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена. 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 

У вези са реализацијом прве три активности видети опис мере 3.1.2.1. 
У одговорима Владе на упитник Агенције наводи се да ће измене и допуне 

Пословника Владе бити извршене након доношења новог Закона о Агенцији. Планом 
рада Владе за 2016. годину, утврђивање Предлога закона о Агенцији предвиђено је за јун 
2016. године.169 

 
Мера 3.1.3.4. Спровести кампању за информисање јавности о механизмима учешћа у поступку 
доношења прописа на свим нивоима 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове локалне самоуправе до 6. 
септембра 2015. године спроведе кампању према плану и програму. 
Уз активност је наведена напомена да у спровођењу кампање треба остварити сарадњу са Сталном 
конференцијом градова и општина и организацијама цивилног друштва. 
Индикатор: Кампања спроведена према плану и програму; извештај о спроведеној кампањи 

                                                 
168 GRECO, Четврти круг евалуације, „Спречавање корупције у односу на народне посланике, судије и 
тужиоце, Извештај о евалуацији – Србија“, јун 2015. године, стр. 25. 
169 Влада Републике Србије, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
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Активност није реализована у складу с индикатором 
* Прва активност којом је предвиђено да министарство надлежно за послове локалне самоуправе до 6. 
децембра 2014. године направи програм и план кампање је у прошлогодишњем извештају оцењена као 
реализована на начин, али не и у року предвиђеним Акционим планом. 
 

О спровођењу 
 
Министарство за државну управу и локалну самоуправу у свом извештају о 

спровођењу Стратегије указује на то да нису испуњене претпоставке за професионално 
и квалитетно спровођење кампање, а које се односе на унапређење постојећег законског 
оквира за грађанску партиципацију из циља 3.1.3, због чега постоји ризик да кампања не 
да очекиване резултате. Зато је ово министарство предложило Министарству правде да 
продужи рок за испуњење ове мере све до усвајања делотворног законског оквира којим 
се регулише лобирање и учешће јавности у поступку доношења прописа на свим 
нивоима.170 

 
Циљ 3.1.4. Утврђени јасни критеријуми за предлагање, избор и разрешење, као и 

вредновање резултата рада директора јавних предузећа 
 
Акционим планом је за испуњење овог циља предвиђена једна мера. 

 
Мера 3.1.4.1. Изменити Закон о јавним предузећима тако да се утврде јасни и објективни критеријуми 
за избор, разрешење и начин вредновања рада директора на свим нивоима власти, као и да се уведу 
механизми одговорности за доследно спровођење ових критеријума 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове привреде, до 6. септембра 2015. 
године, изради и достави Влади Нацрт закона о изменама и допунама Закона тако да се утврде јасни и 
објективни критеријуми на основу којих надлежно министарство предлаже комисији кандидата, као и 
критеријуми на основу којих комисија врши коначну селекцију кандидата који су испунили све 
прописане услове. Поред тога, потребно је утврдити објективне критеријуме за вредновање рада и 
разрешење директора. 
Уз активност је наведена напомена која наводи: „Обзиром да се ради о новом Закону, ефекти на 
корупцију се могу боље сагледати тек након одређеног периода примене Закона. Из тог разлога, 
остављен је дужи рок како би се размотрила и унела искуства произашла из примене Закона“. 
Индикатор: Нацрт закона о изменама и допунама Закона достављен Влади 
Активност је реализована у складу с индикатором. 
Према подацима којима Агенција располаже, активност није реализована ни на начин нити у року 
предвиђеним Акционим планом. 
Другом активношћу је предвиђено да Влада, до 6. новембра 2015. године, поднесе Предлог закона о 
изменама и допунама Закона Народној скупштини, на основу извршене анализе. 
Индикатор: Предлог закона о изменама и допунама Закона поднет Народној скупштини 
Активност је реализована у складу с индикатором. 
Према подацима којима Агенција располаже, активност није реализована ни на начин нити у року 
предвиђеним Акционим планом. 

* Трећа активност није доспела за реализацију до краја 2015. године. 
 

О спровођењу 
 
Према извештају Министарства привреде, уместо измена и допуна Закона о 

јавним предузећима, израђен је нацрт новог закона, с обзиром на то да се испоставило да 
потребне измене обухватају више од половине чланова основног прописа. Министарство 
сматра да је оволики обим измена био неопходан како би се превазишле потешкоће у раду 
                                                 
170 Министарство државне управе и локалне самоуправе, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. 
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јавних предузећа. Како се даље наводи, један од циљева закона је потреба 
професионализовања рада и повећања ефикасности управљања у јавним предузећима. 
Нацртом су прецизирани неопходни услови за избор и разрешење директора, док је 
вредновање њиховог рада препуштено подзаконском акту који ће бити донет накнадно.171 

Предлог закона о јавним предузећима усвојен је и 8. фебруара упућен у 
скупштинску процедуру с предлогом да се усвоји по хитном поступку. Нови Закон о 
јавним предузећима је усвојен 24. фебруара 2016. године.172 

Нацрт закона о јавним предузећима је крајем децембра 2015. године објављен на 
интернет страници Министарства привреде, Министарство је организовало неколико 
промотивних скупова и позвало учеснике тих догађаја да доставе коментаре, што се не 
може сматрати адекватном заменом за јавну расправу. Алтернативни извештај ТС указује 
да је Министарство привреде усагласило садржај Нацрта закона о јавним предузећима са 
представницима међународних институција, а да истовремено није ни имало намеру да 
укључује домаће актере у овај процес и да организује јавну расправу. Постоји, наиме, 
пракса да добијена сагласност међународних чинилаца обично значи битно умањење 
шанси за домаће субјекте да издејствују модификације предложене регулативе.173 

 
О ефектима 
 
Иако нови Закон о јавним предузећима садржи одређене корисне новине са 

становишта спречавања корупције, поједине његове одредбе су недовољно прецизне. 
Поред осталог, предвиђено је да се оцењивање стручне оспособљености, знања и 
вештина у изборном поступку кандидата врши према мерилима за именовање директора 
јавног предузећа, које прописује Влада. На овај начин, нажалост, још једном је 
пропуштена прилика да се законским одредбама уреде макар елементи за прописивање 
ових мерила, иако овај недостатак пружа широка дискрециона овлашћења комисији која 
рангира кандидате. 

С друге стране, Законом је прописано да се директор разрешава дужности уколико 
се утврди да је због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног 
пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању 
послова у јавном предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања основног циља 
пословања јавног предузећа, односно од плана пословања јавног предузећа, као и уколико 
се утврди да делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем, или на други 
начин, као и у другим случајевима прописаним законом. Законом, међутим, нису 
прописани критеријуми на основу којих се утврђује да ли је директор поступао супротно 
пажњи доброг привредника; да ли је нестручно и несавесно обављао дужност, односно 
несавесно се понашао, као и да ли је дошло до знатног одступања од остваривања 
основног циља пословања јавног предузећа. Имајући то у виду, ови стандарди се могу 
различито тумачити и примењивати у пракси, чиме се ствара простор за евентуалне 
злоупотребе и отежава успостављање делотворног механизма за утврђивање 
одговорности директора јавних предузећа. 

Посебан проблем у овој области представља чињеница да Закон предвиђа и тзв. 
факултативно разрешење, односно случајеве у којима директор јавног предузећа може 
бити разрешен. На овај начин, надлежним органима јавне власти дата су широка 
дискрециона овлашћења приликом одлучивања да ли ће у конкретном случају доћи до 
                                                 
171 Министарство привреде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. 
172 „Службени гласник“, бр. 15/16. 
173 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 46. 
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разрешења директора јавног предузећа или не. Имајући у виду све наведено, препорука 
Агенције била је да се одредба којом се предвиђа факултативно разрешење избрише, те 
да се јасно предвиди у којим случајевима ће обавезно доћи до разрешења директора 
јавног предузећа. 

Један од прописаних услова које мора да испуни лице које се именује за директора 
јавног предузећа јесте и тај да није члан органа политичке странке, односно да му је 
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке. С обзиром на то да 
је једно од прокламованих начела у овој области начело деполитизације, Агенција сматра 
да не постоји оправдан разлог за остављање могућности да директор јавног предузећа 
буде члан органа политичке странке коме је одређено мировање у вршењу те функције. 

Алтернативни извештај ТС оцењује као веома важну промену на боље увођење 
обавезе да Влада, односно скупштине АП и јединица локалне самоуправе именују за 
директора јавног предузећа прворангираног кандидата са конкурса. Као мањкавости се 
оцењују недоречене прелазне и завршне одредбе, решења у вези са именовањем 
вршилаца дужности на чак годину дана, као и околност да се неки од идентификованих 
проблема у примени актуелног Закона о јавним предузећима уоште и не третирају (на 
пример, ситуација у којој Влада дуго времена не одобрава план рада јавног предузећа).174 

Истовремено, АП 23 предвиђа да исто министарство, уз учешће организација 
цивилног друштва, изради „критеријуме за објективан и транспарентан избор директора, 
извршних и надзорних одбора јавних предузећа“ (активност 2.2.9.3.). Рок за израду 
критеријума је четврти квартал 2015. године. На овај начин одговорном субјекту се шаље 
порука да документ који је накнадно усвојен садржи обавезу која је ублажена на начин 
да није ни предвиђено у којој форми треба израдити ове критеријуме. 

 
Циљ 3.1.5. Усвојени покрајински и локални акциони планови за борбу против 

корупције чије спровођење надзиру стална радна тела покрајинских, односно локалних 
скупштина 

 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене четири мере. 

 
Мера 3.1.5.1. Израдити моделе акционог плана за борбу против корупције за јединице локалне 
самоуправе и аутономне покрајине 
Првом активношћу је предвиђено да Агенција до 6. марта 2015. године изврши анализу појавних облика 
корупције на нивоу локалне самоуправе и аутономних покрајина. 
Уз активност је наведена напомена да треба консултовати ОЦД, СКГО, експерте у овој области, да 
модели треба да представљају стандардизацију захтева које могу да испуне све јединице локалне 
самоуправе и аутономне покрајине и да садрже мере, процедуру и критеријуме за избор чланова у 
скупштинска тела. 
Индикатор: Спроведена анализа и дефинисани најчешћи појавни облици корупције на нивоу локалне 
самоуправе и аутономне покрајине. 
Активност је реализована у складу с индикатором. 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин, али не и у року 
предвиђеним Акционим планом.  
Другом активношћу је предвиђено да Агенција до 6. септембра 2015. године изради моделе акционог 
плана за борбу против корупције на нивоу локалне самоуправе и аутономних покрајина. 
Уз активност је предвиђена иста напомена као и уз прву активност. 
Индикатор: Израђени модели акционог плана за борбу против корупције на нивоу локалне самоуправе и 
аутономне покрајине. 
Активност није реализована у складу с индикатором.

                                                 
174 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 46. 
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О спровођењу 
 
Током 2014. године, Агенција је спровела истраживање и анализу узрока и 

појавних облика корупције на локалном нивоу,175  на основу које ће уследити израда 
модела локалних антикорупцијских планова. 

У периоду од јануара до априла 2015. године, Агенција је спровела истраживање 
и анализу узрока и појавних облика корупције на покрајинском нивоу. У току фебруара 
2015. године одржани су састанци са представницима Скупштине АП Војводине, 
представницима покрајинских секретаријата и са Покрајинским омбудсманом. На 
састанцима су утврђени оквири у којима ће се кретати будући модел плана за борбу 
против корупције, као и начини за прикупљање података, односно за укључивање 
покрајинских органа у изради анализе. У сарадњи и уз подршку Покрајинског 
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне 
заједнице, органима покрајинске управе послат је упитник у циљу идентификовања 
ризика за настанак корупције на нивоу Покрајине. Попуњен упитник је доставило 18 
органа покрајинске управе. Иако је рок за израду анализе био 6. март, до извесног 
кашњења је дошло услед оперативних тешкоћа у организацији неопходних састанака, као 
и услед кашњења у прикупљању података. 

Најзначајније препоруке које су проистекле из анализе и које се односе на 
потенцијалну садржину будућег модела покрајинског плана за борбу против корупције 
су следеће: 

 Модел покрајинског плана за борбу протов корупције треба да узме у обзир 
специфичне надлежности Покрајине, пре свега оне које су јој дате Законом о 
утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, којим су Покрајини 
пренета права, обавезе и могућности да уређује широк спектар области од значаја 
за живот грађана на њеној територији. У тим областима се одлучује о значајном 
броју права и обавеза грађана и привреде, издаје велики број сагласности, дозвола 
и потврда и врши дистрибуција јавних ресурса, што су све ситуације које су 
нарочито ризичне за настанак корупције. 

 Једна од особености Покрајине која утиче на функционисање заједнице на овом 
нивоу је чињеница о суживоту великог броја различитих националних мањина и 
националних заједница, које уживају одређена права по основу начела позитивне 
дискриминације. Планом за борбу против корупције потребно је нарочиту пажњу 
посветити овој области, како би се спровођење афирмативних мера у односу на 
националне мањине и заједнице учинило отпорним на корупцију, нарочито у 
области обезбеђивања једнаке заступљености представника мањина у 
покрајинским органима и у области функционисања и финансирања националних 
савета националних мањина. 

 Покрајински органи својим планом за борбу против корупције треба да премосте 
одређене законске недоречености у појединим областима свог функционисања, а 
које могу бити нарочито ризичне за настанак корупције. Реч је о, на пример, 
области запошљавања и регулисања радних односа, управљаља јавном својином 
или регулисања сукоба интереса јавних службеника на покрајинском нивоу. 

Будући да је АП 23 померио израду модела и усвајање локалних и покрајинских 
антикорупцијских планова на четврти квартал 2016 (активност 2.2.10.36.), односно 
                                                 
175 Видети детаљније у: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. 
годину, стр. 43–44.  
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други квартал 2017. године (активност 2.2.10.37.), Агенција је застала с активностима 
на њиховој изради. Наиме, Агенција сматра да би наметање испуњавања готово 
идентичних обавеза по основу оба документа у релативно кратком временском периоду 
и с потенцијално различитим исходом, несумњиво довело и до неразумевања и до 
нерационалне употребе ресурса. О одлагању израде модела Агенција је обавестила 
јединице локалне самоуправе и територијалне аутономије, као субјекте одговорне за 
израду ових планова, у складу с понуђеним моделима. 

 
Активности предвиђене за испуњење мере 3.1.5.2. нису доспеле за реализацију до 

краја 2015. године. 
 

Мера 3.1.5.3. Извршити едукацију одборника/покрајинских посланика (чланова сталног радног тела, 
али и других) и службеника локалне и покрајинске администрације, о антикорупцијским механизмима, 
начину и значају надзора над спровођењем покрајинског и локалног акционог плана за борбу против 
корупције 
Првом активношћу је предвиђено да председници свих општина и градоначелници и Влада аутономних 
покрајина, до 6. марта 2015. године направе план и програм обуке. 
Уз активност је наведена напомена да је приликом израде плана и програма обуке потребно остварити 
сарадњу са Агенцијом, Сталном конференцијом градова и општина (у домену локалне самоуправе) и 
организацијама цивилног друштва. 
Индикатор: Израђен план и програм обуке 
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Другом активношћу је предвиђено да председници свих општина и градоначелници и Влада аутономних 
покрајина трајно спроводе план и програм обуке. 
Уз активност је наведена иста напомена као и уз прву активност. 
Индикатор: план обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период.

 
О спровођењу 
 
У складу с тумачењем Министарства правде,176 рок за израду плана и програма 

обуке одборника/покрајинских посланика (чланова сталног радног тела, али и других) и 
службеника локалне и покрајинске администрације, о антикорупцијским механизмима, 
начину и значају надзора над спровођењем покрајинског и локалног акционог плана за 
борбу против корупције није везан за израду ових планова, па чак ни њихових модела, 
већ истиче знатно пре рокова за ове активности, у марту 2015. године. Након предлога за 
сарадњу неколико јединица локалне самоуправе, а с обзиром на то да мера 3.1.5.3. налаже 
јединицама локалне самоуправе да, приликом израде плана и програма обуке о локалним 
плановима за борбу против корупције, остваре сарадњу са Сталном конференцијом 
градова и општина (СКГО) и Агенцијом, СКГО и Агенција су израдили почетни модел 
за план обуке о изради и надзору над локалним плановима за борбу против корупције и 
проследили га свим јединицама локалне самоуправе. Наиме, СКГО и Агенција су 
планирали да након израде модела у септембру 2015. године организују шест 
једнодневних регионалних обука на којим би представницима јединица локаних 
самоуправа били представљени процес израде локалног плана за борбу против корупције 
и механизми надзора над спровођењем овог документа у складу с моделом. Ипак, након 
                                                 
176 Одговори Министарства правде и државне управе на питања Агенције за борбу против корупције, март 
2014. године. 
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одлуке Агенције да застане с израдом модела и организација ових обука је одложена до 
истека новог рока за израду модела. 

Од 145 локалних самоуправа, њих 29, тј. 20% се у својим извештајима у току 2015. 
године осврнуло на ову меру, а још 3 локалне самоуправе су усвојене планове послали 
одвојено. План и програм је усвојило 17, док су 2 локалне самоуправе изјавиле да овај 
план и програм и спроводе. 
 
Мера 3.1.5.4. Спроводити кампању за информисање грађана о механизмима покрајинског и локалног 
акционог плана за борбу против корупције 
Првом активношћу је предвиђено да Агенција до 6. марта 2014. године направи програм и план кампање. 
Индикатор: Израђен програм и план кампање 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Агенција за борбу против корупције, до 6. септембра 2015. године, 
спроведе кампању информисања грађана о механизмима покрајинског и локалног акционог плана за 
борбу против корупције, према плану и програму. 
Уз активност је наведена и напомена да је у спровођењу кампање потребно остварити сарадњу са 
Сталном конференцијом општина и градова и организацијама цивилног друштва. 
Индикатор: Кампања спроведена према плану и програму; извештај о спроведеној кампањи 
Активност није реализована у складу с индикатором. 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Иако је према тумачењу Министарства правде,177 кампању требало осмислити и 

спровести пре него што је наступио рок за израду локалних и покрајинских 
антикорупцијских планова, Агенција сматра да би било непримерено и неефикасно 
радити на плану и програму кампање, док локални и покрајински планови, који треба да 
буду њен предмет, не само да нису усвојени, него не постоје ни модели за њих, због чега 
није могуће одредити садржину кампање. 

 
3.2. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

 
У оквиру друге области Стратегије – Јавне финансије – формулисано је десет 

циљева, за чије испуњење је предвиђено 50 мера и 129 активности, од којих је поступање 
испитано за 76 активности. Према оцени Агенције, од 76 испитаних активности: 

 
 19 активности је реализовано у складу с индикатором, од којих је девет 

реализовано на начин и у року предвиђеним Акционим планом, док остале нису 
испуниле неке од захтева предвиђене Акционим планом, или за ову оцену није 
било података. 

 32 активности нису реализоване, од којих седам њих због тога што није испуњена 
претходна условљавајућа активност. 

 За 25 активности Агенција, због недостатка података, није у могућности да оцени 
реализацију. 
 
Ова област Стратегије подељена је на три подобласти: јавни приходи, јавни 

расходи и јавна интерна финансијска контрола, екстерна ревизија и заштита 
финансијских интереса Европске уније. 
                                                 
177 Одговори Министарства правде и државне управе на питања Агенције за борбу против корупције, март 
2014. године. 
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3.2.1. Јавни приходи 
 

У оквиру ове подобласти формулисана су четири циља: 
 
1. систем е-Порези у потпуности је развијен и подаци се редовно ажурирају (циљ 

3.2.1.1.), 
2. успостављен правни и институционални оквир за спровођење система јединственог 

идентификационог пореског броја за физичка и правна лица (циљ 3.2.1.2.), 
3. идентификовани и отклоњени сви недостаци у правном оквиру царинског система 

који погодују корупцији (циљ 3.2.1.3.), 
4. успостављена ефикасна контрола примене царинских прописа (циљ 3.2.1.4.). 

 
 

Поступање по Стратегији и Акционом плану 
 
Циљ 3.2.1.1. Систем е-Порези у потпуности је развијен и подаци се редовно 

ажурирају 
 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене три мере. 

 
Мера 3.2.1.1.1. Ојачати капацитете Пореске управе за ефикасно спровођење система е-Порези 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. септембра 2014. 
године изради анализу потреба. 
Индикатор: Израђена анализа потреба 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.* 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. септембра 
2015. године запосли кадрове у складу са анализом потреба. 
Индикатор: Број и структура запосленог кадра одговара анализи потреба 
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Трећом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија у року од 6 месеци178 
направи план и програм обуке запослених у складу са анализом потреба и приручнике с упутствима. 
Индикатор: Израђен план и програм обуке запослених на основу анализе потреба; израђени и 
одштампани приручници с упутствима 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности. 
Четвртом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија трајно спроводи 
план и програм обуке запослених. 
Индикатор: Општа напомена бр. 7 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности. 
Петом активношћу је предвиђено да Пореска управа и министарство надлежно за послове финансија до 
6. септембра 2015. године обезбеде потребне техничке услове и опрему у складу са претходно 
извршеном анализом потреба. 
Индикатор: Набавка потребних техничких услова и опреме у складу је са претходно извршеном 
анализом потреба 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности. 

*У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 

                                                 
178 У Акционом плану није наглашено од ког тренутка се рачуна овај рок од 6 месеци, али се с обзиром на 
садржину активности и индикатора може закључити да се рачуна од израђене анализе потреба. 
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О спровођењу 
 
МФ се у одговорима на упитник Агенције није осврнуло на питања у вези с овом 

мером.179 Пореска управа је у вези с овом мером навела да су све предвиђене активности 
испуњене, изузев активности која се односи на запошљавање кадрова у складу с анализом 
потреба и то због забране запошљавања у јавном сектору. Такође, овакву меру предвиђа 
и АП 23, с роком помереним на четврти квартал 2018. године (активност 2.2.10.11.). 
Пореска управа наводи и да су укупна потребна средства за реализацију ове мере 
планирана и да се могу финансирати из буџета за 2016. годину. Ипак, захтев 
Министарству финансија да одобри додатна средства за плате за новозапослене у 2016. 
години, није одобрен.180 

 
О ефектима 
 
С обзиром на веома оскудан обим и садржину података који су о реализацији ове 

мере достављени кроз извештаје одговорних субјеката, као и имајући у виду значајно 
померање рока за ове активности у АП 23, не може се оценити у којој мери су ове 
активности реализоване. Другим нацртом АП 23 рок је померен на четврти квартал 2015. 
године, док је финалном верзијом померен чак за додатне три године. Вероватно је да су 
се у међувремену приоритети у овој области променили или је процењено да Пореска 
управа у овом тренутку има довољне капацитете да ефикасно спроводи систем е-Порези. 
Нажалост, о оваквим могућим закључцима и промењеним одлукама, Агенција није 
добила информације у оквиру извештаја одговорних субјеката. Истовремено је 
настављено с праксом по којој одговорни субјекти, само у једној штурој реченици, 
известе како су све предвиђене активности испуњене. 

Алтернативни извештај ТС оцењује, позивајући се такође на оскудне податке и 
померање рокова, да су ове обавезе вероватно делимично реализоване. Као најкрупнији 
изазов у погледу запошљавања у Пореској управи, ТС наводи актуелну политику штедње 
због које је ограничено, односно подвргнуто додатној контроли и запошљавање у оквиру 
постојећих правилника о систематизацији, док је у току израда нових правилника. ТС 
такође сматра да би требало преиспитати и потребу да ова мера остане у Акционом плану, 
с обзиром на чињеницу да се она само посредно односи на борбу против корупције. 
Наиме, њена реализација више утиче на остваривање неких других циљева, као што је 
сузбијање пореске евазије, па због тога није реално очекивати да ће антикорупцијска 
стратегија бити покретач промена у овој области. Како алтернативни извештај ТС 
оцењује, портал е-Порези већ функционише, али, макар јавно, нису видљиви његови 
могући позитивни ефекти. Постоји утисак да је Пореска управа повећала ефикасност 
свог рада. Током ове године било је одлука које су довеле у питање једнакост поступања 
према обвезницима сличне врсте у сличним ситуацијама.181 

 
Мера 3.2.1.1.2. Спровести кампању ради информисаности грађана о постојању, функционисању и 
начину употребе система е-Порези 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. марта 2014. 
године направи програм и план кампање. 
Индикатор: Израђен програм и план кампање 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.* 

                                                 
179 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
180 Пореска управа, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
181 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 62 и 68.  
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Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија трајно спроводи 
кампању према плану и програму. 
Индикатор: Кампања спроведена према плану и програму; Извештај о спроведеној кампањи 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.* 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
 

О спровођењу 
 
Као и прошле године, МФ се у одговорима на упитник Агенције не осврће на 

реализацију ове мере. Ни ТС приликом израде алтернативног извештаја није дошао до 
података о њеном спровођењу. 

 
О ефектима 
 
С друге стране, као што је наведено и у прошлогодишњем извештају, на интернет 

страници Пореске управе могу се пронаћи релевантне информације о систему е-
Порези, 182  али се, према оцени Алтернативног извештаја ТС, објављивање ових 
информација тешко може сматрати кампањом усмереном ка грађанима. ТС наводи да су 
неке активности у циљу упознавања грађана с овим механизмом спроведене, али да нема 
довољно података о томе да се закључи да је то учињено на основу неког плана. ТС 
закључује да би због одлагања пуне имплементације система е-Порези до краја 2018. 
године, било логично да се и кампања прилагоди темпу увођења овог система. У плану 
рада Владе за текућу годину нема одреднице о овом систему, али се могу наћи неке 
информације о пројектима намењеним модернизацији рада Пореске управе, па је, по 
закључку ТС, могуће да се увођење система делом финансира и из ових средстава. С тим 
у вези, препорука ТС, из идентичних разлога као и у случају претходне мере, остаје на 
истој линији, а своди се на преиспитивање потребе да и ова мера, због своје искључиво 
посредне везе с борбом против корупције, остане у Акционом плану.183 

 
Мера 3.2.1.1.3. Обезбедити редовно уношење и ажурирање података 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да Пореска управа трајно спроводи редовну контролу 
ажурирања података, функционисања система и отклањања евентуалних техничких недостатака. 
Индикатор: Број контрола исправности и тачности система е-Порези; Извештаји о спроведеним 
контролама 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.* 

*У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
 

О спровођењу 
 
У свом извештају о спровођењу Стратегије, Пореска управа наводи да је у току 

2015. године континуирано спроводила редовну контролу ажурирања података, 
функционисања система и отклањања евентуалних техничких недостатака, као и да су 
вршене свакодневне контроле и тестирање функционисања система е-Порези. Сектор за 
трансформацију је редовно достављао обавештења и захтеве за отклањање уочених 
неправилности и недостатака Сектору за информационе и комуникационе технологије и 
након њиховог отклањања вршио накнадно тестирање и провере. Ради што бржег 
отклањања проблема, захтеви и пријаве неправилности се свакодневно упућују путем 

                                                 
182 Видети: http://purs.gov.rs/e-porezi/informacije.html.  
183 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 68–69. 
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електронске поште, а у мањој мери додатно и писаним путем. Пореска управа на крају 
наводи да због великог броја таквих захтева обрађених у 2015. години није могуће, у 
складу с индикатором, доставити њихов број као ни копије извештаја о спроведеним 
контролама, сем уколико се прецизније не дефинише форма, ниво детаља и садржај 
тражених извештаја. Пореска управа наводи и да су планирана укупна потребна средства 
за реализацију ове мере, односно за одржавање ИКТ система, и да се оно може 
финансирати из буџета за 2016. годину.184 

С обзиром на то да Пореска управа износи да је немогуће достављање података и 
документације у складу с индикатором, препорука је да се он преформулише тако да 
омогући оцену испуњености активности. Исту препоруку у алтернативном извештају 
упућује и ТС, сматрајући да би требало прецизирати колики је број контрола потребан, 
на месечном или неком другом нивоу, како би било оцењено да је активност испуњена.185 

Нажалост, лоше формулисани индикатори онемогућавају оцену да је активност 
реализована, чак и ако је из извештаја одговорног субјекта сасвим очигледно да се 
активност спроводи. Такође, природа и интензитет везе између ове мере и борбе против 
корупције су упитни као и у случају претходне две. 

 
Циљ 3.2.1.2 Успостављен правни и институционални оквир за спровођење 

система јединственог идентификационог пореског броја за физичка и правна лица 
 
Акционим планом је за испуњење овог циља предвиђено шест мера. 
 

Мера 3.2.1.2.1. Усвојити закон којим се регулише систем јединственог идентификационог пореског 
броја 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. септембра 2014. 
године изради анализу евиденција о особама и личном дохотку и моделу повезивања путем ЈИПБ. 
Индикатор: Израђена анализа 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.* 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. септембра 
2015. године изради и достави Влади Закон у складу са анализом. 
Уз активност је предвиђена напомена да моменат почетка примене закона треба ускладити са мером 
3.2.1.2.2. која подразумева стручно усавршавање запослених о новим решењима до почетка примене 
закона. 
Индикатор: Нацрт Закона достављен Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Трећом активношћу је предвиђено да Влада до 6. новембра 2015. године поднесе Предлог закона 
Народној скупштини. 
Индикатор: Предлог закона поднет Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором. 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
** Четврта активност није доспела за реализацију до краја 2015. године. 
 

О спровођењу 
 
Као и прошле године, МФ се у извештају не осврће на реализацију ове мере, док 

је Влада у извештају о спровођењу Стратегије навела да је потребно да МФ у Владину 
процедуру достави текст Нацрта наведеног закона.186 

                                                 
184 Пореска управа, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
185 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 69. 
186 Влада Републике Србије, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
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С друге стране, АП 23 помера рок за успостављање система јединственог 
идентификационог пореског броја (ЈИПБ) кроз усвајање закона или измену постојећих 
прописа на четврти квартал 2018. године (активност 2.2.10.9.). Другим нацртом АП 23 
било је предвиђено мање померање рока, на IV квартал 2016. године. Ова околност, као 
и у случају мере 3.2.1.1.1, говори у прилог становишту да је у међувремену, вероватно, 
дошло до промене одлуке о приоритетима. ТС у алтернативном извештају поново наводи 
препоруку да се присуство ове мере у Акционом плану преиспита, с обзиром на 
чињеницу да се она само посредно односи на борбу против корупције, а знатно више на 
остваривање неких других циљева, па није реално очекивати да антикорупцијска 
стратегија буде покретач промена у овој области.187 

 
О ефектима 
 
С обзиром на то да мера усвајања закона којим се регулише систем ЈИПБ није 

реализована, да не постоје подаци о томе да ли је у те сврхе вршена нека анализа или 
припрема, да ли се ово питање уопште разматра, као и имајући у виду да АП 23 одлаже 
њену реализацију за чак 3 године, активности предвиђене за испуњење мера 3.2.1.2.2., 
3.2.1.2.3, 3.2.1.2.4, 3.2.1.2.5. и 3.2.1.2.6, које се односе на примену овог система и његову 
употребу у оквиру других механизама, нису биле предмет испитивања овог извештаја. 
Такође, очигледно је да је, имајући у виду све наведене разлоге, увођење оваквог система 
за релевантне актере и доносиоце одлука спорно. 

 
Циљ 3.2.1.3. Идентификовани и отклоњени сви недостаци у правном оквиру 

царинског система који погодују корупцији 
 
Акционим планом је за испуњење овог циља предвиђено шест мера. 
 

Мера 3.2.1.3.1. Усвојити закон којим се на свеобухватан начин уређује царинска служба 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. марта 2014. 
године изради и достави Влади Нацрт закона. 
Индикатор: Нацрт закона достављен Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Влада до 6. јуна 2014. године поднесе Предлог закона Народној 
скупштини. 
Индикатор: Поднет Предлог закона 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. септембра 2014. године усвоји Закон. 
Индикатор: Усвојен Закон 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
МФ и Народна скупштина се у одговорима на упитник нису осврнули на 

реализацију ове мере, док извештај Владе наводи само да је планом рада Владе за 2016. 
годину утврђивање Предлога закона о царинској служби којим ће се уредити послови 

                                                 
187 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 70. 
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царинске службе, унутрашње уређење и руковођење, овлашћења, права, дужности и 
одговорности царинских службеника предвиђено за јун 2016. године.188 

Народна скупштина је 20. марта 2015. године усвојила измене и допуне Царинског 
закона,189 али закон којим се на свеобухватан начин уређује царинска служба још увек 
није усвојен. Одбор Владе за правни систем и државне органе вратио је Нацрт закона 
ради поновног тражења мишљења Министарства државне управе и локалне самоуправе. 
С друге стране, АП 23 предвиђа активности свеобухватне анализе ризика корупције 
правног оквира царинског система (активност 2.2.10.30.) до другог квартала 2016. 
године и измене правног оквира у складу овом анализом (активност 2.2.10.31.) до другог 
квартала 2017. године. 

 
О ефектима 
 
У прошлогодишњем извештају, Управа царина је навела да је Нацрт закона о 

царинској служби израђен и да је усаглашаван с примедбама одређених државних органа 
у периоду од јануара до марта 2014. године. Она је такође препоручила и координацију 
активности свих субјеката у законодавном поступку како би се убрзала процедура 
доношења овог закона, у чијем Нацрту су предвиђени јаки антикорупцијски механизми 
и услови за извршење појединих обавеза из Акционог плана. Усклађивање с примедбама 
Министарства за државну управу и локалну самоуправу, као и са изменама Закона о 
државним службеницима су и МФ и Управа царина помињале у прошлогодишњем 
извештају као разлог због чега ова активност није реализована у року предвиђеним 
Акционим планом. 190  Рад на нацрту овог закона Управа царина је помињала и у 
извештају за 2013. годину,191 а припремљен текст закона о царинској служби помиње и 
сама Стратегија. С обзиром на то да рад на овом закону траје јако дуго, имајући у виду 
препоруку Управе царина, као и да је АП 23 померио рокове за његову израду, поставља 
се питање да ли постоји усаглашеност око његовог концепта. 

У сваком случају, ТС и на овом месту наводи да се ова мера само посредно односи 
на борбу против корупције, због чега није реално очекивати да борба против корупције 
буде главни покретач промена у овој области. Такође, ТС закључује да је и сам Акциони 
план недоречен у погледу конкретнијих резултата које би усвајање овог закона требало 
да донесе у области борбе против корупције, па предлаже да се ова мера преформулише 
и у том смеру.192 

Активности предвиђене за реализацију мере 3.2.1.3.3. нису доспеле до краја 2015. 
године, док су мере 3.2.1.3.2, 3.2.1.3.4. и 3.2.1.3.5. условљене усвајањем закона из мере 
3.2.1.3.1, па оне нису биле предмет испитивања овог извештаја. 

 
Мера 3.2.1.3.6. Унапредити информациони систем Управе царина  
Другом активношћу је предвиђено да Управа царина до 6. септембра 2015. године запосли нови кадар у 
складу са препорукама анализе потреба. 
Индикатор: Број и структура запосленог кадра одговара препорукама анализе потреба 

                                                 
188 Влада Републике Србије, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
189 „Службени гласник РС“, бр. 29/15. 
190 Видети: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. годину, стр. 
50. 
191 Видети: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2013. годину, стр. 
135. 
192 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 75. 
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Активност није реализована у складу с индикатором. 
Четвртом активношћу је предвиђено да Управа царина трајно унапређује систем размене информација 
са царинским службама других земаља. 
Индикатор: Број земаља са којима се размењују информације је унапређен 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности. 

* Прва активност која се односи на обавезу Управе царина да изради анализу потреба са препорукама за 
запошљавање новог кадра и набавку опреме је у прошлогодишњем извештају оцењена као реализована на 
начин и у року предвиђеним Акционим планом. 
** Трећа активност није доспела за реализацију до краја 2015. године. 
 

О спровођењу 
 
У одговорима на упитник Агенције, Управа царина наводи да нови кадрови нису 

запослени у складу с анализом потреба, због тога што таква могућност не постоји 
имајући у виду измене Закона о буџетском систему и увођење забране новог 
запошљавања до краја 2016. године. Наводи се такође да је присутан повећан одлив 
обученог и искусног ИТ кадра, док је, упркос потреби за запошљавањем оваквог кадра, 
донета Одлука о максималном броју запослених на неодређено време, чиме је број 
систематизованих радних места у Сектору за информационе и комуникационе 
технологије смањен за 14 извршилачких радних места. Повећан одлив обученог и 
искусног ИТ кадра констатовала је и Европска комисија у извештају о напретку Србије 
за 2015. годину. 

Управа царина је у току 2015. године, у складу с Планом јавних набавки, извршила 
набавку ИТ опреме и услуга. 

У погледу четврте активности, Управа царина наводи да у току 2015. године, преко 
SEED система није повећан број земаља са чијим царинским службама Управа царина 
размењује информације, већ је, на основу Закључка Владе Републике Србије, проширен 
круг података размене са приштинском страном. Управа царина препоручује измену 
индикатора ове активности, с обзиром на то да се SEED систем односи на размену 
података и информација између земаља у окружењу, које нису чланице Европске уније, и 
да је Управа царина системом већ повезана са свим земљама у окружења. Из тог разлога, 
број земаља са чијим се царинским службама информације размењују ни не може више 
бити повећан. Размена информација са представницима страних царинских 
администрација и организација врши се и путем CEN платформе, коју је развила Светска 
царинска организација. У току је и ЕУ пројекат новокомпјутеризованог транзитног 
система (НЦТС), који се од 25. јануара 2015. године у потпуности примењује, док се од 
1. фебруара 2016. године очекује и потпуни приступ Републике Србије Конвенцији о 
заједничком транзитном поступку.193 

Алтернативни извештај ТС, као и прошле године, оцењује да би ову меру требало 
довести у јаснију везу са борбом против корупције, имајући у виду да израда и одржавање 
информационог система има пре свега улогу у остваривању основних функција царинске 
службе.194 

 
Циљ 3.2.1.4. Успостављена ефикасна контрола примене царинских прописа 
 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене три мере. 

                                                 
193 Управа царина, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
194 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 78. 
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Мера 3.2.1.4.1. Повећати активности ради повећања информисаности грађана о начинима 
пријављивања корупције у Управи царина 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да Управа царина трајно настави са спровођењем 
програма и кампање ради информисања грађана о начинима пријављивања корупције у УЦ. 
Индикатор: План обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.* 

*У прошлогодишњем извештају Агенција није била у могућности да оцени испуњеност ове активности. 
 

О спровођењу 
 
Као и у прошлогодишњем извештају, Управа царина је у одговорима на упитник 

за 2015. годину навела да постоји јединствени дежурни број телефона за представке и 
притужбе грађана, који је на располагању 24 сата дневно. Такође, за упућивање притужби 
постоји и отворена царинска линија, а пријаве се могу упутити путем електронске поште 
и преко интернет странице Управе царина. Постери и флајери с дежурним бројем 
телефона истакнути су на свим граничним прелазима, у свим царинарницама, 
испоставама и рефератима.195 

Алтернативни извештај ТС наводи да су поменути подаци јасно видљиви на 
интернету и на многим граничним прелазима, као и да телефонска линија за притужбе 
заиста функционише. С друге стране, ТС препоручује да би кампања могла да се 
унапреди тако што би обухватала и конкретне примере када је пријављивање донело 
корист буџету.196 

Као и у претходна два извештаја о спровођењу Стратегије, Агенција напомиње да 
се индикатор за ову активност, који се иначе односи на обуке, не може адекватно 
применити на програме кампање и информисања грађана, што онемогућава оцену 
испуњености активности у складу с индикатором. Стога је неопходно овај индикатор, као 
неодговарајући, изменити, како би било могуће оценити испуњеност активности. 

 
Мера 3.2.1.4.2. Јачање капацитета Одељења за унутрашњу контролу 
Првом активношћу је предвиђено да Управа царина до 6. септембра 2014. године изради анализу 
потреба. 
Индикатор: Израђена анализа потреба 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Управа царина до 6. септембра 2015. године распореди стручне 
кадрове у складу са анализом потреба. 
Индикатор: Распоређен стручни кадар у броју који одговара анализи потреба 
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Трећом активношћу је предвиђено да Управа царина до 6. септембра 2015. године направи план и 
програм обуке запослених. 
Индикатор: Израђен план и програм обуке запослених 
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Четвртом активношћу је предвиђено да Управа царина трајно спроводи план и програм обуке 
запослених. 
Индикатор: Општа напомена бр. 7 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период. 

* У прошлогодишњем извештају ова активност је оцењена као нереализована. 
 

                                                 
195 Управа царина, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
196 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 78–79. 
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О спровођењу 
 
Као и у прошлогодишњем извештају, Управа царина је у вези с првом активношћу 

навела да је сачињен предлог кадровског плана Одељења за унутрашњу контролу,197 па 
Агенција понавља оцену из прошлогодишњег извештаја да се израда кадровског плана за 
једну годину не може сматрати реализацијом активности која је предвиђена Акционим 
планом. 

Управа царина даље наводи да стручан кадар није распоређен нити запослен у 
складу с анализом потреба, због измена Закона о буџетском систему и увођења забране 
новог запошљавања до краја 2016. године. Такође, план и програм обуке за 2015. годину 
није израђен, с обзиром на то да капацитети Одељења за унутрашњу контролу нису 
попуњени у целости, па да није било могуће организовање обука већих размера.198 

АП 23 предвиђа континуирано јачање капацитета Одељења за унутрашњу 
контролу путем набавке адекватне пратеће опреме, ИТ опреме, униформи и 
запошљавања 15 људи у наредне три године (активност 2.2.10.33.). 

 
Активности предвиђене за реализацију мере 3.2.1.4.3. нису доспеле до краја 2015. 

године. 
 

3.2.2. Јавни расходи 
 

У оквиру ове подобласти формулисана су три циља: 
 

1. унапређено учешће јавности у праћењу трошења буџетских средстава (циљ 3.2.2.1.), 
2. доследна примена Закона о јавним набавкама и успостављена евиденција о 

поступању надлежних органа поводом неправилности утврђених у њиховим 
извештајима (циљ 3.2.2.2.), 

3. унапређена сарадња и координација активности на сузбијању корупције између 
релевантних институција, на свим нивоима власти (циљ 3.2.2.3.). 

 
Поступање по Стратегији и Акционом плану 
 
Циљ 3.2.2.1 Унапређено учешће јавности у праћењу трошења буџетских 

средстава 
 
Акционим планом је за испуњење овог циља предвиђено пет мера. 
 

Мера 3.2.2.1.1. Успостављени механизми за прелазак са линијског на програмско буџетирање на свим 
нивоима власти 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија годишње, почев од 
2015. године израђује годишњи извештај о томе да ли се закон, односно одлуке о буџету на свим нивоима 
власти доносе по систему програмског буџетирања. 
Индикатор: Извештај министарства надлежног за послове финансија садржи податке о томе да ли се 
закон/одлуке о буџету на свим нивоима власти доносе по систему програмског буџетирања 
Агенција није у могућности да оцени испуњеност активности. 
Трећом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до почетка примене 
закона направи план и програм обуке за представнике корисника буџета и приручнике с упутствима. 

                                                 
197 Управа царина, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
198 Управа царина, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
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Уз активност је предвиђена напомена да се рок рачуна од 2015. године.199 
Индикатор: Израђен план и програм обуке запослених на основу препорука анализе потреба; израђени 
и одштампани приручници са упутствима 
Агенција није у могућности да оцени испуњеност активности. 
Четвртом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до почетка 
примене закона спроводи план обуке и подели приручнике с упутствима. 
Индикатор: Општа напомена бр. 7 
Агенција није у могућности да оцени испуњеност активности. 

* Прва активност којом је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. септембра 
2014. године изради методологију за програмско буџетирање засновано на примерима добре праксе је у 
прошлогодишњем извештају оцењена као реализована на начин и у року предвиђеним Акционим планом. 
 

О спровођењу 
 
Пoтпунa примeнa прoгрaмскoг мoдeлa буџeтирaњa oтпoчeтa je сa буџeтoм зa 2015. 

гoдину. Упутство за израду програмског буџета је преко интернет странице МФ било 
доступно свим буџетским корисницима приликом израде програмског буџета за 2015. 
годину, а као прилог овом упутству, у процесу припреме буџета за 2016. годину узет је у 
обзир и документ „Сумарна инструкција за унос елемената програмског буџета“, који се 
такође налази на интернет страници МФ. 200  МФ у својим одговорима на упитник 
Агенције, уопштено наводи да су све четири активности из ове мере испуњене у року и 
на начин предвиђен Акционим планом. Toкoм 2014. гoдинe МФ и Покрајински 
секретаријат за финансије добили су подршку УСAИД/БEП приликoм успoстaвљaњa 
прoгрaмских структурa, чиме je 173 кoрисникa буџeтa Рeпубликe Србиje и 34 кoрисникa 
пoкрajинскoг буџeтa прeшлo сa линиjскoг нa прoгрaмски мoдeл буџeтирaњa, а овe 
институциje су дoбилe пoдршку и приликoм дeфинисaњa мeрљивих индикaтoрa учинaкa 
вeзaних зa припaдajућe циљeвe прoгрaмa, прoгрaмских aктивнoсти и прojeкaтa. 
Meтoдoлoшкo упутствo зa изрaду прoгрaмскoг буџeтa усвojилo je и 145 jeдиницa 
лoкaлних сaмoупрaвa.201 

У алтернативном извештају ТС наводи се да Упутство за израду програмског 
буџета и образложење за 2015. и 2016. годину постоји, али да МФ не поседује 
информације о утврђеним повредама правила припреме буџета за 2015. и 2016. годину 
од стране јединица локалне самоуправе. Такође, нема информација о томе да ли су током 
2015. године вршене обуке у овој области. ТС оцењује да, иако је могуће да је већи део 
јединица локалне самоуправе у припреми буџета по новом принципу поштовао упутства 
МФ, сама чињеница да МФ не прикупља податке о томе, односно не прати испуњавање 
ове обавезе, говори да Акциони план није био покретач промена у области израде 
програмског буџета. Из ових разлога, ТС препоручује да Акциони план треба ревидирати 
тако да се обезбеди и праћење примене правила о програмском буџету и на локалном 
нивоу.202 

 
О ефектима 
 
Према међународном истраживању о отворености буџета (Индекс отворености 

буџета – Open budget index OBI), Србија се у 2015. години међу 102 земље нашла на 42. 
месту, са 47 од могућих 100 бодова. С бројем бодова колико је добила за 2014. годину, 
                                                 
199  Агенција је и у прошлогодишњем извештају упутила препоруку да се одговарајућим изменама 
Акционог плана појасне рокови како би било неспорно за који период се ова оцена даје.  
200 Видети: http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=9824.  
201 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
202 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 81–82. 
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Србија се сврстава међу земље које својим грађанима пружају „ограничен број 
информација потребних за разумевање и анализирање буџета“. Проблеми на које ТС 
указује као на узроке лошег пласмана су чињеница да фискална стратегија није била 
објављена у прописаном року, јер се у оквиру овог истраживања сматра добром 
буџетском праксом да главни правци и претпоставке буџетске политике буду у 
потпуности познати најмање месец дана пре него што предлог буџета дође у скупштину; 
затим, као и ранијих година, чињеница да није објављен „грађански буџет“, односно 
документ који би грађанима приближио и објаснио садржину предлога буџета, као ни 
полугодишњи извештај о реализацији буџета. Такође, још увек нема никаквог напретка у 
погледу омогућавања грађанима, заинтересованим групама и стручњацима да добију 
потпуне и правовремене информације у току припреме буџета, као и да утичу на његов 
садржај кроз јавне расправе. Управо у области „учешћа јавности“ Србија бележи 
најлошији резултат овог истраживања од свега 21 од 100 могућих поена, што је чак ниже 
од глобалног просека (25 бодова). С друге стране, најважнији напредак који ће, како ТС 
наводи, утицати на поправљање скора Србије у будућности, је чињеница да је Србија 
2015. године по први пут добила буџет који се у потпуности води по програмском 
принципу.203 

Прошлогодишњи алтернативни извештај ТС оцењује да је Методологија на 
детаљан, релативно лако разумљив и примерима поткрепљен начин представила 
буџетским корисницима како да израде програмски буџет и да се може претпоставити да 
је делимично израђена на примерима добре праксе, иако то није могуће недвосмислено 
закључити из њеног садржаја. У Алтернативном извештају ТС се препоручује да се 
размотри допуна Методологије у складу са уоченим проблемима приликом израде 
програмског буџета и примера „лоше праксе“, односно ситуација у којима је буџет 
израђен супротно Методологији или ситуација у којима, и поред примене Методологије, 
програмски буџет није остварио циљеве због којих се доноси у том облику, а то су 
стварање предуслова за већу транспарентност и одговорност у трошењу буџета.204 

 
Мера 3.2.2.1.2. Јавно објављивање годишњег извештаја о раду буџетске инспекције који се подносе 
Народној скупштини 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија 
годишње објављује годишњи извештај на веб-презентацији. 
Индикатор: Објављени годишњи извештаји доступни су грађанима 
Активност је реализована у складу с индикатором за извештајни период.* 
Према подацима којим Агенција располаже, активност је реализована на начин предвиђен Акционим 
планом. 

* У прошлогодишњем извештају ова активност је оцењена као нереализована за извештајни период. 
 

О спровођењу 
 
Као и у прошлогодишњем извештају, МФ наводи да Одељење за буџетску 

инспекцију сачињава годишњи извештај о свом раду и подноси га министру, који га 
доставља Влади, а која га подноси Народној скупштини до 31. марта текуће за претходну 
буџетску годину. Након тога извештај се објављује. 205  Извештај о раду буџетске 
инспекције за 2014. годину доступан је на интернет страници МФ.206 

                                                 
203 Видети детаљније у: Општи део, 3.2. Јавне финансије. 
204 Алтернативни извештај ТС, стр. 83 и 84. 
205 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
206 Видети: http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=11372.  
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О ефектима 
 
Алтернативни извештај ТС оцењује да је извештај о раду буџетске инспекције 

информативан и да садржи податке о обављеним контролама и најважнијим налазима и 
мерама, али да би могао бити и информативнији, како би јавност могла да стекне бољи 
увид у њен рад и значај. Наиме, могао би садржати детаљније податке о томе у колико 
случајева су контроле предузете по редовном плану, а у колико по налогу руководиоца, 
затим, да ли је и колико било случајева у којим буџетска инспекција није могла да 
спроведе тражене контроле због недостатка ресурса, на какву је сарадњу наилазила у 
институцијама чији су јој подаци били потребни за рад и слично. ТС препоручује и да се 
организује промоција овог извештаја, да се прикупљају и промовишу подаци о раду 
буџетских инспектора на нижим нивоима власти, као и да се организује размена 
искустава буџетске инспекције и других тела која имају улогу у контроли примене 
антикорупцијских закона.207 

 
Мера 3.2.2.1.3. Успоставити електронски систем за праћење јавне потрошње из државног буџета од 
стране народних посланика 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. јануара 2014. 
године изради анализу потреба. 
Индикатор: Израђена анализа потреба 
Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин, али не и у року 
предвиђеним Акционим планом.* 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. децембра 2014. 
године распореди стручне кадрове у складу са анализом потреба. 
Индикатор: Распоређен стручни кадар у броју који одговара анализи потреба 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.* 
Трећом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. марта 2015. 
године спроведе пројекат за успостављање електронског система. 
Уз активност је предвиђена напомена да треба имати у виду да је пројектом УНДП предвиђено 
успостављање електронског система за праћење јавне потрошње из државног буџета од стране народних 
посланика (реализација се очекује до 2015.). 
Индикатор: Извештај о спроведеном пројекту 
Активност је реализована у складу с индикатором. 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин, али не и у року 
предвиђеним Акционим планом. 
Четвртом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. јула 2014. 
године направи план и програм обуке запослених. 
Индикатор: Израђен план и програм обуке запослених 
Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Агенција не располаже подацима о томе да ли је активност реализована на начин и у року предвиђеним 
Акционим планом. 
Петом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до почетка примене 
електронског система спроводи план и програм обуке запослених. 
Индикатор: Општа напомена бр. 7 
Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Агенција не располаже подацима о томе да ли је активност реализована на начин предвиђеним 
Акционим планом. 
Према подацима којима Агенција располаже, активност није реализована у року предвиђеним Акционим 
планом. 

* У прошлогодишњем извештају Агенција није била у могућности да оцени испуњеност ове активности. 
 

                                                 
207 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 82–83. 
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О спровођењу 
 
У извештају МФ о спровођењу Стратегије за 2015. годину наводи се да је потписан 

Меморандум о сарадњи између Одбора за финансије, републички буџет и контролу 
трошења јавних средстава и МФ. Њиме је утврђено да се успостави систем међусобне 
размене података и информација о трошењу средстава из буџета Републике Србије, осим 
података који су заштићени законом којим се уређује банкарска тајна и поверљивих 
података у смислу закона којим се уређује тајност података. Активности увођења и 
развоја Портала за надзор над јавним финансијама спроведене су за 2015. годину. Портал 
за надзор над јавним финансијама садржи: податке о утврђеним апропријацијама буџета 
за 2015. годину по директном кориснику буџета, са приказом учешћа сваког појединачног 
буџета директног корисника у укупном буџету, као и приказом буџета по планираним 
средствима по функционалној класификацији и извору финансирања; извештаје о 
извршењу буџета по директним корисницима по апропријацијама на агрегираном – 
односно на трећем нивоу економске класификације и формате извештаја на основу којих 
ће моћи да се врши унакрсна анализа података о извршењу буџета по директним 
корисницима. Реализација прве фазе је у току. Израда предлога конкретног техничког 
дизајна система – логичког дизајна Портала (дефинисање изгледа Портала, података које 
ће Портал да садржи, као и формата извештаја на основу којих ће моћи да се врши 
унакрсна анализа података о извршењу буџета) спровешће се уз консултације са 
представницима МФ. Обучавање запослених у Служби Народне скупштине и Одбору за 
финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава ради коришћења 
Портала, као и јачање капацитета запослених у Служби Народне скупштине који ће бити 
ангажовани на пословима израде анализа и претрага за потребе народних посланика и 
одржавања Портала окончаће се у другом кварталу 2016. године.208 

Алтернативни извештај ТС наводи да је Одбор за финансије, републички буџет и 
контролу трошења јавних средстава предузео активности на успостављању Портала. У 
фебруару 2015. године Одбор је образовао радну групу са представницима свих 
посланичких група у Народној скупштини, која прати активности на увођењу и развоју 
Портала. Ове активности обухватају следеће: анализу постојећег стања финансијских 
података којима располаже МФ, дефинисање конкретних података потребних за 
извештавање народних посланика преко Портала, сарадњу са МФ у циљу обезбеђивања 
доступности потребних података за потребе Портала, израду Портала, набавку потребне 
опреме, односно софтвера за Портал, тестирање система и обуку корисника и развој 
капацитета запослених у Служби Народне скупштине који ће бити ангажовани на 
пословима увођења, развоја и одржавања Портала, израде анализа и претрага за потребе 
народних посланика. Одбор је 9. јуна 2015. године потписао Меморандум о сарадњи са 
МФ, у циљу размене података, информација и знања из домена буџета и јавних финансија, 
односно успостављања техничке сарадње, како би се побољшао процес праћења 
транспарентности јавних финансија, кроз реализацију активности од заједничког 
интереса за Народну скупштину и Владу. 

Портал за надзор над јавним финансијама, израђен у оквиру пројекта „Јачање 
надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине“ који спроводи Програм 
Уједињених нација за развој, уз финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и 
сарадњу (СДЦ), је 7. децембра 2015. године представљен народним посланицима. Портал 
обезбеђује приступ подацима о извршењу буџета на месечном нивоу, приказује јавне 
                                                 
208 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
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расходе и омогућава ефикасније и оперативније остваривање надзорне улоге Народне 
скупштине. Портал за почетак садржи податке које је у овом тренутку могуће добити од 
Управе за трезор, док је за наредне фазе планирано повезивање Портала са порталима 
ДРИ, УЈН и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

ТС наводи да оцене чланова Одбора за финансије говоре у прилог томе да су 
задовољни актуелним обимом и брзином добијања података о буџетским расходима, а 
неки од њих наводе да је проблем био да се обезбеди и овај ниво приступа информацијама. 
ТС истиче да није могуће дати веродостојну оцену о квалитету портала, с обзиром на то 
да грађани немају могућност непосредног увида у његово функционисање. ТС сматра да 
нема разлога да се приступ овим подацима ограничи само на народне посланике, а 
нарочито не само на чланове једног скупштинског тела, како је тренутно стање. Имајући 
у виду да ови подаци нису поверљиве природе и да се могу добити на појединачни захтев 
за приступ информацијама, требало би да буду доступни и без ових захтева. Ипак, са 
становишта употребе ових података, ТС наводи да нису забележили случајеве да су се 
народни посланици директно позивали на овај портал као извор података за своје захтеве, 
анализе или предлоге у Народној скупштини.209 

 
О ефектима 
 
У Стратегији је овај циљ формулисан, између осталог, и због тога што јавност није 

у потпуности и на разумљив начин упозната с процесима планирања и трошења 
буџетских средстава, због тога што се закони о буџету за поједину буџетску годину 
углавном доносе у кратком временском периоду, док расправа у Народној скупштини о 
начину на који су јавна средства трошена у одређеној буџетској години изостаје десет 
година уназад у односу на период када је Стратегија усвојена. 

Предлог буџета за 2016. годину стигао је у Народну скупштину после 1. новембра, 
односно после рока који предвиђа Закон о буџетском систему. Не само да грађани, рецимо 
кроз јавну расправу, нису могли да утичу на његов садржај, већ је и самим народним 
посланицима остало мало времена да то учине. Нескривени разлог за кашњење ове 
године били су преговори са Међународним монетарним фондом, а заједно са 
доношењем буџета, мењан је и системски Закон о буџетском систему. Овај буџет је по 
други пут сачињен и као програмски, за све буџетске кориснике. Ипак, према оцени ТС, 
исход није у потпуности задовољавајући. Овакав буџет, између осталог, садржи 
нефинансијске показатеље резултата пројеката и програма који треба да се спроводе, али 
је велико питање у којој мери су обавезујући с обзиром на то да се налазе само у предлогу 
закона, а не и у усвојеном тексту Закона о буџету. Такође, завршни рачун за овај буџет, 
чији се предлог појавио, не садржи нефинансијске показатеље који би били упоредиви са 
усвојеним буџетом. Ни ове године није било расправе о завршном рачуну буџета.210 

Према међународном истраживању о отворености буџета, парламент има слаб 
надзор у фази планирања у буџетском циклусу и ограничен надзор током фазе 
имплементације. Законодавна власт нема специјализовану јединицу за истраживање 
буџета (budget research office), извршна власт не подноси предлог буџета законодавној 
власти најмање три месеца пре почетка буџетске године и, нити је у закону предвиђено, 
нити се у пракси дешава да законодавна власт буде консултована пре трошења буџетске 
резерве који нису наведени у усвојеном буџету. Парламентарни надзор над буџетом је 
                                                 
209 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 83–84. 
210 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 62 – 63.  
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оцењен као ограничен (42 од 100 поена), док је надзор врховне ревизорске институције 
над буџетом оцењен као адекватан (67 од могућих 100 поена).211 

 
Мера 3.2.2.1.4. Успоставити механизме за увођење ефикасне контроле сврсисходности и 
одговорности за трошење јавних средстава 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. септембра 2014. 
године изврши анализу прописа који уређују сврсисходност и одговорност за трошење јавних средстава. 
Уз активност је наведена напомена да у радну групу треба позвати представнике буџетске инспекције, 
ДРИ, УЈН, итд. 
Индикатор: Спроведена анализа 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. децембра 2014. 
године изради и достави Влади нацрте закона о изменама и допунама закона у складу с анализом. 
Индикатор: Нацрти закона о изменама и допунама закона достављени Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Трећом активношћу је предвиђено да Влада до 6. фебруара 2015. године поднесе предлоге закона о 
изменама и допунама закона Народној скупштини 
Индикатор: Предлози закона о изменама и допунама закона поднети Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није реализована. 
Четвртом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. априла 2015. године усвоји закон о 
изменама и допунама закона. 
Индикатор: Усвојени закони о изменама и допунама закона 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није реализована. 

* У прошлогодишњем извештају Агенција није била у могућности да оцени испуњеност ове активности. 
 

О спровођењу 
 
МФ у извештају о спровођењу Стратегије за 2015. годину наводи да је контрола 

сврсисходности и одговорности за трошење јавних средстава у надлежности ДРИ. 
Наиме, Законом о ДРИ утврђено је да је предмет ревизије у складу са овим законом и 
сврсисходност располагања јавним средствима у целости или у одређеном делу (члан 9. 
став 1. тачка 4.). МФ стога предлаже да се као одговорни субјект за испуњење ове мере 
одреди ДРИ.212 МФ се у прошлогодишњем извештају није осврнуло на реализацију ове 
мере. Влада у својим одговорима на упитник Агенције наводи да у Владину процедуру 
до сада нису достављени нацрти закона по захтевима из ове мере, 213  док Народна 
скупштина ову активност сврстава међу нереализоване.214 

ТС у свом алтернативном извештају закључује да се у уређивању контроле 
сврсисходности трошења јавних средстава мора поћи од корака који претходи тој 
контроли, односно од утврђивања сврсисходности у фази планирања, па су у том смислу 
већ уведена нека правила која се односе на јавне набавке, у погледу интерних аката 
наручилаца. Сврсисходном планирању може помоћи и израда програмског буџета, мада 
прве две године примене овог модела не дају много разлога за оптимизам, због 
уопштености или недовољне смислености формулисаних програма, пројеката и 
показатеља њихове успешности. У Алтернативном извештају ТС препоручује се и 
                                                 
211 Видети: Транспарентност Србија, „Србија и даље лоше оцењена по отворености буџета“, 16. септембар 
2015. године, доступно на: http://transparentnost.org.rs/index.php/sr/59-srpski/naslovna/7869-srbija-i-dalje-
lose-ocenjena-po-otvorenosti-budzetan 
212 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
213 Влада Републике Србије, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
214 Народна скупштина, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
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ангажовање интерних ревизора, али и омогућавање грађанима да током јавне расправе о 
буџету (које се у пракси не организују) укажу на проблематичне тачке. Од помоћи би 
могла да буду и нека од искустава која је стекла ДРИ у до сада обављеним ревизијама 
сврсисходности. Ипак, ова искуства нису увек једнозначна, па је тако, без кривице ДРИ, 
ревизија сврсисходности коришћења службених возила резултирала прикупљањем 
великог броја половних возила испред Палате Србија, где без успеха многа од њих чекају 
купца месецима, због чега је вероватно да је то до сада проузроковало веће трошкове, 
него што ће бити зарада од продаје многих изложених аутомобила. ТС препоручује да се 
ова мера прецизира тако да се односи на Закон о буџетском систему, као основни у овој 
области, и да се управо њиме предвиде правила која би омогућила и контролу 
сврсисходности и контролу одговорности за трошење јавних средстава.215 

 
Мера 3.2.2.1.5. Успостављена потпуна евиденција о имовини у јавној својини и њеним корисницима 
Првом активношћу је предвиђено да Републичка дирекција за имовину Републике Србије до 6. 
септембра 2014. године изради и редовно ажурира потпуну евиденцију о имовини у јавној својини и 
њеним корисницима и објави је. 
Индикатор: Успостављена и објављена потпуна евиденција о имовини у јавној својини и њеним 
корисницима 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Републичка дирекција за имовину Републике Србије до 6. 
септембра 2014. године преиспита конверзије права коришћења на неизграђеном и изграђеном 
земљишту у државној својини и обезбеди прелазак у право јавне својине у корист Републике Србије, 
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. 
Индикатор: Извештај о броју и резултату спроведених преиспитивања конверзије 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 

* У прошлогодишњем извештају ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Влада је 4. јула 2014. године донела Уредбу о евиденцији непокретности у јавној 

својини,216 сa почетком примене од 28. фебруара 2015. године. Уредба предвиђа да ће 
Републичка дирекција за имовину Републике Србије (РДИ) успоставити програм 
аутоматске обраде података за вођење јединствене евиденције непокретности у јавној 
својини, као веб апликацију, у року од 6 месеци од дана ступања на снагу Уредбе (члан 
15.). 

У октобру 2015. године дошло је до промена правног оквира у области евиденције 
средстава у јавној својини ступањем на снагу измена поменуте уредбе,217 због чега је 
настала потреба за дорадом апликативног софтвера „Регистра јединствене евиденције 
непокретности у јавној својини“. Дорада софтвера завршена је 9. децембра 2015. године. 
РДИ предлаже да се уреди питање одговорности органа јавне власти, односно да се уведу 
казнене одредбе за неизвршавање или неажурно извршавање законских обавеза у области 
вођења посебне евиденције средстава у јавној својини. Имајући у виду да је током 2015. 
године дошло до измена правног оквира у овој области, да је рок за успостављање јавне 
својине АП и ЈЛС 6. октобар 2016. године, као и да је правни основ за реализацију ове 
мере из Акционог плана Закон о јавној својини, РДИ, као и прошле године, предлаже да 
се рок за успостављање потпуне евиденције о имовини у јавној својини и њеним 

                                                 
215 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 85–86. 
216 „Службени гласник РС“, бр. 70/14. 
217 „Службени гласник РС“, бр. 83/15.  
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корисницима и њено објављивање продужи до рока када се за то испуне законски услови, 
односно до 28. фебруара 2017. године.218 

Измене и допуне поменуте уредбе из фебруара 2015. године односе се на обавезу 
корисника да своје програме аутоматске обраде података за вођење посебних евиденција 
непокретности усагласе са програмом РДИ најкасније до 28. фебруара 2016. године, од 
када би требало да се започне с вођењем јединствене евиденције непокретности у јавној 
својини. Почетак примене нове Уредбе померен је за 28. фебруар 2017. године. У складу 
са Законом о јавној својини, РДИ подноси Влади годишњи извештај о стању 
непокретности у јавној својини, најкасније до 31. маја текуће године за претходну годину. 
У складу са изменама Уредбе, РДИ ће први годишњи извештај о стању непокретности у 
јавној својини поднети тек 31. маја 2017. године, са стањем на дан 31.12.2016. године.219 

ДРИ је у јулу 2015. године објавила „Извештај о ревизији сврсисходности – 
Располагање непокретностима у својини Републике Србије“220 у коме се констатује да 
Република Србија нема тачне податке о броју и вредности своје непокретне имовине, због 
непоступања надлежних органа и корисника, као и мањкавости прописа.221 

У погледу друге активности, РДИ наводи да је ступањем на снагу Закона о 
планирању и изградњи установљено право на конверзију, односно претварање права 
коришћења у право својине на грађевинском земљишту у државној својини. Законом је 
прописано да првостепени поступак по захтевима за конверзију спроводи Републички 
геодетски завод (РГЗ), док је за другостепени поступак надлежно Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Дакле, РДИ у поменутом поступку нема 
надлежности, не располаже адекватном базом података о поступцима који се воде, нити 
на било који начин има сазнања о њима. Из ових разлога РДИ предлаже да се ова 
активност брише из Акционог плана, и мишљења је да се ова мера може остварити кроз 
остале мере и активности које обавља РДИ.222 

 
Циљ 3.2.2.2. Доследна примена Закона о јавним набавкама и успостављена 

евиденција о поступању надлежних органа поводом неправилности утврђених у њиховим 
извештајима 

 
Акционим планом је за испуњење овог циља предвиђено једанаест мера. 
 
Током 2015. године дошло је до битних измена Закона о јавним набавкама (ЗЈН), 

које су усвојене без икакве јавне расправе и по хитном поступку. 223  Према оцени 
алтернативног извештаја ТС, међу новим решењима има корисних, нејасних, али и 
потенцијално штетних. Као добра решења наводе се: објављивање већег броја 
докумената на Порталу јавних набавки, обликовање централизованих набавки по 
партијама, норме о конкурентном дијалогу, смањивање самовоље наручилаца, детаљније 
                                                 
218 Републичка дирекција за имовину, Извештај о спровођењу Стратегије, фебруар 2016. године.   
219 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 87.  
220 Видети:  http://www.dri.rs/.  
221 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 89. 
222 Републичка дирекција за имовину, Извештај о спровођењу Стратегије, фебруар 2016. године. 
223 Ипак, у образложењу Предлога измена и допуна Закона из јула 2015. године, у делу анализе ефеката 
која се односи на питање да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону наведено 
да су „у току израде овог закона спроведене консултације, фокус групе, као и детаљна јавна расправа са 
стручњацима из области коју закон уређује. Узети су у обзир предлози који су наручиоци, ресорна 
министарства и други чиниоци слали Управи за јавне набавке и Министарству финансија уз иницијативе 
да се Закон измени. Током протеклог периода, одржани су бројни консултативни састанци на којима су 
разматрана питања проблема примене Закона и предлагања решења како да се они превазиђу“. 
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уређена правила о набавкама након елементарних непогода и олакшан рад Комисије за 
заштиту права тако што је повећан број њених чланова. Као лоша решења наводе се: 
ограничавање могућности за подношење захтева за заштиту права преко појма 
„заинтересованог лица“ и повећања такси, избацивање дефиниције истоврсности добара 
радова или услуга, проширивање круга набавки на које се закон неће примењивати, 
напуштање концепта посебне службе за контролу јавних набавки и идеје да Влада донесе 
план борбе против корупције у јавним набавкама, остављање простора за тумачења 
правила о забрани сукоба интереса и последицама таквог сукоба по опстанак уговора, 
релативизован значај негативних референци, већа флексибилност код планирања јавних 
набавки, која се може претворити у релативизацију постојећих правила и ризик у погледу 
необјављивања података због „пословне тајне“.224 

Мера 3.2.2.2.1. којом је предвиђено ажурирање Стратегије развоја јавних набавки 
у Републици Србији, полазећи од актуелних промена регулаторног и институционалног 
оквира, је према оцени из извештаја о спровођењу Стратегије за 2014. годину 
реализована на начин, а након истека рока предвиђеног Акционим планом. Наиме, Влада 
је 30. октобра 2014. године донела Стратегију развоја јавних набавки у Републици Србији 
за период од 2014. до 2018. године. 

Мером 3.2.2.2.2. предвиђено је да Управа за јавне набавке (УЈН) дефинише 
критеријуме и методе за утврђивање сврсисходности јавних набавки и одговорности 
уколико се утврди несврсисходност, тако што ће донети одговарајуће подзаконске 
прописе. Ипак, УЈН је у свом прошлогодишњем извештају навела да је овлашћена да 
доноси подзаконске акте у области јавних набавки, али само оне чије је доношење 
прописано самим ЗЈН, а не и посебан подзаконски акт којим би се успоставили јасни 
критеријуми и методе за процену сврсисходности. С друге стране, УЈН је 5. децембра 
2013. године донела Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне 
набавке унутар наручиоца, односно који уређује садржај интерних аката које наручиоци 
треба да донесу и прописује како треба да се уреде и питање планирања, спровођења и 
контроле јавних набавки, док су наручиоци већ и према самом ЗЈН у обавези да за сваку 
појединачну набавку дају образложење сврсисходности. Правилником су дати 
критеријуми које наручилац приликом планирања набавки нарочито узима у обзир у вези 
са утврђивањем сврсисходности сваке појединачне набавке. УЈН је 14. јануара 2015. 
године обавестила Министарство правде и Агенцију да је чланом 22. став 1. ЗЈН 
предвиђено шта може да буде садржина овог подзаконског акта, односно да уколико ЗЈН 
не даје УЈН овлашћење да одређено питање ближе уреди подзаконским актом, оно не 
може да буде на тај начин уређено.225 

Агенција је у прошлогодишњем извештају констатовала да је мера реализована, 
али не на начин предвиђен Акционим планом, али с обзиром на чињеницу да ЗЈН у 
међувремену није мењан у овом смеру и да њиме УЈН није овлашћена на доношење 
оваквих подзаконских прописа, Агенција ову меру сматра реализованом и неће је више 
испитивати. 

Алтернативни извештај понавља препоруку од прошле године да би Акциони 
план требало да се измени и да се створи јасна законска основа за израду подзаконских 
аката који би уредили сврсисходност, а да се и ДРИ укључи на одговарајући начин у 
припрему аката, имајући у виду да већ има одређена искуства у ревизији 
сврсисходности.226 

                                                 
224 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 63 – 64.  
225 Управа за јавне набавке, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2015. године. 
226 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 90–91. 
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Мером 3.2.2.2.3. предвиђено је да УЈН припреми и усвоји модел интерног плана 
за спречавање корупције у јавним набавкама који ће користити наручиоци приликом 
израде својих интерних планова. Ова мера је у прошлогодишњем извештају оцењена као 
реализована на начин, али не и у року предвиђеним Акционим планом, из разлога што 
активност, која је представљала предуслов за њену реализацију, није испуњена. 

Мером 3.2.2.2.4. предвиђено је да УЈН припреми и усвоји модел за доношење 
интерних аката наручилаца којим ће се прецизно уредити поступак јавне набавке, 
укључујући евидентирање сваке предузете радње и утврђивање личне одговорности за 
исправност поступања. Ова мера је у прошлогодишњем извештају оцењена као 
реализована на начин, а након истека рока предвиђеног Акционим планом. 

 
Мера 3.2.2.2.5. Успостављена евиденција о поступању надлежних органа поводом неправилности 
утврђених у извештајима контролних и регулаторних тела 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 
6. септембра 2014. године уведе евиденцију о поступању. 
Индикатор: Евиденција успостављена 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.* 

* У прошлогодишњем извештају Агенција није била у могућности да оцени испуњеност ове активности. 
 

О спровођењу 
 
МФ у својим одговорима на упитник Агенције наводи да се ова мера реализује 

тако што Одељење за буџетску инспекцију води евиденцију о поступању поводом 
неправилности утврђених у контроли свих корисника јавних средстава, па између 
осталог и о неправилности утврђених код контролних и регулаторних тела. 227  Из 
извештаја МФ није јасно на које неправилности се оваква оцена односи, и да ли МФ 
мисли на неправилности код самих контролних и регулаторних тела или на оне које су 
они у својим извештајима утврдили. Изгледа да смисао и циљ мере није јасан, што 
закључује и Алтернативни извештај ТС који понавља закључак из прошлогодишњег 
извештаја да је активност нејасна, да нису идентификована тела, нити је утврђена њихова 
обавеза да достављају податке МФ ради уношења у евиденцију. Због тога се препоручује 
да се Акциони план прецизира, да се установи законска обавеза извештавања о 
поступању, што би се могло учинити или изменом ЗЈН или изменом читавог низа других 
прописа, да ова законска обавеза обухвати поступање УЈН, Комисија за заштиту права 
понуђача у поступцима јавних набавки (КЈН), Комисије за заштиту конкуренције, ДРИ, 
Комисије за јавно-приватно партнерство (Комисија за ЈПП), Агенције, Управног суда, а 
битне податке би могли да поседују и јавни тужиоци, полиција, јавни правобраниоци, 
буџетска инспекција, органи који у свом саставу имају интерну ревизију, наручиоци, 
органи који врше надзор над радом наручилаца и организације које су носиоци јавних 
овлашћења (нпр. коморе).228 

Мером 3.2.2.2.6. предвиђено је да УЈН уреди поступак евидентирања и 
извештавања о извршењу уговорних обавеза понуђача, тако што ће усвојити одговарајући 
подзаконски пропис с јасним задужењем ко ће предузети прописане мере у случају 
неизвршења уговора од стране понуђача. У прошлогодишњем извештају, ова мера је 
оцењена као реализована у року, али не на начин предвиђен Акционим планом. Ипак, 
слично као и код мере 3.2.2.2.2, УЈН је навела да јој ЗЈН не даје овлашћење за доношење 
посебног подзаконског акта којим би се одвојено уредио поступак евидентирања и 
                                                 
227 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
228 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 92. 
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извештавања о извршењу уговорних обавеза понуђача. С обзиром на то да је чланом 132. 
став 3. ЗЈН прописано да УЈН ближе уређује садржину извештаја о јавним набавкама и 
начин вођења евиденције о јавним набавкама, УЈН је доношењем Правилника о 
садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама 
29. марта 2013. године реализовала ову обавезу из Акционог плана. Оцена из 
прошлогодишњег извештаја о спровођењу Стратегије је да иако није реализована 
доношењем новог подзаконског акта, може се закључити да је подзаконским актом који 
УЈН наводи као доказ за реализацију активности испуњена сврха ове мере. 

 
Мера 3.2.2.2.7. Повећана транспарентност поступака јавних набавки 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да УЈН до 6. септембра 2015. године унапреди Портал 
јавних набавки тако да су планови набавки и други релевантни акти и информације о јавним набавкама 
постали доступни јавности. 
Индикатор: Планови набавки и други релевантни акти и информације о јавним набавкама доступни су 
јавности преко Портала; Извештај УЈН 
Активност је реализована у складу с индикатором. 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин, али не и у року 
предвиђеним Акционим планом.  

 
О спровођењу 
 
У свом извештају, УЈН наводи само да је Портал јавних набавки229 унапређен у 

року и на начин предвиђен Акционим планом увођењем нових садржаја и надоградњом 
система за претрагу набавки. 230  Ова активност је предвиђена и у АП 23, с роком 
извршења у трећем кварталу 2015. године (активност 2.2.8.7). 

УЈН је у октобру 2015. године донела Правилник о форми плана јавних набавки и 
начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки, 231  који се 
примењује од 1. јануара 2016. године. На интернет страници УЈН доступни су софтвери 
за планирање и извештавање. Према оцени ТС, најновијим изменама ЗЈН и подзаконских 
аката обавезе из Акционог плана су испуњене у потпуности. Ипак, ТС напомиње да 
простор за унапређење транспарентности у јавним набавкама и даље постоји, тако што 
би се омогућило да се подаци сортирају према жељама корисника (нпр. понуђачи који су 
добили посао или који су учествовали у поступцима јавних набавки), као и кроз 
укрштање са другим базама података које су доступне (на пример, исплате из буџета, 
подаци о фирмама у власништву јавних функционера, итд.).232 

 
Мера 3.2.2.2.8. Увођење електронских набавки и електронских лицитација како би се смањио утицај 
„људског фактора“ 
Првом активношћу је предвиђено да УЈН до 6. септембра 2014. године спроведе анализу изводљивости. 
Индикатор: Спроведена анализа изводљивости 
Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин и у року предвиђеним 
Акционим планом. 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
**Друга активност није доспела за реализацију до краја 2015. године. 

                                                 
229 Видети: http://portal.ujn.gov.rs/. 
230 Управа за јавне набавке, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
231 „Службени гласник РС“, бр. 83/15. 
232 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 93. 
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О спровођењу 
 
Имајући у виду решења нових директива ЕУ из области јавних набавки које су 

ступиле на снагу 2014. године, а које се односе и на област електронских набавки, 
реализација прве активности одложена је за трећи квартал 2015. године у складу са 
Стратегијом развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014–2018. године и 
Акционим планом за њену примену. „Анализа постојећег законодавног и 
институционалног оквира за примену електронских набавки у Републици Србији (е-
подношење понуда, е-аукција, е-динамични систем набавке, е-каталози)“ је израђена у 
септембру 2015. године и објављена је на интернет страници УЈН.233 

С друге стране, Влада Републике Србије је 30. децембра 2015. године усвојила 
Акциони план за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за 
2016. годину,234 где је за други квартал 2016. године планирана израда анализе и одабир 
оптималног законског, институционалног и техничког модела е-набавки који је 
прикладан за примену у Републици Србији. Остаје нејасно због чега је овим документом 
предвиђена израда нове анализе, односно да ли је у питању нека нова, допунска анализа. 

 
Мера 3.2.2.2.9. Ојачати капацитете регулаторним и контролним телима у области јавних набавки, а 
посебно Управи за јавне набавке имајући у виду нове надлежности утврђене Законом о јавним набавкама 
Другом активношћу је предвиђено да свако тело са листе до 6. септембра 2014. године изради анализу 
потреба. 
Индикатор: Израђена анализа потреба 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности. 
Четвртом активношћу је предвиђено да регулаторна и контролна тела са листе до 6. марта 2015. године 
направе план и програм обуке запослених у складу са анализом потреба. 
Индикатор: Израђен план и програм обуке запослених на основу анализе потреба 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности. 
Четвртом активношћу је предвиђено да регулаторна и контролна тела са листе трајно спроводе план и 
програм обуке запослених. 
Индикатор: Општа напомена бр. 7 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности. 

* У прошлогодишњем извештају, активност којом је предвиђено да УЈН до 6. марта 2014. године направи 
списак регулаторних и контролних тела у области јавних набавки је оцењена као реализована на начин, али 
не и у року предвиђеним Акционим планом. 
** Трећа и шеста активност нису доспеле за реализацију до краја 2015. године. 

О спровођењу 

Стратегијом развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014–2018. 
године одређен је институционални оквир у области јавних набавки. Назначено је да су 
основни органи у систему јавних набавки УЈН и КЈН, а да за област јавних набавки 
значајну улогу имају и ДРИ, МФ, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, 
Комисија за ЈПП, Агенција за борбу против корупције, Комисија за заштиту конкуренције 
и Управни суд. Такође, ЗЈН одређује Управу за заједничке послове републичких органа 
(УЗЗПРО) као тело за централизоване јавне набавке. С обзиром на потребу извршавања 
активности предвиђених Акционим планом за спровођење ове стратегије, УЈН је свим 
органима, који чине институционални оквир у области јавних набавки, доставила 
информацију у вези са списком регулаторних и контролних тела у области јавних набавки 
14. јануара 2015. године.235 
                                                 
233 Видети: http://www.ujn.gov.rs/ci/strategija/realizacija-akcionog-plana/analize.html.  
234 „Службени гласник РС“, бр. 113/15. 
235 Управа за јавне набавке, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2015. године. 
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УЈН је, у оквиру Предлога стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији 
за период 2014–2018. године, доставила информације о потребама у погледу јачања 
кадровских, техничких и просторних капацитета, који су неопходни за обављање свих 
њених надлежности. У Стратегији је прописано јачање капацитета и Управе за заједничке 
послове републичких органа, Комисије за јавно-приватно партнерство и КЈН.236 

УЈН је израдила анализу потреба за људским и техничким капацитетима, а ова 
активност је предвиђена и у АП 23 (активност 2.2.8.3.). План и програм стручног 
усавршавања државних службеника у оквиру УЈН израђен је и спроведен за 2015. годину, 
а овај план и програм, као и извештај о реализацији плана доноси се на полугодишњем 
нивоу. План и програм ће бити донет и за 2016. годину на основу анализе која је израђена 
крајем четвртог квартала 2015. године.237 

УЈН је током 2015. године донела два полугодишња плана и програма стручног 
усавршавања и оспособљавања државних службеника (16. јануара и 22. јуна). Током 2015. 
године одржано је укупно 15 тренинга, семинара и радионица у сарадњи и уз подршку 
СИГМА, УНДП, ПЛАЦ пројекта, Привредне коморе Србије и Мисије ОЕБС. Теме, 
односно област обуке обухватале су, између осталих, следеће: унапређење система 
прикупљања статистичких података, економске перформансе јавних набавки и 
централизованих јавних набавки, разматрање неусклађености ЗЈН са директивама, 
оквирни споразуми, унапређење организационе структуре и радних процеса у УЈН, 
регулаторне и институционалне претпоставке за даљи развој е-набавки у Србији, 
сврсисходност јавних набавки и критеријуми за оцену и друго.238 

КЈН у свом извештају наводи да је њиховом систематизацијом предвиђено укупно 
85 радних места, због чега није било потребе за израдом експлицитне анализе потреба за 
јачањем капацитета. Ипак, кадровским планом Владе за 2015. годину КЈН је одобрено 
запошљавање максимално 60 стално запослених и за овај број запослених одобрена су 
финансијска средства. КЈН у извештају закључује да тренутни број од 60 запослених није 
довољан за делотворно извршавање свих њених надлежности. У оквиру сарадње с 
међународним и регионалним организацијама и иницијативама (УНДП, ОЕБС, СИГМА, 
РЕСПА) запослени у КЈН су, током 2015. године, учествовали у низу обука, радионица и 
студијских посета.239 

ДРИ у извештају наводи да анализа потреба није израђена јер је ова институција 
од почетка запошљавала кадар који има стручна знања потребна за ревизију у области 
јавних набавки. Запослени у ДРИ присуствовали су већини скупова који су посвећени 
јавним набавкама, а који се наводе у њиховом извештају.240 

МФ у свом извештају наводи податке да су за 2015. годину исказане потребе 
Одељења за стручно-оперативне послове за обукама запослених у Одељењу, као и за 
запослене који обављају послове у области јавних набавки и то за похађање обука које се 
односе на примену ЗЈН. У 2015. години запослени су похађали обуке које су се односиле 
на измене и допуне ЗЈН и планирање јавних набавки, као и радионице са практичном 
обуком за рад у новој верзији софтверске апликације. Сачињен је план обука у 2016. 
години свих запослених у МФ, у којем су садржане потребе запослених за стручним 

                                                 
236 Алтернативни извештај ТС, јануар 2015. године, стр. 100. 
237 Управа за јавне набавке, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
238 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 94–95. 
239 Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Извештај о спровођењу Стратегије, 
јануар 2016. године.  
240 Државна ревизорска институција, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
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усавршавањем у области планирања и спровођења поступка јавних набавки, као и 
извештавања и контроле јавних набавки.241 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација у одговорима на упитник 
Агенције наводи да није радило анализу потреба у односу на наведену меру, а да су током 
2015. године државни службеници похађали обуке у области јавних набавки које је 
организовала Служба за управљање кадровима (СУК) у складу с Програмом општег 
континуираног стручног усавршавања државних службеника, док су запослени у Одсеку 
за јавне набавке похађали обуке из области јавних набавки, у складу с понудом 
организатора оваквих семинара.242 

Комисија за ЈПП у одговорима на упитник Агенције наводи које су њене 
надлежности у складу са Законом о јавно-приватном партнерству (Закон о ЈПП),243 као и 
на који начин овај закон предвиђа спровођење поступка јавних набавки. Комисија за ЈПП 
констатује и да она нема непосредне надлежности и није директно укључена у процес 
јавних набавки, да представља међуресорно владино тело са девет чланова, представника 
ресорних министарстава, АП Војводине и града Београд, да нема ни стручну службу, па 
самим тим ни запослене који би радили на пословима јачања капацитета у области јавних 
набавки у складу с овом мером.244 

Само поједине надлежности Агенције за борбу против корупције имају посредну 
везу с ризицима корупције у области јавних набавки. У питању су надлежност у оквиру 
које се води евиденција правних лица и поступака јавних набавки у којима учествује 
правно лице у коме је функционер власник више од 20% удела или акција, као и 
надлежност за поступање по представкама, од којих се неке могу односити на 
неправилности или злоупотребе у поступцима јавних набавки. 

Анализа потреба за јачањем капацитета у области јавних набавки делом је урађена 
у процесу израде нове систематизације на основу које је формирана организациона 
јединица за аналитику, која ће се, између осталог, бавити и израдом анализа појава 
везаних за корупцију у вези са јавним набавкама. Такође је предвиђено и унапређење 
електронске апликације за евидентирање јавних набавки, како би се регистар поступака 
јавних набавки водио прецизније и како би претрага била јаснија и потпунија. У марту 
2016. године потписан је споразум о сарадњи са УЈН, којим је предвиђено да ће се 
размена података из евиденција које воде Агенција и УЈН вршити електронским путем. 
Споразумом је предвиђено и одређивање представника за везу који ће се редовно 
састајати ради координирања активности. 

Када је у питању поступање по представкама, анализа потреба из децембра 2013. 
године, указала је на значај стручног усавршавања у вези са прописима и праксом из 
области јавних набавки. Имајући у виду ограниченост кадровских капацитета надлежне 
организационе јединице, није могуће спровести специјализацију по областима. Због тога 
је, као целисходан, усвојен приступ по коме постојећи круг запослених треба да прође 
обуку о овој теми. Тако су у 2015. години они похађали семинаре о поступку спровођења 
јавних набавки и о праћењу и контроли ових поступака. Плановима рада за наредну 
годину је обука из ове области, такође, предвиђена као приоритет. 

Комисија за заштиту конкуренције (КЗК) у одговорима на упитник Агенције 
наводи да анализа потреба није урађена због тога што је према Закону о заштити 
конкуренције основна делатност КЗК откривање, санкционисање и отклањање 

                                                 
241 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
242 Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. 
године.  
243 „Службени гласник РС“, бр. 88/11. 
244 Комисија за јавно-приватно партнерство, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
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последица повреда конкуренције на тржишту Републике Србије или њеном делу. Законом 
о заштити конкуренције прописане су надлежности КЗК у вези с поступцима јавних 
набавки. Посебан план и програм обуке запослених није урађен с обзиром на то да су сви 
запослени квалификовани и обучени за обављање послова који представљају делокруг 
рада КЗК.245 

Управни суд у одговорима на упитник Агенције не помиње анализу потреба, а 
наводи поједине обуке и студијске посете на тему јавних набавки у којима су запослени 
учествовали. Такође се наводи да програм стручног оспособљавања судија и судијских 
помоћника у 2015. години није обухватио тему јавних набавки, имајући у виду да 
Управни суд у свом раду примењује преко 300 материјалних прописа, па су потребе суда 
за обукама изискивале и друге актуелне теме о примени нових материјалних прописа из 
других области у којима суд поступа.246 

УЗЗПРО је у својим одговорима на упитник Агенције навела је да није израдила 
анализу потреба у циљу јачања капацитета у области јавних набавки, као ни план и 
програм обуке запослених, због тога што су поштоване одлуке о максималном броју 
запослених које је донела Влада.247 

Министарство привреде се у одговорима на упитник Агенције није осврнуло на 
питање у вези с овом мером. 

 
О ефектима 
 
Из извештаја свих ових органа јасно је да се на јачању капацитета углавном ради, 

али је и очигледно да би систематичнији приступ, у коме се ове мере координирају и 
прате од стране једног органа јавне власти дао боље резултате. 

Алтернативни извештај ТС наводи да Акциони план треба изменити тако да не 
буде дилеме око тога у којем обиму треба ојачати капацитете запошљавањем или обуком 
запослених и којих органа. Анализу, према оцени ТС, не треба да раде сами органи, већ 
она треба да буде екстерна, и треба да се заснива на циљевима које ове институције треба 
да остваре, на пример, одређени број контрола, решавање одређеног броја случајева, 
итд.248 

 
Мера 3.2.2.2.10. Спровођење коначних одлука Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних набавки, у свим случајевима 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. септембра 2014. 
године измени прописе тако да се успоставе јасне процедуре поступања по одлукама КЈН. 
Уз активност је наведена напомена да би извештај требало да садржи и информацију колики број одлука 
је спроведен. 
Индикатор: Измењени прописи  
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да КЈН трајно прати спровођење својих одлука. 
Индикатор: Извештај о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 
Активност је реализована у складу с индикатором за извештајни период. 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин предвиђеним Акционим 
планом.** 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
** У прошлогодишњем извештају ова активност је оцењена као реализована за извештајни период, на начин и у року 
предвиђеним Акционим планом. 

                                                 
245 Комисија за заштиту конкуренције, Извештај о спровођењу Стратегије, децембар 2015. године.  
246 Управни суд, Извештај о спровођењу Стратегије, фебруар 2016. године.  
247 Управа за заједничке послове републичких органа, Извештај о спровођењу Стратегије, децембар 2015. 
године.  
248 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 97. 
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О спровођењу 
 
У погледу прве активности, МФ је у прошлогодишњем извештају навело да је 

потребно прецизирати о ком се пропису ради, односно утврдити да ли је наведени пропис 
у надлежности МФ. 249  Алтернативни извештај ТС је констатовао да су процедуре 
поступања КЈН већ уређене ЗЈН и да би због тога Акциони план требало да буде 
прецизнији у погледу потребе за евентуалним допунама Закона или прописивања 
овлашћења за доношење подзаконског акта који би ову материју ближе уредио. 250 
Измене ЗЈН из 2015. године ревидирале су многа правила у вези с радом КЈН, али су она 
углавном била усмерена на дејство захтева за заштиту права, а не на обавезност 
поступања по одлукама КЈН. Одредба о одговорности КЈН за свој рад је измењена тако 
што је полугодишње извештавање замењено годишњим. И пре и након доношења ЗЈН, 
предвиђено је да КЈН у оквиру извештаја обавештава Народну скупштину о томе који 
наручиоци нису поштовали њена упутства, против којих је покренула поступке и слично. 
Овогодишњи алтернативни извештај ТС истиче да је код ове активности проблем у томе 
што није јасно шта је Акциони план њоме желео да постигне, односно које је то промене 
Закон требало да донесе.251 

Стратегија је оценила да би увођењу дисциплине у јавним набавкама и 
сузбијању нерегуларности требало да допринесу одлуке КЈН, али да је проблем у томе 
што се оне не спроводе доследно. Током 2015. године КЈН је у предметима у којима је 
у целини или делимично поништен поступак јавне набавке, у циљу провере 
поступања наручилаца по њеним одлукама, наручиоцима упутила 910 захтева за 
достављање извештаја и документације о спровођењу одлука донетих у периоду од 1. 
јула 2014. до 31. марта 2015. године. Такође, одржано је шест седница већа на којима 
је разматран 1.151 предмет који се односи на извештаје наручилаца о поступању по 
овим одлукама. Утврђено је да по одлукама није поступило 24 наручилаца, док 15 
наручилаца није доставило захтевани извештај и документацију, на основу чега су 
предузете даље мере у смислу обавештавања надлежних институција и формирање 
предмета за изрицање новчаних казни. 

У извештају о спровођењу Стратегије за 2014. годину, наведена је препорука из 
Алтернативног извештаја ТС да би било нарочито значајно да КЈН редовно објављује и 
своје одлуке и налазе о њиховом спровођењу. Поводом ове препоруке, КЈН у извештају о 
спровођењу Стратегије за 2015. годину наводи да она објављује своје одлуке и извештаје 
о раду на својој интернет страници, док се одлуке објављују и на Порталу УЈН.252 

АП 23 предвиђа праћење примене мера надзора и контроле у јавним набавкама 
као континуирану активност КЈН, почев од 2016. године (активност 2.2.8.5.). Имајући у 
виду да је праћење спровођења одлука КЈН део надзора и контроле у јавним набавкама, 
КЈН наводи да ове две мере кореспондирају.253 

 

                                                 
249 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2015. године. 
250 Алтернативни извештај ТС, јануар 2015. године, стр. 102. 
251 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 97. 
252  Одлуке Републичке комисије доступне су на следећем линку: http://www.kjn.gov.rs/ci/odluke/zastita-
prava.html; Извештаји о раду Комисије усвојени од стране Народне скупштине доступни су на следећем 
линку: http://www.kjn.gov.rs/ci/izvestajiORadu.html; Месечни извештаји о раду Комисије доступни су на 
следећем линку: http://www.kjn.gov.rs/ci/statistika.html.    
253 Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Извештај о спровођењу Стратегије, 
јануар 2016. године.  
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Мера 3.2.2.2.11. Спровести едукацију о примени нових решења у области јавних набавки 
Првом активношћу је предвиђено да УЈН до 6. јула 2014. године направи план и програм обуке и 
приручнике са упутствима. 
Уз активност је наведена напомена да би приручник требало да садржи моделе аката који се доносе 
током поступка јавне набавке, као и примере добре праксе. 
Индикатор: Израђен план и програм обуке на основу препорука анализе потреба; Израђени и 
одштампани приручници с упутствима254  
Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин, али не и у року 
предвиђеним Акционим планом. 
Другом активношћу је предвиђено да УЈН до 6. септембра 2015. године припреми и спроводи план и 
програм обука и подели приручнике са упутствима. 
Индикатор: Општа напомена бр. 7 
Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин предвиђен Акционим 
планом. 
Агенција не располаже подацима о томе да ли је активност реализована у року предвиђеним Акционим 
планом. 

* У прошлогодишњем извештају активност је оцењена као нереализована у складу с индикатором. 
 

О спровођењу 
 
План и програм обуке о примени нових решења у области јавних набавки за 2015. 

годину је израђен 16. јануара и он обухвата следеће циљне групе: понуђаче, наручиоце, 
представнике полиције, тужилаштва и судова, као и руководиоце у оквиру организација 
наручилаца. Овај план је реализован у потпуности, док се основне информације у вези 
са организовањем догађаја објављују на интернет страници УЈН. Приручник за обуку и 
полагање испита за стицање сертификата за службеника за јавне набавке је припремљен 
уз подршку УНДП. Приручник је одштампан и подељен, а доступан је и на интернет 
страници УЈН. 255  УЈН је припремила Упутство понуђачима у вези са изменама и 
допунама ЗЈН, како би се заинтересована лица, односно потенцијални понуђачи, 
подносиоци пријава и понуђачи благовремено упознали са изменама које су ступиле на 
снагу 12. августа 2015. године. Упутство је доступно и на интернет страници УЈН. У 
оквиру Твининг пројекта: „Јачање јавних набавки у Србији“, стручни тим Локалне 
самоуправе Данске (Local government of Denmark – LGDK) припремио је примере о томе 
како водити дијалог између наручилаца и понуђача тако да се не повреде начела 
једнакости понуђача и транспарентости. Овај документ је такође доступан на интернет 
страници УЈН, као и модели интерног акта и интерног плана за спречавање корупције у 
јавним набавкама, који су усклађени са новим законским одредбама.256 

 
Циљ 3.2.2.3. Унапређена сарадња и координација активности на сузбијању 

корупције између релевантних институција, на свим нивоима власти 
 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене три мере. 
 
Мером 3.2.2.3.1. предвиђено је унапређивање сарадње и координације активности 

на сузбијању корупције између релевантних институција у области јавних финансија 

                                                 
254 Индикатор очигледно омашком упућује на анализу потреба која није наведена као посебна активност у 
Акционом плану.  
255 Видети: http://www.ujn.gov.rs/ci/sluzbenik/prirucnik.html. 
256 Управа за јавне набавке, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
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потписивањем меморандума између УЈН, КЈН, МФ, Министарства привреде, ДРИ, 
Агенције за борбу против корупције, Савета за борбу против корупције и КЗК. 
Меморандум је потписан 15. априла 2014. године, па је ова мера оцењена као реализована 
на начин, а након истека рока предвиђеним Акционим планом. 

 
Мера 3.2.2.3.2. Обука припадника полиције и јавног тужилаштва у вези са јавним набавкама, ради 
вођења делотворнијих истрага код кривичних дела, као и обука судија ради ефикаснијих судских 
поступака у случајевима утврђивања кривичне одговорности из области јавних набавки и обука 
прекршајних судија ради ефикаснијег вођења поступака за прекршаје из Закона о јавним набавкама  
Првом активношћу је предвиђено да Правосудна академија до 6. марта 2014. године направи план и 
програм обуке запослених и приручнике са упутствима. 
Индикатор: Израђен план и програм обуке запослених на основу анализе потреба; Израђени и 
одштампани приручници с упутствима257 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Правосудна академија трајно спроводи план обуке запослених и 
подели приручнике са упутствима. 
Индикатор: план обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 

* У прошлогодишњем извештају активност је оцењена као нереализована у складу с индикатором. 
 

О спровођењу 
 
У свом прошлогодишњем извештају о спровођењу Стратегије, Правосудна 

академија је навела да је програм направљен, почетак реализације је април 2014. године, 
а програм ће трајати до краја 2015. године. У оквиру Програма „Спречавање корупције у 
јавним финансијама“ формирана је радна група, одређени предавачи, израђена два 
модула обуке који ће тећи у циклусима. Први модул је за УЈН и КЈН, уз предаваче из 
прекршајних судова, а други модул је за судије кривичаре. Обука се тренутно реализује 
у сарадњи са УНДП. Планирана је израда и напредних нивоа оба модула, а сви модули 
ће се реализовати тако да се покрије цела територија Републике Србије у току реализације 
програма.258 

У одговорима на упитник Агенције за 2015. годину, Правосудна академија наводи 
да приручници нису одштампани услед недостатка финансијских средстава. Агенција 
напомиње да је Акционим планом у колони „потребни ресурси“, за прву активност 
предвиђено 5.000.000 РСД, али нема податке о томе да ли је Правосудна академија 
предлогом буџета за 2015. годину ова средства и тражила. Правосудна академија даље 
наводи да је израда приручника предвиђена за трећи и четврти квартал 2016. године, 
уколико финансијска средства буду обезбеђена. 

У 2014. и 2015. години одржано је укупно 9 обука од којих 7 за судије и јавне 
тужиоце, а 2 за запослене у УЈН. Поводом индикатора, Правосудна академија не води 
електронске спискове учесника обука, али је у току израда софтвера за базу података који 
ће, између осталог, обухватити и учеснике, резултате евалуације и извештаје. Од 
последњег квартала 2015. године софтвер већ функционише експериментално за неке 
сегменте активности, а почетак рада софтвера је планиран до средине 2016. године. 
Укупан број учесника на ових 9 обука био је око 150, док се просечна оцена на 
евалуацијама крећу од 4,3 до 4,7.259 
                                                 
257 Индикатор очигледно омашком упућује на анализу потреба која није наведена као посебна активност у 
Акционом плану. 
258 Правосудна академија, Извештај о спровођењу Стратегије, фебруар 2015. године. 
259 Правосудна академија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
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Као и у прошлогодишњем алтернативном извештају, ТС и ове године препоручује 
да се Акциони план прецизира и допуни тако да се одреди минимални број полицијаца, 
тужилаца и судија који треба да буду обухваћени овим обукама, као и завршно тестирање 
у погледу стеченог знања, како би било могуће да се процени у којој мери су циљеви 
обуке испуњени. ТС, затим, даје и низ препорука у вези са садржином плана обуке.260 

 
Мера 3.2.2.3.4.261 Успоставити евиденцију о поступању прекршајних судова, тужилаштава и судова 
опште надлежности на неправилности утврђене у извештајима Државне ревизорске институције и 
Управе за јавне набавке 
Првом активношћу је предвиђено да Правосудна академија до 6. децембра 2014. године спроведе 
едукацију запослених у ДРИ и УЈН о појавним обележјима коруптивних кривичних дела. 
Индикатор: Број спроведених обука 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.* 
Другом активношћу је предвиђено да ДРИ и УЈН трајно подносе прекршајне пријаве и достављају своје 
налазе надлежном тужилаштву. 
Индикатор: Број пријава 
Активност је реализована у складу с индикатором за извештајни период и у делу који се односи на ДРИ 
и у делу који се односи на УЈН.** 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин предвиђен Акционим 
планом и у делу који се односи на ДРИ и у делу који се односи на УЈН. 

* У прошлогодишњем извештају ова активност је оцењена као нереализована. 
** У прошлогодишњем извештају ова активност је оцењена као реализована за извештајни период на начин 
и у року предвиђеним Акционим планом и у делу који се односи на ДРИ и у делу који се односи на УЈН. 
*** С обзиром на то да рок за реализацију треће активности тече од формирања уписника коруптивних 
кривичних дела који још увек није успостављен, Агенција није испитивала испуњеност ове активности. 
 

О спровођењу 
 
Правосудна академија у одговорима на упитник Агенције наводи да су у 2014. 

години спроведене 4 обуке, 2 за УЈН са 40 учесника и још 2 са представницима УЈН и 
правосуђа. Обуке са представницима УЈН и ДРИ као предавачима су имале око 50 
учесника. Оцена обука кретала се између 4,9 и 5,00.262 Нејасно је због чега Правосудна 
академија у извештају за 2015. годину наводи обуке из претходне године, нарочито 
имајући у виду чињеницу да је у прошлогодишњем извештају навела да су ови програми 
обуке започети у априлу 2014. године, али да ће се реализовати до краја 2015. године.263 
Такође, Агенција напомиње да су обуке предвиђене Акционим планом намењене 
запосленима у ДРИ и УЈН. 

Алтернативни извештај ТС предлаже да се Акционим планом прецизира број лица 
која треба да буду обухваћена обукама, садржај обуке, провера знања и објављивање 
едукативних материјала. Према мишљењу ТС, обука, између осталог, треба да обезбеди 
да запослени препознају ситуације у којима може постојати кривична одговорност у вези 
са планирањем јавних набавки или спровођењем поступака јавних набавки. Програм би 
требало да садржи и конкретне или хипотетичке примере у случајевима у којима не 
постоји пракса, да за сваки од наведених примера укаже на који начин запослени у УЈН 
и ДРИ могу да уоче елементе за кривично гоњење корупције и на који начин треба да 

                                                 
260 Видети детаљније у: Алтернативни извештај ТС, јануар 2015. године, стр. 105–106 и Алтернативни 
извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 101. 
261 На овом месту је дошло до омашке у нумерисању у Акционом плану, па би ова мера требало да носи 
број 3.2.2.3.3.   
262 Правосудна академија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
263 Правосудна академија, Извештај о спровођењу Стратегије, фебруар 2015. године. 
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поступе, односно у ком тренутку да обавесте јавног тужиоца. ТС такође предлаже да се 
омогући похађање ових обука и за представнике других институција.264 

У 2015. години ДРИ је поднела 191 захтев за покретање прекршајних поступака 
(прекршајних пријава). ДРИ писаним путем информише надлежна тужилаштва о 
налазима ревизије када нађе да за то има основа.265 

УЈН је у 2015. години поднела 9 захтева за покретање прекршајних поступака. С 
обзиром на то да се решење о покретању прекршајног поступка у складу са Законом о 
прекршајима не доставља подносиоцу захтева, УЈН не располаже информацијама о томе 
да ли су и по којим захтевима покренути прекршајни поступци, као и у којим фазама се 
налазе. УЈН је у 2014. и 2015. години поступала по 29 захтева која су јој тужилаштва 
поднела у погледу тумачења одредаба закона и подзаконских аката из области јавних 
набавки, и захтевима за достављање одговарајућих информација и документације којом 
располаже.266 

У погледу ове активности ТС понавља препоруке од прошле године, наиме, да се 
Акциони план допуни тако да се поставе рокови за покретање прекршајних поступака од 
сазнања за одређено кршење ЗЈН, али и планирају капацитети УЈН и ДРИ у складу са тим 
обавезама, да се предвиди обавеза објављивања података о покренутим прекршајним 
поступцима и успостави евиденција одговорних лица код наручилаца за испуњење 
појединих обавеза из ЗЈН, како би се олакшало покретање прекршајних поступака.267 

 
О ефектима 
 
ДРИ је крајем децембра представила извештај о прошлогодишњим ревизијама. 

Иако је и овог пута уочила бројне неправилности, запажено је да је удео проблематичних 
јавних набавки у посматраном узорку смањен.268 
 
Мера 3.2.2.3.5.269 Успоставити ефикасну сарадњу организација цивилног друштва и регулаторних, 
контролних и репресивних органа на превенцији и сузбијању корупције у јавним набавкама 
Првом активношћу је предвиђено да Правосудна академија до 6. марта 2014. године направи план и 
програм обуке и приручник о превенцији и сузбијању корупције у јавним набавкама. Уз активност је 
наведена напомена да је треба реализовати у сарадњи са УЈН. 
Индикатор: Направљен план и програм обуке и приручник о превенцији и сузбијању корупције у јавним 
набавкама 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Правосудна академија до 6. септембра 2015. године спроведе 
специјализоване семинаре и радионице. 
Индикатор: Општа напомена бр. 7 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.* 

* У прошлогодишњем извештају ова активност је оцењена као нереализована. 
** С обзиром на то да је као одговорни субјект за реализацију треће активности означен орган власти код 
којег се води уписник коруптивних кривичних дела који још увек није успостављен, Агенција није 
испитивала испуњеност ове активности. 
 

                                                 
264 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 103. 
265 Државна ревизорска институција, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
266 Управа за јавне набавке, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
267 Алтернативни извештај ТС, јануар 2015. године, стр. 107–108; Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. 
године, стр. 103.  
268 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 64 – 65. 
269 На овом месту је дошло до омашке у нумерисању у Акционом плану, па би ова мера требало да носи 
број 3.2.2.3.4. 
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О спровођењу 
 
У погледу прве активности, Правосудна академија у одговорима на упитник 

Агенције наводи само да приручник није израђен, да је ова активност планирана за 
четврти квартал 2016. године, у складу с новим, реалистичним роковима. У погледу друге 
активности, Правосудна академија наводи да су у току 2015. године организоване 3 
радионице за око 84 учесника, судије и тужиоце за све четири апелационе територије.270 

Алтернативни извештај ТС препоручује да програм обуке детаљно обради могуће 
начине за ангажовање организација цивилног друштва (ОЦД) на превенцији и откривању 
корупције у јавним набавкама, да објасни у којим случајевима треба да се обрате 
државним органима и какво поступање након тога од њих могу да очекују.271 

 
3.2.3. Јавна интерна финансијска контрола, екстерна ревизија и заштита 

финансијских интереса Европске уније 

У оквиру ове подобласти формулисана су три циља: 

1. успостављен и развијен систем јавне интерне финансијске контроле у јавном сектору 
на свим нивоима власти (циљ 3.2.3.1.), 

2. измењен правни оквир ради обезбеђења потпуне финансијске и оперативне 
независности ДРИ у складу са стандардима Међународне организације врховних 
ревизорских институција (INTOSAI) и спроведене ревизије сврсисходности (циљ 
3.2.3.2.), 

3. успостављен и развијен систем превенције, откривања, извештавања и поступања са 
неправилностима коришћења средстава из фондова ЕУ и фондова других 
међународних институција и организација (циљ 3.2.3.3.). 

 
Поступање по Стратегији и Акционом плану 

Циљ 3.2.3.1. Успостављен и развијен систем јавне интерне финансијске контроле 
у јавном сектору на свим нивоима власти 

Акционим планом је за испуњење овог циља предвиђено седам мера.  

Мера 3.2.3.1.1. Законом уредити положај интерних ревизора и обезбедити функционалну и 
оперативну независност интерне ревизије и дефинисати принципе финансијског управљања и контроле, 
као и функцију и послове Централне јединице за хармонизацију 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. марта 2014. 
године изради анализу усклађености постојећих прописа са ЕУ стандардима, упоредним решењима и 
најбољом праксом. 
Уз активност је наведена напомена да се мера може извршити кроз измене и допуне Закона о буџетском 
систему или доношењем новог закона којим се уређује интерна контрола или интерна ревизија, што 
зависи од резултата анализе усклађености. 
Индикатор: Израђена анализа 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. септембра 
2014. године изради и достави Влади Нацрт закона. 
Уз активност је наведена напомена да у радну групу треба укључити ревизоре са најдужим практичним 
искуством у интерној ревизији. 
Индикатор: Нацрт закона достављен Влади 

                                                 
270 Правосудна академија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
271 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 104. 
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Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Трећом активношћу је предвиђено да Влада до 6. децембра 2014. године поднесе Предлог закона 
Народној скупштини. 
Индикатор: Поднет Предлог закона 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није реализована.* 
Четвртом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. маја 2015. године усвоји Закон. 
Индикатор: Усвајање Закона  
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није реализована. 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
У одговорима на упитник Агенције, МФ наводи да је на другoj Meђувлaдинoj 

кoнфeрeнциjи Рeпубликe Србиje и EУ, 14.12.2015. године у Брисeлу oтвoрeно 
прeгoвaрaчко Пoглaвљe 32 o финaнсиjскoм нaдзoру. У оквиру Извештаја о скринингу за 
Поглавље 32 наведено је следеће: ,,Правни оквир за [интерну финансијску контролу у 
јавном сектору] ИФКЈ је увелико успостављен Законом о буџетском систему и 
подзаконским прописима за његово спровођење. Правни оквир за ИФКЈ би могао да се 
учини кохерентнијим тако што ће се боље повезати одредбе Закона о буџетском систему 
са подзаконским актима, као и редовним ажурирањем приручника за финансијско 
управљање и контролу и приручника за интерну ревизију“.272 

Влада у свом извештају наводи да је потребно да МФ достави у Владину 
процедуру текст нацрта наведеног закона,273  док Народна скупштина ову активност 
наводи међу нереализованим активностима.274 

Извештај о скринингу за поглавље 32 такође препоручује доношење нове 
Стратегије развоја ИФКЈ и Акционог плана за период 2015 – 2019. године. Први нацрт 
ове Стратегије је израђен. 

АП 23 је за активност 2.2.6.5, која је формулисана идентично мери 3.2.3.1.1. рок 
продужио на четврти квартал 2016. године, дакле више од годину дана. 

Извештај о раду ДРИ за 2014. годину оцењује да интерна ревизија није 
организована тако да својим функционисањем обезбеди потпуну примену прописа, 
правила и процедура, као и постизање других циљева због којих се успоставља код свих 
корисника буџетских средстава. ДРИ препоручује МФ – Централној јединици за 
хармонизацију (ЦЈХ) да интензивира активности у вези са хармонизацијом, 
координацијом, праћењем примене и сагледавањем квалитета интерне ревизије у јавном 
сектору.275 

Као и претходне године, Алтернативни извештај ТС оцењује да би у вези с овом 
мером требало решити концепцијске дилеме које очигледно постоје јер се, с једне стране, 
Акциони план залаже за снажнији законски положај интерних ревизора и предвиђа 
доношење посебног закона или битне измене Закона о буџетском систему, док се, с друге 
стране, чини да у МФ тренутно постоји став да је постојећи законски оквир довољан и у 
складу са стандардима. 276  ТС додаје да би ова мера можда требало да остане ван 
                                                 
272 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
273 Влада Републике Србије, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 216. године. 
274 Народна скупштина, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
275 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 106. 
276 Алтернативни извештај ТС, јануар 2015. године, стр. 112. 
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Акционог плана, имајући у виду да ће ово питање бити решено кроз други стратешки акт, 
чије се доношење очекује.277 

 
Мера 3.2.3.1.2. Примена прописа у области јавне интерне финансијске контроле у јавном сектору 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија 
годишње саставља извештаје о томе да ли и који корисници јавних средстава доследно извршавају своје 
обавезе доношења планова за спровођење и развој система за финансијско управљање и контролу, 
одређивања руководиоца задуженог за финансијско управљање и контролу, усвајања интерних аката и 
процедура везаних за финансијску унутрашњу контролу, као и достављања годишњег извештаја ЦЈХ. 
Уз активност је наведена напомена да се консолидовани годишњи извештај о стању интерне финансијске 
контроле у јавном сектору у Републици Србији објављује на веб-презентацији министарства надлежног 
за послове финансија и да се мера односи на обвезнике дефинисане Законом о буџетском систему. 
Индикатор: ЦЈХ је израдила консолидовани годишњи извештај о стању интерне финансијске контроле 
у јавном сектору у Републици Србији, у коме се види да ли су и који корисници јавних средстава 
извршили ове своје обавезе 
Активност је реализована у складу с индикатором за извештајни период.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је испуњена у року, али не и на начин предвиђен 
Акционим планом. 

* У прошлогодишњем извештају активност је оцењена као реализована за извештајни период, али не и на 
начин предвиђен Акционим планом. 
 

О спровођењу 
 
МФ у одговорима на упитник Агенције наводи да је Влада 28. новембра 2015. 

године прихватила Консолидовани годишњи извештај за 2013. годину о стању ИФКЈ, као 
и да је извештај доступан и на интернет страници МФ.278 МФ није одговорило на питање 
Агенције, у складу с индикaтoром активности, на који начин структура овог извештаја 
омогућава да се види да ли су и који корисници јавних средстава извршили обавезе које 
се у оквиру ове активности наводе. 

Консолидовани извештај за 2014. годину о стању интерне финансијске контроле у 
јавном сектору Републике Србије објављен је на интернет страници МФ.279 

У консолидованом извештају не види се јасно који корисници нису испунили 
поједине обавезе, с обзиром на то да су подаци о испуњавању обавеза дати по групама 
корисника буџетских средстава.280 

 
Мера 3.2.3.1.3. Ојачати капацитете корисника јавних средстава који су успоставили сопствену 
интерну ревизију 
Трећом активношћу је предвиђено да ЦЈХ до 6. марта 2014. године направи план и програм обуке 
интерних ревизора из области које могу бити предмет контроле, као и о начинима деловања у случају 
откривања значајних неправилности или превара. 
Индикатор: Израђен план и програм обуке интерних ревизора 
Активност је реализована у складу с индикатором. 
Агенција не располаже подацима о томе да ли је активност реализована на у року и на начин предвиђен 
Акционим планом.* 
Четвртом активношћу је предвиђено да ЦЈХ трајно спроводи план и програм обуке интерних ревизора 
из области које могу бити предмет контроле, као и начинима деловања у случају откривања значајних 
неправилности или превара. 

                                                 
277 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 106. 
278 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
279  Видети: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/2015/Konsolidovani%20izvestaj%20za%202014 
_%20godinu.pdf.  
280 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 107. 
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Уз активност је наведена напомена да је у јавном сектору (министарства, јавна предузећа, установе, 
агенције, фондови осигурања) до 31. децембра 2012. године сертификовано 141 интерних ревизора. 
Индикатор: план обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Активност је реализована у складу с индикатором за извештајни период.* 
Агенција не располаже подацима о томе да ли је активност реализована на начин предвиђен Акционим 
планом. 

* У прошлогодишњем извештају Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
** Прва и друга активност су условљене доношењем закона из мере 3.2.3.1.1. који још увек није донет, па 
нису били предмет испитивања овог извештаја. 
 

О спровођењу 
 
МФ у одговорима на упитник Агенције наводи да се план и програм обуке 

интерних ревизора спроводи у складу са Правилником o услoвимa и пoступку пoлaгaњa 
испитa зa стицaњe звaњa oвлaшћeни интeрни рeвизoр у jaвнoм сeктoру.281 Информације 
о спроведеним обукама објављују се у оквиру Консолидованог извештаја о стању 
интерне финансијске контроле у јавном сектору, који се доставља Влади на разматрање 
и усвајање, након чега се објављује на интернет страници МФ.282 

Консолидовани годишњи извештај о стању ИФКЈ наводи да се стално 
професионално усавршавање запослених интерних ревизора спроводи путем праћења 
домаће и стране литературе, непосредном разменом искустава међу запосленима на 
састанцима, са струковним организацијама и ЦЈХ. Теоријски део обуке за интерну 
ревизију прошло је 57 полазника, док је практичним делом обуке, односно вршењем 
надзора и пружањем стручне помоћи на терену кандидатима за стицање звања овлашћени 
интерни ревизор у јавном сектору, обухваћено 73 полазника из 42 корисника јавних 
средстава. Извештај препоручује да је потребно обезбедити континуирану обуку 
интерних ревизора која ће омогућити адекватније планирање и рационалније коришћење 
ресурса интерне ревизије кoд кoрисникa jaвних срeдстaвa.283 

 
Мера 3.2.3.1.4. Ојачати капацитете Централне јединице за хармонизацију 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. септембра 2014. 
године изради анализу потреба. 
Индикатор: Израђена анализа потреба 
Агенција није у могућности да оцени испуњеност активности.* 
Трећом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. марта 2015. 
године направи план и програм обуке запослених у складу са анализом потреба. 
Индикатор: Израђен план и програм обуке запослених на основу анализе потреба 
Агенција није у могућности да оцени испуњеност активности. 
Четвртом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија трајно спроводи 
план и програм обуке запослених. 
Индикатор: Општа напомена бр. 7  
Агенција није у могућности да оцени испуњеност активности. 

                                                 
281 ,,Службени гласник РС“, бр. 9/14. 
282  Видети: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/2015/Konsolidovani%20izvestaj%20za%202014 
_%20godinu.pdf; Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
283 Министарство финансија, Сектор за интерну контролу и интерну ревизију, „Консолидовани годишњи 
извештај за 2014. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији“, 
стр. 4 и 28, доступно на:  http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/2015/Konsolidovani%20 
izvestaj%20za%202014_%20godinu.pdf. 
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Петом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија трајно омогући ЦЈХ 
повезивање са осталим учесницима у јавној интерној финансијској контроли, као и запосленима у ЦЈХ 
других земаља. 
Индикатор: Извештај о повезивању 
Агенција није у могућности да оцени испуњеност активности.* 

* У прошлогодишњем извештају Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
** Друга активност није доспелa за реализацију до краја 2015. године. 
 

О спровођењу 
 
У извештају МФ се у вези с овом мером једино наводи да се о активностима 

Сектора за интерну контролу и интерну ревизију, који обавља функцију ЦЈХ, извештај 
подноси Влади у оквиру Консолидованог извештаја о стању ИФКЈ за 2015. годину, на 
разматрање и усвајање, након чега се објављује и на интернет страници МФ.284 Према 
прошлогодишњем извештају МФ, анализу потреба ће израдити радна група формирана 
за разматрање и расправу нацрта стратегије развоја ИФКЈ за период од 2015. до 2019. 
године. Једна од мера из Преговарачке позиције за Поглавље 32 посвећена је анализи 
административних капацитета како би се омогућило ЦЈХ да у пуном обиму врши своју 
функцију. У Нацрт стратегије развоја ИФКЈ за период од 2015. до 2019. године унета је 
мера која се односи на унапређење стручних знања запослених у ЦЈХ кроз семинаре и 
курсеве у одређеним областима финансијског управљања и контроле и интерне 
ревизије.285 

АП 23 је делимично преузео ову меру кроз активност 2.2.6.10 за коју је као рок 
предвиђен други квaртaл 2016. године. 

 
О ефектима 
 
У Консолидованом извештају за 2014. годину наводе се детаљне информације о 

активностима ЦЈХ, а у вези с повезивањем са осталим учесницима у ИФКЈ. Извештај 
садржи кључне проблеме са којима се ЦЈХ суочава и који су исти као и проблеми 
наведени у извештају за 2013. годину.286 Такође, и препоруке су исте за 2013. и 2014. 
годину, што говори о томе да су проблеми детектовани, али да се дуже време не решавају. 

 
Мера 3.2.3.1.5. Повећање броја обучених руководилаца и запослених у јавном сектору о суштини и 
значају система финансијског управљања и контроле 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да ЦЈХ трајно организује и спроводи обуке о ФУК. 
Индикатор: план обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Активност је реализована за извештајни период.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин предвиђен Акционим 
планом. 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као реализована за извештајни период на начин 
и у року предвиђеним Акционим планом. 
 

                                                 
284 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
285 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2015. године. 
286 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 111; Министарство финансија, Сектор за интерну 
контролу и интерну ревизију, „Консолидовани годишњи извештај за 2014. годину о стању интерне 
финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији“, стр. 4–5, доступно на:  http://www.mfin.gov. 
rs/UserFiles/File/dokumenti/2015/Konsolidovani%20izvestaj%20za%202014_%20godinu.pdf.  
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О спровођењу 
 
И у оквиру ове мере, поред уопштеног навођења да су поменуте обуке спроведене 

у 2015. години, МФ се поново позива на Консолидовани извештај о стању ИФКЈ за 2015. 
годину који тек треба да се достави Влади на разматрање и усвајање. 

Током 2014. године, обуком руководилаца и запослених задужених за финансијско 
управљање и контролу (ФУК) је у четири циклуса обухваћено 238 полазника из 84 
корисника јавних средстава, укључујући јединице локалне самоуправе (ЈЛС). За 
руководиоце су спроведене обуке у просторијама самих корисника јавних средстава и то 
о Meтoдoлoгиjи зa документовање пословних процеса, изрaди прoцeдурa, рeгистрa 
ризикa и стрaтeгиje упрaвљaњa ризицимa, уз учешће руководилаца највишег и средњег 
нивоа. Консолидовани извештај даље наводи обуке које су организоване и у чему се 
састојао њихов резултат (на пример, израда и усвајање процедура за све пословне 
процесе свих организационих јединица, израда описа и мапе пословних процеса и др.). 

Један од проблема које наводи Консолидовани извештај је да је недовољан број 
руководилаца на највишем нивоу похађао обуку за ФУК, тако да није видљиво суштинско 
разумевање кoнкрeтних улoгa и oдгoвoрнoсти кoje они имajу у прoцeсу успoстaвљaњa 
систeмa интерне кoнтрoлe и paзвojy процеса упрaвљaњa ризикoм, кao интeгрaлнoг дeлa 
прoцeсa упрaвљaњa организацијом у јавном сектору.287 

Идентично формулисану меру, којој је додато и повећање броја оспособљених 
интерних ревизора, предвиђа АП 23, с роком за реализацију у другом квaртaлу 2016. 
године (активност 2.2.6.11). 

 
Мера 3.2.3.1.6. Повећан број оспособљених интерних ревизора 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да ЦЈХ трајно организује обуке за интерне ревизоре 
и сертификацију. 
Уз активност је наведена напомена да треба обучити интерне ревизоре за ревизије усаглашености, 
финансијске ревизије, ревизије информационих технологија и ревизије успешности или комбинације 
наведених типова ревизије, као и о начинима деловања у случају откривања значајних неправилности 
или превара. 
Индикатор: план обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Активност је реализована за извештајни период.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин предвиђен Акционим 
планом. 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
 

О спровођењу 
 
МФ у извештају наводи да се обука и сертификација интерних ревизора спроводи 

у складу са Правилником o услoвимa и пoступку пoлaгaњa испитa зa стицaњe звaњa 
oвлaшћeни интeрни рeвизoр у jaвнoм сeктoру, 288  а затим се поново позива на 
Консолидовани извештај о стању ИФКЈ за 2015. годину у коме се објављују информације 
о спроведеним обукама и броју ревизора који су стекли звање овлашћени интерни 
ревизор у јавном сектору.289 Овај извештај за 2015. годину тек треба да се поднесе Влади 
на разматрање и усвајање. 
                                                 
287 Консолидовани извештај, стр. 3 и 19 – 20. 
288 ,,Службени гласник РС“, бр. 9/14. 
289 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
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У извештају МФ не даје се одговор на питање да ли обуке обухватају теме 
наведене у напомени уз активност, док Алтернативни извештај ТС оцењује да програм 
обуке испуњава наведене стандарде.290 

Видети опис мере 3.2.3.1.3. 
Активност 2.2.6.11 из АП 23 делимично је преузела ову меру. 
 

Мера 3.2.3.1.7. Направити електронску евиденцију о обвезницима увођења система јавне интерне 
финансијске контроле на свим нивоима  
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 
6. септембра 2014. године направи софтвер, дефинише који подаци су неопходни и прикупи и унесе 
информације о обвезницима. 
Индикатор: Направљена транспарентна електронска евиденција са свим дефинисаним подацима која се 
редовно ажурира 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.* 

* У прошлогодишњем извешају, активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Упркос томе што је у прошлогодишњем извештају навело да су у оквиру ове 

активности обезбеђена средства за израду софтвера, спроведен тендер и одабран најбољи 
понуђач, израђен пројектни задатак и платформа за софтвер, и презентована њена демо 
верзија,291 МФ ове године наводи следеће: „Списак директних и индиректних корисника 
средстава буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти, корисника средстава 
организација за обавезно социјално осигурање, других корисника јавних средстава који 
су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, као и осталих корисника јавних 
средстава који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора, води Управа за 
трезор у складу са чланом 93. [...] Зaкoна o буџeтскoм систeму. [...] Списак се објављује 
на интернет презентацији Управе за трезор.“292 

Није јасно на који начин списак набројаних субјеката кореспондира са софтвером 
који се помиње у прошлогодишњем извештају и због чега се он не помиње и у 
овогодишњем извештају. 

 
Циљ 3.2.3.2. Измењен правни оквир ради обезбеђења потпуне финансијске и 

оперативне независности ДРИ у складу са стандардима Међународне организације 
врховних ревизорских институција (INTOSAI) и спроведене ревизије сврсисходности 

 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене две мере. 
 

Мера 3.2.3.2.1. Изменити Закон о Државној ревизорској институцији којим је обезбеђена потпуна 
финансијска и оперативна независност 
Првом активношћу је предвиђено да Влада до 6. јула 2014. године изради и достави Предлог закона о 
изменама и допунама Закона, тако да се усклади са стандардима Међународне организације врховних 
ревизорских институција (INTOSAI). 
Уз активност је на ведена напомена да треба продужити мандат чланова Савета и других функционера 
ДРИ тако да буде дужи од мандата законодавне и извршне власти, обезбедити да функционер у ДРИ 
којем је престао мандат настави професионалан рад у ДРИ, повећати број народних посланика који могу 
иницирати разрешење чланова Савета и ојачати финансијску независност и имунитет чланова Савета. 
Индикатор: Предлог закона о изменама и допунама Закона у складу је са стандардима INTOSAI 

                                                 
290 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 114. 
291 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2015. године. 
292 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
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Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. септембра 2014. године усвоји Закон о 
изменама и допунама Закона. 
Уз активност је наведена иста напомена као уз прву активност. 
Индикатор: Усвојен Закон о изменама и допунама Закона 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 

 * У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 

О спровођењу 

У прошлогодишњем извештају, Влада је за прву активност препоручила да се 
Акционим планом за њену реализацију определи други одговорни субјект, имајући у 
виду да је наведени закон последњи пут промењен 2010. године, на предлог групе 
народних посланика, а такође имајући у виду и меру 3.1.1.2, где је као одговорни субјект 
за измену и допуну истог закона предвиђено МФ.293 Народна скупштина ову активност 
сврстава међу нереализоване активности.294 

О ефектима 

Ипак, Европска комисија у извештају о напретку Србије за 2015. годину наводи да 
је уставни и законодавни оквир у складу са стандардима INTOSAI, као и да Закон о ДРИ 
предвиђа исцрпне ревизорске надлежности и гарантује функционалну, организациону и 
финансијску независност ДРИ.295 

 
Мера 3.2.3.2.2. Ојачати капацитете Државне ревизорске институције и унапредити услове рада, кроз 
повећање броја запослених и трајно решавање проблема са просторијама за рад 
Првом активношћу је предвиђено да ДРИ до 6. децембра 2014. године повећа број запослених у складу 
са својим кадровским планом. 
Индикатор: Запослен кадар у складу са Кадровским планом ДРИ 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Влада до 6. децембра 2014. године обезбеди адекватан пословни 
простор који обезбеђује адекватно кадровско попуњавање ДРИ. 
Уз активност је наведена напомена да је треба реализовати тако да цела институција буде на једном 
месту. 
Индикатор: ДРИ усељена у нове просторије 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Током 2015. године ДРИ је запослила 41 особу, што је за 37% мање од планираног 

броја од 78. Први разлог за неостварење кадровског плана је чињеница да је ДРИ добио 
сагласност надлежног одбора Народне скупштине за пријем нових лица у радни однос 
тек половином 2015. године. Из ових разлога је одложен конкурс за попуњавање радних 
места, као и сам пријем нових запослених. Други разлог лежи у околности да је Влада, 
тек, у новембру 2015. године определила пословни простор довољне величине за смештај 
свих запослених ДРИ, па он у релевантном периоду није ни могао да буде усељен. Зато, 
ДРИ предлаже да се овај рок помери на други квартал 2017. године. 
                                                 
293 Влада Републике Србије, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2015. године. 
294 Народна скупштина, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
295 Европска комисија, Извештај о напретку Србије за 2015. годину, Брисел, 10. новембар 2015. године, стр. 
86. 
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Влада је 19. новембра 2015. године ДРИ доделила пословни простор у објекту 
„Кула“ у Булевару краља Александра 84, укупне површине 2.224 м2, чиме су стављени 
ван снаге закључци којима је ДРИ додељен на коришћење пословни простор на четири 
локације у Београду. Запослени ће се уселити у овај простор након што се припреми и 
опреми намештајем.296 

 
О ефектима 
 
Међународно истраживање о отворености буџета оцењује да врховна ревизорска 

институција има довољно ресурса да испуни свој мандат, али да нема систем за 
обезбеђивање квалитета (quality assurance system).297 

 
Циљ 3.2.3.3. Успостављен и развијен систем превенције, откривања, 

извештавања и поступања са неправилностима коришћења средстава из фондова 
Европске уније и фондова других међународних институција и организација 

 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене три мере. 
 
Мером 3.2.3.3.1. предвиђено је да се унапреди нормативни оквир којим се уређује 

превенција, откривање, извештавање и поступање са неправилностима у оквиру 
коришћења средстава из фондова Европске уније, путем доношења Уредбе о 
децентрализованом управљању средствима развојне помоћи ЕУ у оквиру ИПА и закона 
којим се уређује ИПА у програмском периоду 2014–2020. Ова мера је у прошлогодишњем 
извештају оцењена као реализована. 

 
Мера 3.2.3.3.2. Спровести кампање ради подизања свести о потреби савесног управљања фондовима 
Првом активношћу је предвиђено да МФ у року од 2 месеца од усвајања закона из мере 3.2.3.3.1. направи 
програм и план кампање. 
У активност је предвиђена напомена која предвиђа да у раду учествују донатори и НВО. 
Индикатор: Израђен програм и план кампање 
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Другом активношћу је предвиђено да МФ у року од 2 месеца од усвајања закона из мере 3.2.3.3.1. 
спроведе кампању према плану и програму. 
У активност је предвиђена напомена која предвиђа да у раду учествују донатори и НВО. 
Индикатор: Кампања спроведена према плану и програму; извештај о спроведеној кампањи 
Активност није реализована у складу с индикатором. 

 
О спровођењу 
 
МФ у свом извештају наводи да се ова мера извршава тако што се питања која се 

односе на превенцију неправилности, у складу са релевантним процедурама којима је 
уређено функционисање система за децентрализовано/индиректно управљање средствима 
ЕУ, третирају алтернативним мерама као што су организовање обука о управљању 
неправилностима, одржавање периодичних састанака службеника који су задужени за 
управљање неправилностима у оквиру тела која су укључена у систем и др.298 

                                                 
296 Државна ревизорска институција, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
297 Видети: Транспарентност Србија, „Србија и даље лоше оцењена по отворености буџета“, 16. септембар 
2015. године, доступно на: http://transparentnost.org.rs/index.php/sr/59-srpski/naslovna/7869-srbija-i-dalje-
lose-ocenjena-po-otvorenosti-budzetan 
298 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
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Мера 3.2.3.3.3. Успоставити организациону јединицу за сузбијање неправилности и превара у оквиру 
Министарства унутрашњих послова* (AFCOS) као механизма сарадње надлежних институција са 
Европском канцеларијом за спречавање превара (OLAF) 
Трећом активношћу је предвиђено да МУП* до 6. јула 2014. године запосли кадар у складу са измењеном 
систематизацијом. 
Индикатор: Број и структура запосленог кадра одговара измењеној систематизацији 
Активност није реализована у складу с индикатором.  
Четвртом активношћу је предвиђено да МУП* до 6. марта 2015. године направи план и програм обуке 
запослених у AFCOS. 
Индикатор: Израђен план и програм обуке 
Активност је реализована у складу с индикатором. 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин и у року предвиђеним 
Акционим планом. 
Петом активношћу је предвиђено да МУП* трајно спроводи план и програм обуке запослених у AFCOS. 
Индикатор: Општа напомена бр. 7 
Активност је реализована у складу с индикатором за извештајни период. 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин предвиђеним Акционим 
планом. 

* Одговорни субјект је у договору новог (МФ) и одговорног субјекта предвиђеног Акционим планом (МУП) 
промењен.299 
** Прва и друга активност које су предвиђале да МФ до 6. маја, односно 6. јула 2014. године измени 
Правилник о систематизацији радних места, односно обезбеди адекватан простор за рад AFCOS 
канцеларије, у прошлогодишњем извештају су оцењене као реализоване на начин и у року предвиђеним 
Акционим планом. 
 

О спровођењу 
 
Влада је у августу 2015. године дала сагласност на Правилник о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места у МФ, који је, узимајући у обзир потребе посла 
и извршавања обавеза преузетих процесом приступања ЕУ, посебно преговарачким 
Поглављем 32 – Финансијска контрола, предвиђено да се послови и задаци заштите 
финансијских интереса ЕУ, односно сузбијања неправилности и превара у поступању са 
средствима ЕУ, обављају у унутрашњој јединици изван састава сектора, секретаријата и 
кабинета министра, а која има формат одсека. Правилником је систематизовано 5 
извршилачких радних места. Ипак, у току 2015. године није извршено попуњавање 
упражњених радних места, а средином децембра 2015. године објављен је јавни оглас за 
попуњавање једног радног места. Очекује се да ће поступак бити окончан почетком 2016. 
године. Имајући у виду специфичност послова и даље остаје потреба за попуњавањем 
преостала два упражњена радна места. План и програм обука за 2015. годину је 
направљен у сарадњи и уз консултације са Европском канцеларијом за борбу против 
превара (ОЛАФ) и Пројекта ЕУ Technical Assistance to the Serbian Authorities for the 
Management of Pre-Accession Assistance (DIS3) и у потпуности је спроведен. План обука 
је предвидео студијске посете, као вид упознавања са праксом и искуствима других 
земаља и као вид успостављања контаката ради размене информација и докумената међу 
институцијама. Прва студијска посета је реализована 9. и 10. марта 2015. године у 
Бриселу, са циљем дефинисања обавеза Републике Србије према Европској канцеларији 
за борбу против превара по питању извештавања кроз Информациони систем 
извештавања, као и са упознавањем са планираним унапређењима овог система у текућој 
години. Друга студијска посета је реализована у периоду 24 - 28. март 2015. године, у 
Вилњусу, са циљем директне размене искуства. Трећа студијска посета је реализована у 
                                                 
299 Видети: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. годину, стр. 
81.  
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периоду 5 – 8. мај 2015. године, у Букурешту, са циљем даљег упознавања са најбољом 
праксом и применом препорука ОЛАФ. Планом активности за програм обуке, за први 
квартал 2016. године предвиђена је студијска посета чланова AFCOS Мреже ОЛАФ, ради 
упознавања са методом и начином сарадње. У току је припрема новог програма обуке у 
сарадњи са ОЛАФ. 

У Београду је од 17. до 19. јуна 2015. године, у сарадњи са ОЛАФ, организован 
AFCOS семинар на коме су учествовали представници земаља чланица ЕУ, земаља 
кандидата за чланство, као и представници земаља потенцијалних кандидата за чланство 
у ЕУ. Скуп је имао за циљ упознавање учесника са праксом и искуствима у области 
заштите финансијских интереса ЕУ.300 На семинару је разматрана сарадња између ОЛАФ 
и надлежних националних институција у области заштите финансијских интереса ЕУ, 
формулисање националне стратегије за борбу против превара, формирање мреже 
националних институција за сузбијање неправилности и превара у поступању са 
средствима ЕУ, као и новине у начинима извештавања о неправилностима.301 

 
3.3. ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 

 
У оквиру треће области Стратегије – Приватизација и јавно-приватно партнерство 

– формулисана су три циља: 
 

1. измењен правни оквир тако да се отклоне ризици на корупцију у прописима 
којима се уређује поступак и контрола приватизације, реорганизације и стечаја 
предузећа са државним и друштвеним капиталом (циљ 3.3.1.); 

2. успостављен систем ефикасне примене и контроле спровођења позитивних 
прописа у области приватизације, реорганизације и стечаја (циљ 3.3.2.); и 

3. уклоњени ризици од корупције у области јавно-приватних партнерстава и 
концесија и његова доследна примена (циљ 3.3.3.). 

 
За испуњење ова три циља предвиђено је 15 мера и 29 активности, од којих је 

поступање испитано за 25 активности. Према оцени Агенције, од 25 испитаних 
активности: 

 
 Четири активности је реализовано у складу с индикатором, три једнократне које 

нису реализоване у складу са захтевима из Акционог плана и једна трајна, која је 
реализована на начин предвиђен Акционим планом. 

 18 активности није реализовано у складу с индикатором, од којих две нису 
реализоване због тога што није испуњена претходна, за њих условљавајућа 
активност. 

 За три активност Агенција, због недостатка података, није у могућности да оцени 
реализацију. 

 
Поступање по Стратегији и Акционом плану 
 
Циљ 3.3.1. Измењен правни оквир тако да се отклоне ризици на корупцију у 

прописима којима се уређује поступак и контрола приватизације, реорганизације и 
стечаја предузећа са државним и друштвеним капиталом 
                                                 
300 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
301 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 118. 
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Акционим планом је за испуњење овог циља формулисано шест мера. 
 

Мера 3.3.1.1. Спровести анализу одредаба прописа којима се регулишу поступци приватизације, 
реорганизације и стечаја, са аспекта ризика на корупцију 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија и 
привреде до 6. марта 2014. године спроведе анализу прописа на основу методологије Агенције. 
Уз активност је наведена напомена да приликом анализе треба консултовати Републичко јавно 
тужилаштво, Врховни касациони суд, Агенцију за приватизацију, Агенцију, Савет, МУП, министарство 
надлежно за послове правосуђа и ОЦД које се баве овим темама. 
Индикатор: Извештај о анализи прописа 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију активности. 
 

О спровођењу 
 
У извештају о спровођењу Стратегије Министарства привреде за 2015. годину 

наводи се да је, у консултацији с Агенцијом за приватизацију, вршена анализа примене 
Закона о приватизацији302 са аспекта ризика на корупцију, а пре свега примене одредбе 
члана 13, којим је прописано да Агенција за приватизацију, пре закључења уговора, од 
надлежне организације за спречавање прања новца прибавља мишљење о непостојању 
сметњи за закључење уговора на страни купца, односно стратешког инвеститора. Како се 
у извештају наводи, примена овог члана знатно је смањила могућност корупције у 
поступку приватизације. У 2015. години, на свих 48 захтева за мишљење о непостојању 
сметњи за закључење уговора које је Агенција доставила Управи за спречавање прања 
новца, Управа је доставила позитивно мишљење. 

На првом полугодишњем састанку потписника Меморандума из мере 3.3.2.1. 
договорено је, између осталог, да потписници Меморандума анализирају потенцијалне 
слабости и ризике корупције у односу на нормативна решења прописа који уређују 
поступак приватизације, реорганизације и стечаја и да Агенцији за приватизацију, у 
писаној форми доставе сугестије за превазилажење ових слабости и ризика. Како се у 
извештају Министарства привреде наводи, сугестије РЈТ, ВКС, Савета за борбу против 
корупције и Агенције за борбу против корупције садржане су у прописима који уређују 
поступак приватизације, реорганизације и стечаја. Агенција није испитивала да ли су 
препоруке осталих субјеката уграђене у измене и допуне Закона о приватизацији у 2015. 
години, али препоруке Агенције нису унете у измене Закона о приватизацији из маја и 
децембра 2015. године, нити Агенција има сазнања да ли их је Министарство привреде 
уопште разматрало приликом припрема ових измена. 

Извештај Министарства привреде се осврће и на чињеницу да је у изменама и 
допунама Закона о стечају,303 у циљу отклањања елемената који у пракси могу изазвати 
злоупотребе, предвиђено да се повезана лица намирују у последњем – четвртом 
исплатном реду, као и немогућност да бирају и буду бирана у скупштину и одбор 
поверилаца. Законом су установљене и веће обавезе стечајног управника тако што је 
круг његових обавеза проширен и на побијање правних радњи, увек када је то 
неопходно.304 

 
                                                 
302 „Службени гласник РС“, бр. 83/14, 46/15 и 112/15.  
303 „Службени гласник РС“, бр. 83/14. 
304 Министарство привреде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
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О ефектима 
 
Као и у прошлогодишњем извештају, Агенција констатује да активност није ни 

могла да буде реализована на начин и у року предвиђеним Акционим планом, с обзиром 
на то да Министарство привреде није могло да у остављеном року изради анализу на 
основу методологије Агенције, која још увек није званично усвојена. 

С друге стране, потпуно друга мера из Акционог плана имала је утицаја на 
реализацију ове мере и циља. Наиме, анализу је урадила група институција која је 
потписала Меморандум о сарадњи из мере 3.3.2.1. у којој, према Акционом плану, сâмо 
Министарство привреде није било ни предвиђено као један од учесника. 

Иако се Министарство привреде у извештају позива на то да су измене и допуне 
Закона о стечају из 2014. године биле усмерене на отклањање могућности злоупотреба у 
примени његових одредаба, Агенција констатује да, са становишта реализације ове мере, 
ово није релевантно, с обзиром на то да тим изменама и допунама није претходила 
анализа ризика корупције, како је то предвиђено Акционим планом, што говори о томе 
да наведене измене и допуне нису биле последица реализације обавеза из Акционог 
плана. И Алтернативни извештај ТС износи сличан закључак. Наиме, у њему се наводи 
да се из одговора Министарства привреде и Агенције за приватизацију по захтеву за 
приступ информацијама, као и из образложења уз Предлог закона о изменама и допунама 
Закона о стечају из августа 2014. године, може закључити да су предузете неке 
активности које се односе на разматрање ризика од корупције у прописима који регулишу 
поступке приватизације, реорганизације и стечаја, али да је очигледно да предмет анализе 
нису били сви прописи који су побројани у Акционом плану, што говори о томе да сам 
Акциони план није ни био разлог за спровођење ових анализа, ни тамо где су оне 
спроведене.305 

Агенција препоручује министарству надлежном за послове привреде да покрене 
поступак измене прописа на које указује анализа извршена у оквиру примене мере 3.3.2.1. 
С обзиром на чињеницу да је мера већ готово две године остала нереализована, Агенција 
више неће пратити њено спровођење, већ поступање одговорног субјекта по датој 
препоруци. 

 
За меру 3.3.1.2, која предвиђа измене и допуне Закона о приватизацији и 

евентуално других закона ако је неопходно, у складу с анализом из претходне мере, а тако 
да се отклоне недостаци који омогућују корупцију у поступцима које регулишу ови 
закони, је у прошлогодишњем извештају оцењено да није у потпуности испунила захтеве 
из Акционог плана. Имајући у виду да се из одговора на упитник Агенције може 
закључити да одговорни субјект ову меру сматра реализованом, као и да у овом 
извештајном циклусу измене релевантног закона нису ишле у правцу измена 
предвиђених Акционим планом, не постоји простор у коме би се могло очекивати да ће 
одговорни субјект приступити изменама у складу са оценом Агенције, због чега није ни 
оцењивано њено спровођење. 

Министарство привреде се у свом извештају није осврнуло на питања о садржини 
измена и допуна Закона о приватизацији из 2015. године, које су извршене два пута по 
хитном поступку.306 

Упркос јасној забринутости Европске комисије из извештаја о напретку Србије за 
2014. годину да је овај закон донет „по хитном поступку, уз ограничене могућности за 
                                                 
305 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 118. 
306 „Службени гласник РС“, бр. 83/14, 46/15 и 112/15. 
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скупштинску расправу“,307 Закон о приватизацији је и у 2015. години оба пута измењен 
и допуњен управо по хитном поступку. Слична оцена се понавља и у извештају ЕК о 
напретку Србије за 2015. годину, где се указује на веома честу примену овог института, 
и код најважнијих закона, чак и кад такав поступак није неопходан.308 

Основна последица измена и допуна Закона о приватизацији из децембра 2015. 
године јесте престанак рада Агенције за приватизацију, чије је надлежности у пословима 
приватизације преузело Министарство привреде. 

Измене и допуне Закона о приватизацији из 2015. године нису релевантне са 
становишта отклањања ризика корупције, нити су њима обухваћена питања на која је 
Агенција указивала раније у својим мишљењима. Конкретно, поново је пропуштена 
прилика за прецизирање одредаба које се односе на услове за доношење одлуке о 
приватизацији субјеката који послују јавним капиталом; критеријуме за доношење 
одлука о моделу и методу приватизације, као и мера за припрему и растерећење обавеза 
субјеката приватизације, отпис дуга и конверзију. Такође, законским одредбама нису 
прописани прецизни услови и критеријуми којe морају испуњавати лица која се именују 
за привремене заступнике капитала, чланове комисије за спровођење поступка јавног 
прикупљања понуда са јавним надметањем и комисије која доноси одлуке у поступку 
контроле извршења уговорних обавеза, као и представнике у органима управљања 
субјекта приватизације. На крају, код стратешког партнерства, као посебног модела 
приватизације кроз институционални однос домаћих или страних правних лица са 
субјектом приватизације, односно државом, нису прописани јасни и прецизни 
критеријуми за његов одабир, нити квалификације које мора да испуњава стратешки 
инвеститор. Наиме, препуштено је Влади да одређује квалификационе услове које мора 
да испуњава стратешки инвеститор. 

И Алтернативни извештај ТС оцењује да се, иако крупне, промене у законском 
оквиру за приватизацију привредних субјеката не могу сматрати последицом спровођења 
Акционог плана. Неке одредбе и образложење предлога измена и допуна указују на то да 
су у процесу измена законског оквира разматрани и њихови антикорупцијски ефекти, али 
је општи утисак да „борба против корупције функционише више на нивоу жеља и начела, 
него што је операционализована кроз конкретна решења“. Иако је могућност да се 
приватизација спроводи по методу „непосредне погодбе“, која је постојала у нацрту 
закона, уклоњена из каснијих верзија, ТС наводи да модалитет непосредне погодбе и 
даље постоји када се погодбе о приватизацији врше под окриљем неког међудржавног 
споразума. На овај начин наставља се опасна пракса креирања паралелног режима у којем 
држава, с једне стране, прописује строга правила надметања, транспарентности и 
процедура у располагању јавном имовином, док се, с друге стране, свих ових начела 
олако одриче у пословању с иностраним партнерима из одабраних земаља, било да је реч 
о продаји предузећа, јавним набавкама или јавно-приватним партнерствима. 

Као спорна, ТС наводи и решења према којем критеријуми за одабир модела 
„стратешког партнерства“ код којег постоји конкуренција и јавност, као и за 
квалификације инвеститора нису прецизно постављени, већ је препуштено Влади да их 
арбитрерно утврди од случаја до случаја, затим одредбе које омогућавају приватизацију 
јавних предузећа, недостатак унапред утврђених мерила за примену мера за растерећење 
субјекта приватизације (на пример, конверзија дуга), одсуство правила о начину примене 
критеријума код одабира модела приватизације, одредба о примату Закона о 
приватизацији у односу на друге законе без навођења тих закона, чињеница да нису 
                                                 
307 Извештај Европске комисије о напретку Србије за 2014. годину, октобар 2014. године, стр. 9.  
308 Извештај Европске комисије о напретку Србије за 2015. годину, новембар 2015. године, стр. 6. 
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наведене изричите забране учешћа предузећа из оф-шор зона и друго. 
Коначно, иако је Министарство привреде организовало јавну расправу о нацрту 

овог закона, резултати разматрања предлога добијених у поступку јавне расправе нису 
објављени нити на интернет страници Министарства, нити у образложењу предлога 
закона.309 

 
Мера 3.3.1.3. Изменити Закон о стечају и Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника, тако 
да се, у складу са анализом, отклоне недостаци који омогућавају корупцију 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. децембра 2014. 
године изради и достави Влади нацрте закона о изменама и допунама закона, који су у складу са 
анализом. 
Уз активност је наведена напомена да треба прецизирати начин формирања редова поверилаца, 
вештачења вредности имовине (са и без терета); да стечајни управник мора имати законску обавезу да 
анализира пословање стечајног дужника пре покретања стечаја, да утврди разлоге који су довели до 
стечаја и да о томе обавести повериоце подношењем детаљног извештаја; да треба брисати изузетак да 
стечајни судија може изабрати стечајног управника и прецизирати већа овлашћења скупштини 
поверилаца за смену стечајног управника и прецизирати овлашћења и поступке у којима учествује 
Агенција за приватизацију. 
Индикатор: Нацрти закона о изменама и допунама закона достављени Влади 
Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност није реализована нити у року, нити на начин 
предвиђен Акционим планом. 
Другом активношћу је предвиђено да Влада до 6. фебруара 2015. године поднесе предлог закона о 
изменама и допунама закона Народној скупштини. 
Уз активност је наведена иста напомена као и уз прву активност. 
Индикатор: Закон о изменама и допунама закона поднет Народној скупштини 
Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност није реализована нити у року, нити на начин 
предвиђен Акционим планом. 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. марта 2015. године усвоји законе о 
изменама и допунама закона. 
Уз активност је наведена иста напомена као и уз прву активност. 
Индикатор: Усвојени закони о изменама и допунама закона  
Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност није реализована нити у року, нити на начин 
предвиђен Акционим планом. 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Као и у случају претходне мере, Министарство привреде се у свом извештају није 

осврнуло на питања о садржини измена и допуна Закона о стечају и Закона о Агенцији за 
лиценцирање стечајних управника, већ је само навело да је Закон о изменама и допунама 
Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника310 ступио на снагу 4. новембра 
2015. године, док су припреме нових измена и допуна Закона о стечају у току, а усвајање 
се очекује у првом кварталу 2016. године, 311  како се наводи и у извештају Владе о 
спровођењу Стратегије. 

С обзиром на то да током 2015. године није дошло до нових измена и допуна Закона 
о стечају, остаје оцена из прошлогодишњег извештаја да у текст Закона о стечају нису 
унети сви елементи садржани у напомени уз активност, а који се односе на одредбе којима 
                                                 
309 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 119 – 121. 
310 „Службени гласник РС“, бр. 89/15. 
311 Министарство привреде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
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се одређује која се лица сматрају повезаним лицима, као и на обавезу процене вредности 
стечајног дужника, коју је стечајни управник дужан да изврши пре него што изложи 
продаји дужника као правно лице. 

Закон о стечају на јединствен начин уређује поступак стечаја за све привредне 
субјекте. Ипак, он прави разлику између правних лица у приватној својини која заступају 
активни лиценцирани стечајни управници по систему случајног одабира над чијим радом 
врши надзор Агенција за лиценцирање стечајних управника, и правних лица с већинским 
јавним или друштвеним капиталом над којим поступак стечаја спроводи Агенција за 
приватизацију, која за те потребе може ангажовати и трећа лица независно од тога да ли 
су стечајни управници. Овакво решење, према коме постоје две одвојене институције у 
систему управљања стечајним поступцима, довело је до тога да не постоји јединствен 
систем праћења, односно управљања поступцима стечаја у Републици Србији, као и до 
неуједначене праксе у поступању.312 

Изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника 
усвојеним 23. октобра 2015. године, по хитном поступку, предвиђено је да ова агенција 
преузме део надлежности Агенције за приватизацију у погледу обављања послова 
стечајног управника у поступцима у стечајним поступцима над правним лицима са 
већинским јавним или друштвеним капиталом. 

Aгенција констатује да мера није реализована на начин предвиђен Акционим 
планом, с обзиром на то да приликом измена и допуна Закона о стечају из 2014. године и 
измена и допуна Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника из 2015. године 
одговорни субјект очигледно није имао за циљ испуњење обавезе из Акционог плана. 
Агенција препоручује министарству надлежном за послове привреде да покрене 
поступак измене прописа на које указује анализа извршена у оквиру примене мере 3.3.2.1. 

 
О ефектима 
 
У корпусу мера усмерених на отклањање ризика корупције из закона који регулишу 

област приватизације, реорганизације и стечаја у Акционом плану постоји једна у низу 
мањкавости овог документа, због чега је остваривање овог циља од самог почетка било на 
тесту. Наиме, анализа ризика корупције у овој области требало је да буде израђена до 
марта 2014. године, на основу методологије Агенције за чије је званично усвајање другом 
мером Акционог плана прописан знатно дужи рок, као и претходна условљавајућа 
активност усвајања измена и допуна Закона о Агенцији. Због тога, Министарство 
привреде није ни могло да ову активност реализује у року и на начин захтеван Акционим 
планом. Ипак, Министарство привреде је имало могућност да контактира Агенцију и да 
затражи стручну помоћ око анализе или да у усвојене измене и допуне закона о 
приватизацији и стечају у 2014. години инкорпорира сугестије из мишљења које јој је 
Агенција достављала у процесу њихових измена. Такође, потребне измене ових закона 
биле су познате још током писања Акционог плана, па су као такве ушле у напомене уз 
ове активности, али ни оне нису у потпуности унете у донете прописе. Све ово говори у 
прилог претпоставци да су измене ових закона таргетирале очигледно неке друге теме у 
политичкој агенди државе, а не оне на које се држава стратешким планом самообавезала. 

АП 23 предвиђа анализу ризика од корупције у примени нових закона о стечају и 
приватизацији и измене и допуне закона у складу с резултатима анализе. Рок за анализу је 
трећи, а за измене и допуне закона четврти квартал 2015. године (активност 2.2.9.2.). Као 
што се види, ова мера не предвиђа више анализу ризика корупције у самим прописима, 
већ у њиховој примени. 
                                                 
312 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 122. 
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С друге стране, показало се да је једна друга мера, која је, потпуно супротно у 
односу на ову, од самог почетка очигледно усмерена на испуњавање обавезе из Акционог 
плана, имала већи утицај на остварење овог циља. Наиме, у питању су полугодишњи 
састанци који се одржавају на основу Меморандума о сарадњи између Агенције за 
приватизацију, ВКС, РЈТ, МУП, Агенције и Савета за борбу против корупције. Један од 
резултата ових састанака је анализа потенцијалних слабости и ризика корупције у 
појединим нормативним актима из области приватизације и стечаја. Ова анализа 
достављена је Министарству привреде 23. марта 2015. године, а Министарство је у свом 
извештају у једној уопштеној реченици навело да су сугестије из ових анализа „садржане 
у прописима који уређују поступак приватизације, реорганизације и стечаја“, без икаквих 
додатних појашњења у прилог својој тврдњи, а посебно имајући у виду да, на пример, 
Закон о стечају није ни измењен након достављања анализе, па се поставља питање како 
су сугестије у оваквим случајевима могле бити уважаване. 

 
Мера 3.3.1.4. Ускладити подзаконске прописе са изменама закона 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да министарство надлежно за послове привреде313 до 
6. јуна 2015. године донесе подзаконске прописе усклађене с изменама закона. 
Уз активност је наведена напомена да се мера односи на измене закона из претходних мера у оквиру овог 
циља на које укаже анализа ризика на корупцију. 
Индикатор: Донети подзаконски прописи усклађени са изменама закона 
Активност није реализована у складу с индикатором. 

 
О спровођењу 
 
У свом извештају Министарство привреде наводи да подзаконски акти из ове мере 

нису донети с обзиром на то да се тек очекује доношење нових измена и допуна Закона о 
приватизацији и Закона о стечају, док Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за 
лиценцирање стечајних управника није предвидео доношење подзаконских аката.314 С 
друге стране, нејасно је због чега нису усвојени правилници у области стечаја, чија је 
израда, према извештају Министарства привреде за 2014. годину била у току.315 

 
О ефектима 
 
Будући да анализа није израђена, као и да усвојене измене и допуне релевантних 

закона нису последица анализе коју је захтевао Акциони план, Агенција констатује да се 
будући подзаконски акти неће тицати критеријума који су задати Акционим планом. 

 
Мера 3.3.1.5. Извршити стручно усавршавање запослених о новим решењима прописа до почетка 
његове примене 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове привреде316 до 6. маја 2015. 
године направи план и програм обуке запослених и приручнике са упутствима. 
Индикатор: Израђен план и програм обуке запослених; израђени и одштампани приручници са 
упутствима 
Активност није реализована у складу с индикатором. 

                                                 
313 У Акционом плану је очигледном грешком као одговорни субјект наведено министарство надлежно за 
послове финансија. 
314 Министарство привреде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
315 Видети: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. годину, март 
2015. године, стр. 86.  
316 У Акционом плану је очигледном грешком као одговорни субјект наведено министарство надлежно за 
послове финансија и привреде. 
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Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове привреде317 трајно спроводи 
план обуке запослених и подели приручнике са упутствима. 
Уз активност је наведена напомена да у спровођење плана обуке треба укључити ОЦД које се баве овим 
темама. 
Индикатор: Општа напомена бр. 7 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период. 

О спровођењу 

У свом извештају Министарство привреде наводи да план и програм обуке 
запослених о примени нових решења прописа наведених у мерама 3.3.1.2. и 3.3.1.3. још 
увек није израђен с обзиром на то да се тек очекује доношење нових измена и допуна 
Закона о приватизацији и Закона о стечају.318 

О ефектима 

Остаје нејасно због чега план и програм обуке није израђен у вези с новим 
решењима у области приватизације и стечаја која су усвојена током 2014. године, односно 
због чега Министарство привреде чека нове измене и које су гаранције да ће обуке бити 
испланиране и спроведене у односу на антиципиране нове измене, ако већ то исто није 
урађено у односу на решења уведена у 2014. години, а која су тренутно актуелна. 

У алтернативном извештају, ТС наводи препоруку да се обухват и циљ обука 
прецизирају како би било могуће мерење да ли је ова обавеза испуњена.319 

 
Мера 3.3.1.6. Спроводити кампање за информисање грађана о поступку 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове привреде320 у року од 6 месеци 
од момента ступања на снагу закона о изменама и допунама закона наведених у овом циљу направи 
програм и план кампање. 
Индикатор: Израђен програм и план кампање 
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове привреде321 трајно спроводи 
кампању према плану и програму. 
Уз активност је наведена напомена да у спровођење плана кампање322 треба укључити ОЦД које се баве 
овим темама. 
Индикатор: Кампања спроведена према плану и програму; извештај о спроведеној кампањи 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период. 

О спровођењу 

У свом извештају Министарство привреде наводи да план и програм кампање за 
информисање грађана о поступцима приватизације, реорганизације и стечаја још увек 
није израђен, с обзиром на то да се тек очекује доношење нових измена и допуна Закона 
о приватизацији и Закона о стечају.323 
                                                 
317 У Акционом плану је очигледном грешком као одговорни субјект наведено министарство надлежно за 
послове финансија и привреде. 
318 Министарство привреде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. 
319 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 124. 
320 У Акционом плану је очигледном грешком као одговорни субјект наведено министарство надлежно за 
послове финансија. 
321 У Акционом плану је очигледном грешком као одговорни субјект наведено министарство надлежно за 
послове финансија. 
322 У Акционом плану је очигледном грешком наведено да уместо у спровођење плана кампање, ОЦД које 
се баве овим темама треба укључити у спровођење плана обуке. 
323 Министарство привреде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
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О ефектима 

Као и у случају обука, остаје нејасно због чега план и програм кампање није 
израђен у вези с новим решењима у области приватизације и стечаја која су усвојена 
током 2014. године, односно због чега Министарство привреде чека нове измене и које 
су гаранције да ће кампања бити испланирана и спроведена у односу на антиципиране 
нове измене, ако већ то исто није урађено у односу на решења уведена у 2014. години, а 
која су тренутно актуелна. 

 
Циљ 3.3.2. Успостављање система ефикасне примене и контроле спровођења 

позитивних прописа у области приватизације, реорганизације и стечаја 
 
Акционим планом су за испуњење овог циља формулисане три мере. 
 

Мера 3.3.2.1. Успоставити систем сталне и обавезне координације између Агенције за приватизацију и 
одговарајућих државних органа и тела у циљу успостављања проактивног приступа у спречавању ризика 
на корупцију у овој области 
Другом активношћу је предвиђено да Агенција за приватизацију организује састанке полугодишње у 
односу на потписивање меморандума. 
Уз активност је наведена напомена да на састанцима учествују МУП, Републичко јавно тужилаштво, 
Врховни касациони суд, Агенција и Савет за борбу против корупције. 
Индикатор: Записници са састанака 
Активност је реализована у складу с индикатором за извештајни период.** 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин и у року предвиђеним 
Акционим планом. 
Трећом активношћу је предвиђено да Агенција за приватизацију до 6. септембра 2014. године дефинише 
приручник примера добре праксе и начина поступања у овој области, као механизма за превентивно 
деловање. 
Уз активност је наведена напомена да је обавезна сарадња са МУП, Републичким јавним тужилаштвом, 
Врховним касационим судом, Агенцијом и Саветом за борбу против корупције. 
Индикатор: Објављен и доступан приручник на веб-презентацији Агенције за приватизацију 
Активност није реализована у складу с индикатором.*** 

* Прва активност којом је предвиђено да је предвиђено да Агенција за приватизацију до 6. децембра 2013. 
године потпише меморандум о сарадњи са МУП, Републичким јавним тужилаштвом, Врховним 
касационим судом, Агенцијом и Саветом за борбу против корупције је у прошлогодишњем извештају 
оцењена као реализована на начин, а након истека рока предвиђеног Акционим планом. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као реализована за извештајни период, на 
начин предвиђен Акционим планом. 
*** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
До закључења рада на овом извештају организована су два полугодишња 

координациона састанка, 1. јула 2015. године и 22. јануара 2016. године. Првом састанку 
су присуствовали представници свих институција наведених у напомени, док на другом 
нису били присутни представници РЈТ. 

С обзиром на то да је Акционим планом у вези с организацијом полугодишњих 
састанака као безусловна обавеза формулисано присуство представника свих наведених 
институција, оцена о реализацији ових активности требало би да буде негативна. 
Међутим, одсуство представника РЈТ само с једног састанка, као и околност да су од 
тренутка потписивања меморандума одржана три састанка указују да је циљ због којих 
је ова активност предвиђена испуњен. Имајући то у виду, Агенција даје оцену да је 
активност реализована на начин и у року предвиђеним Акционим планом. 
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У погледу треће активности, без разлике у односу на прошлогодишњи извештај, 
Агенција за приватизацију констатује да због низа измена и допуна релевантног 
регулаторног оквира током 2014. и 2015. године, није била у могућности да ближе 
дефинише приручник примера добре праксе и начина поступања.324 

 
О ефектима 
 
На предлог Агенције, изнетом на првом полугодишњем састанку организованом 

у децембру 2014. године, Министарство привреде је у фебруару 2015. године именовало 
свог представника на овим састанцима, а Агенција је предложила да се размотри 
могућност да ово министарство постане и потписник Меморандума. Веома важан 
резултат првог састанка, одржаног у децембру 2014. године, израђен на основу препоруке, 
јесте горе поменута анализа потенцијалних слабости и ризика корупције у: Закону о 
приватизацији,325 Закону о изменама и допунама Закона о стечају,326 Закону о изменама 
и допунама Закона о Агенцији за приватизацију, 327  Уредби о условима, поступку и 
начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним 
надметањем,328  Уредби о стратешком партнерству329  и Предлогу уредбе о поступку 
контроле извршења уговорних обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине. 
Анализе које су израдили Агенција, Савет, ВКС и РЈТ, Агенција за приватизацију је 23. 
марта 2015. године проследила Министарству привреде.330 

У погледу треће активности, с обзиром на то да је у питању приручник примера 
добре праксе и начина поступања, Агенција напомиње да је ова публикација требало да 
се односи на праксу Агенције за приватизацију, односно да није оправдано чекати на нови 
регулаторни оквир како би се описивала пракса и начин поступања на основу 
регулаторног оквира. 

Имајући у виду да је у складу с изменама и допунама Закона о приватизацији из 
децембра 2015. године, Агенција за приватизацију престала с радом 1. фебруара 2016. 
године, а да ће све њене надлежности преузети Министарство привреде, неопходно је у 
део који се односи на одговорног субјекта унети одговарајуће измене у Акциони план. 

 
Мера 3.3.2.2. Креирање и спровођење програма узајамног стручног усавршавања органа који учествују 
у поступку приватизације и органа задужених за превенцију и кривично гоњење случајева корупције 
Првом активношћу је предвиђено да Правосудна aкадемија до 6. марта 2014. године направи план и 
програм стручног усавршавања органа који учествују у поступку приватизације и органа задужених за 
превенцију и кривично гоњење случајева корупције. 
Индикатор: Достављен план и програм стручног усавршавања 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Правосудна академија трајно спроводи план и програм стручног 
усавршавања. 
Индикатор: Општа напомена бр. 7 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период.* 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 

                                                 
324 Агенција за приватизацију, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
325 „Службени гласник РС“, бр. 83/14.  
326 „Службени гласник РС“, бр. 83/14.  
327 „Службени гласник РС“, бр. 115/14. 
328 „Службени гласник РС“, бр. 122/14. 
329 „Службени гласник РС“, бр. 129/14. 
330 Агенција за приватизацију, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
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О спровођењу 
 
У извештају Правосудне академије наводи се да за ову меру не постоји посебан 

план и програм обуке, иако је у прошлогодишњем извештају наведено да је израда плана 
и програма стручног усавршавања у току.331 

 
О ефектима 
 
С обзиром на то да Правосудна академија ни готово две године након истека рока 

није израдила план и програм на начин предвиђен Акционим планом, као и да у њеним 
извештајима о спровођењу ове активности постоји неконзистентност, поставља се 
питање оправданости опстанка ове мере у Акционом плану у тренутном облику. 

У прилог овоме је и закључак Алтернативног извештаја ТС да би требало 
преиспитати концепт према коме је Правосудна академија носилац ове активности. 
Наиме, чини се да би узајамно стручно усавршавање државни органи који имају улогу у 
сузбијању корупције у приватизацији требало да врше узајамно, односно без 
посредовања друге институције. Додатна препорука у вези с овом мером је да би, као и 
код других врста обука, требало прецизније одредити полазнике и циљеве обуке, као и 
предвидети доступност материјала обуке на интернет страници одговорног субјекта.332 

 
Мера 3.3.2.3. Спровести анализу овлашћења министарства надлежног за послове привреде 333  да 
контролише сврсисходност рада Агенције за приватизацију 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове привреде334 до 6. марта 2014. 
године изради анализу овлашћења и проблема у спровођењу надзора сврсисходности рада Агенције за 
приватизацију. 
Индикатор: Израђена анализа 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове привреде335 до 6. септембра 
2014. године предложи измене и допуне прописа или предузимање других мера које произлазе из 
анализе овлашћења и проблема у спровођењу надзора сврсисходности рада Агенције за приватизацију. 
Индикатор: Предузете мере које произлазе из анализе 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
 

О спровођењу 
 
Како се у извештају Министарства привреде наводи, у складу са одредбом члана 

31. Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији, усвојеног 29. децембра 2015. 
године, Агенција за приватизацију престала је са радом 1. фебруара 2016. године, док је 
све њене надлежности, преузело само министарство „у циљу повећања ефикасности 
спровођења поступка приватизације“.336 
 

                                                 
331 Видети: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. годину, март 
2015. године, стр. 88.  
332 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 128, проверити број стране.  
333 У Акционом плану је очигледном грешком наведено министарство надлежно за послове финансија. 
334 У Акционом плану је очигледном грешком као одговорни субјект наведено министарство надлежно за 
послове финансија. 
335 У Акционом плану је очигледном грешком као одговорни субјект наведено министарство надлежно за 
послове финансија. 
336 Министарство привреде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
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О ефектима 
 
Имајући у виду наведено, Агенција констатује да је ова мера постала 

беспредметна, иако, с друге стране, контрола сврсисходности рада органа јавне власти 
који се бави поступцима приватизације остаје веома важно питање. Тим пре, што је према 
решењима последњих измена и допуна Закона, министарство остало једини субјект који 
спроводи и контролише поступке приватизације, иако су послови који спадају у контролу 
у највећем броју послови контроле извршења обавеза друге уговорне стране. 

 
Циљ 3.3.3. Уклоњени ризици од корупције у области јавно-приватних 

партнерстава и концесија и његова доследна примена 
 
Акционим планом је за постизање овог циља формулисано шест мера. 
 

Мера 3.3.3.1. Спровести анализу ризика на корупцију Закона о јавно-приватном партнерству и 
концесијама и степена усклађености са осталим законима 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да министарство надлежно за послове привреде337 до 
6. септембра 2014. године изради анализу ризика на корупцију и степена усаглашености са осталим 
законима. 
Уз активност је наведена напомена да треба формулисати прецизне, јасне и објективне критеријуме за 
утврђивање „избалансираног односа“ у подели ризика између партнера, прецизирају надлежности 
Комисије за јавно-приватно партнерство, како би се спречио потенцијални сукоб интереса у пракси, 
имајући у виду одредбу Закона да Комисија даје мишљење у поступку одобравања ЈПП у чијој припреми 
је и сама учествовала. 
Индикатор: Израђена анализа ризика на корупцију; Израђена анализа усклађености са осталим 
законима 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.* 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
 

О спровођењу 
 
Министарство привреде се у одговорима на упитник није осврнуло на питање о 

томе да ли је и када спроведена анализа ризика корупције Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама и степена усклађености са осталим законима. 

 
О ефектима 
 
Када је у питању анализа ризика на корупцију у Закону о јавно-приватном 

партнерству и концесијама, индикативно делује околност да се овиме бавила Агенција и 
цивилни сектор, док је орган јавне власти који је по Акционом плану био одговоран да 
овакву анализу сачини, изгледа пропустио да то уради. 

Агенција je у јулу 2014. године припремила Извештај о правном оквиру и 
ризицима корупције у области јавно-приватног партнерства (ЈПП) и концесија са 
препорукама упућеним МФ, Влади, Народној скупштини и Комисији за ЈПП. У циљу 
указивања на ризике корупције и пружањa препорука за њихово отклањање и развој ове 
области, Агенција је у овом извештају указала на то да је, између осталог, потребно 
усагласити одредбе Закона о ЈПП и концесијама и других прописа од значаја за ову област, 
формулисати прецизне, јасне и објективне критеријуме за утврђивање избалансираног 

                                                 
337 У Акционом плану је очигледном грешком као одговорни субјект наведено министарство надлежно за 
послове финансија. 
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односа у подели ризика између јавног и приватног партнера, прецизирати и допунити 
одредбе о надзору над спровођењем ЈПП и концесија, размотрити састав и положај 
Комисије за ЈПП и појаснити њене надлежности. Поред тога, посебно је истакнуто да 
јавности и даље нису доступни подаци о ЈПП и концесијама, односно да није 
успостављен Регистар јавних уговора, који би требало да буде јединствена електронска 
база података на Порталу јавних набавки. Такође, Агенција је предложила да једно 
министарство – Министарство финансија, поред вршења надзора, буде надлежно и за 
прописе у области страних улагања, концесија и ЈПП.338 

У Алтернативном извештају ТС истичу се следећи проблеми у области ЈПП и 
концесија: 
 
 Ускраћеност грађана за информације о правном основу планираног посла и 

начину доласка до потенцијалног партнера; обавезама које преузимају органи 
јавне власти, нарочито у погледу преноса јавне имовине у заједничко предузеће, 
преузимања дуговања јавног предузећа, преузимања обавеза према вишку 
запослених, закључивање повезаних уговорних ангажмана, итд; финансијским 
ефектима које ће ЈПП имати у односу на могућности финансирања пројекта на 
други начин (на пример, кроз класично задуживање, јавне набавке, продају 
предузећа и слично); и о ефектима споразума у односу на евентуалне промене 
цена и квалитета услуга које ће грађани добијати. 

 Потенцијални сукоб интереса чланова Комисије за ЈПП у поступку одобравања 
ЈПП у чијој припреми је и сама учествовала. 

 Регистар јавних уговора није формиран или нема информација о томе да је јавно 
доступан.339 

 Један орган јавне власти је надлежан за надзор над реализацијом јавних уговора, 
док је други налдежан за доношење прописа у овој области. 

 Механизам ЈПП је релативно лако заобићи закључивањем међудржавних 
споразума, док се друга врста изузимања од примене Закона о ЈПП односи на 
партнерства заснована на међународним уговорима које је Република Србија 
закључила с једном или више држава. 

 Систем ЈПП је преузео све слабости система јавних набавки (на пример, сумња за 
намештање тендерских услова по мери одређених понуђача). 

 Студија оправданости концесија за организовање градског превоза се у пракси 
тумачи као „разлог за давање концесије“. 

 Положај и деловање Комисије за ЈПП је упитан са становишта независности и 
професионалности. 

 Нису пронађени докази да се врши надзор над спровођењем свих уговорених 
обавеза, како у случају ЈПП закључених пре 2011. године, тако ни у случају ЈПП 
закључених на основу новог закона, према коме је то обавеза. 

 
Анализа ТС из маја 2015. године показала је да је број случајева на које се 

примењује Закон о ЈПП изузетно мали. Наиме, Комисија за ЈПП је од почетка рада до 

                                                 
338  Агенција за борбу против корупције, „Извештај о ризицима корупције у области јавно-приватног 
партнерства и концесија, јул 2014. године“, доступно на: http://www.acas.rs/izvestaj-o-pravnom-okviru-
rizicima-korupcije-u-oblasti-jpp-koncesija/.   
339 Агенција је увидом у садржај Портала јавних набавки утврдила да је на њему додат одељак у оквиру 
кога су доступни подаци о укупно десет јавних уговора. Видети: 
http://portal.ujn.gov.rs/JavniUgovori/Ugovori.aspx.  
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априла 2015. године дала позитивно мишљење на свега 21 пројекат, од којих је седам из 
области градског превоза, четири из управљања отпадом, шест великих 
инфраструктурних објеката, од којих се пет не реализује, а за шести нема потврде да ли 
се реализује.340 

 
Мера 3.3.3.2. Доношење измена и допуна Закона о јавно-приватном партнерству у складу са анализом 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове привреде341 до 6. марта 2015. 
године изради и достави Влади Нацрт закона о изменама и допунама Закона, који је у складу са анализом. 
Индикатор: Нацрт закона о изменама и допунама Закона достављен Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Другом активношћу је предвиђено да Влада до 6. маја 2015. године поднесе Предлог закона о изменама 
и допунама Закона Народној скупштини. 
Индикатор: Предлог закона о изменама и допунама Закона поднет Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена. 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. јула 2015. године усвоји Закон о изменама 
и допунама Закона. 
Индикатор: Усвојен Закон о изменама и допунама Закона 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена. 

 
О спровођењу 
 
Министарство привреде је у свом извештају написало објашњење о томе шта 

предвиђа Закон о ЈПП и концесијама из 2011. године. Међутим, није се у свом одговору 
осврнуло на питање Агенције о томе да ли је израђен нацрт измена и допуна овог закона 
у складу с анализом ризика корупције из претходне мере.342 

Измене и допуне Закона о ЈПП и концесијама усвојене су 24. фебруара 2016. 
године,343 међутим, оне нису резултат претходно обављене анализе, па, стога нису ни 
усмерене на реализацију обавеза из Акционог плана. Поред неспорно корисних решења 
и прецизирања појединих одредаба, усвојене измене и допуне садрже и одређене ризике 
корупције, који се односе на давање широких дискреционих овлашћења јавним 
партнерима, непостојање рокова и употребу непрецизних формулација. Агенција нема 
информација о томе да ли су препоруке из горе поменутог извештаја о правном оквиру и 
ризицима корупције у области ЈПП и концесија, којег је доставила надлежним 
институцијама још у јулу 2014. године, разматране приликом формулисања ових измена 
и допуна Закона. 

АП 23 предвиђа измене и допуне Закона о ЈПП и концесијама, у складу са 
резултатима анализе ризика корупције у његовим одредбама и степена усклађености са 
осталим законима, с роком који је истекао у последњем кварталу 2015. године. 

 
О ефектима 
 
Као што је анализа ТС показала, поред тога што су поједине одредбе Закона о ЈПП 

недовољно добре, највећи ризици за корупцију се налазе у томе што су многа ЈПП 
                                                 
340 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 129 – 133. 
341 У Акционом плану је очигледном грешком као одговорни субјект наведено министарство надлежно за 
послове финансија. 
342 Министарство привреде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
343 „Службени гласник РС“, бр. 15/16.   
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реализована без анализе и надметања, на основу међудржавних споразума. Други 
проблем лежи у слабом познавању и неразумевању одредаба овог закона, као и слабој 
упознатости са ЈПП чак и тамо где се она примењују. Трећи проблем односи се на 
неадекватност директне примене одредаба ЗЈН на ЈПП. Због свега поменутог решење се 
не састоји само у изменама овог закона, већ и у допунама ЗЈН и правила о закључивању 
међудржавних споразума.344 

 
Мера 3.3.3.3. Усвојити подзаконске прописе ради примене Закона о јавно-приватном партнерству 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да министарство надлежно за послове привреде345 до 
6. септембра 2015. године дефинише и донесе подзаконске прописе. 
Индикатор: Донети подзаконски прописи 
Активност није реализована у складу с индикатором. 

 
О спровођењу 
 
Министарство привреде се у одговорима на упитник није осврнуло на питање о 

томе да ли су и када донети подзаконски прописи у складу с изменама и допунама закона 
реализованим на основу мере 3.3.3.2. С обзиром на то да мера 3.3.3.2. није реализована, 
Агенција констатује да, пошто је у питању условљавајућа активност, ни ова мера није 
могла бити реализована. 

 
Мера 3.3.3.4. Извршити стручно усавршавање запослених о новим решењима прописа до почетка 
његове примене 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове привреде346 до 6. маја 2015. 
године направи план и програм обуке запослених и приручнике. 
Индикатор: Израђен план и програм обуке запослених на основу анализе потреба; израђени и 
одштампани приручници 
Активност није испуњена у складу с индикатором. 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове привреде347 трајно спроводи 
план обуке запослених и подели приручнике са упутствима. 
Уз активност је наведена напомена да у спровођење плана обуке треба укључити заинтересоване 
организације цивилног друштва. 
Индикатор: Општа напомена бр. 7 
Активност није испуњена у складу с индикатором за извештајни период.

 
О спровођењу 
 
Министарство привреде се у одговорима на упитник није осврнуло на питање о 

изради и спровођењу плана и програма обуке запослених о примени нових решења из 
измена и допуна Закона о ЈПП и концесијама. С обзиром на то да мера 3.3.3.2. није 
реализована, Агенција констатује да, пошто је у питању условљавајућа активност, ни ова 
мера није могла бити реализована. 

 
                                                 
344 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 133. 
345 У Акционом плану је очигледном грешком као одговорни субјект наведено министарство надлежно за 
послове финансија. 
346 У Акционом плану је очигледном грешком као одговорни субјект наведено министарство надлежно за 
послове финансија. 
347 У Акционом плану је очигледном грешком као одговорни субјект наведено министарство надлежно за 
послове финансија. 
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О ефектима 
 
Као и за друге случајеве обуке, Алтернативни извештај ТС препоручује да и овде 

треба прецизирати циљеве обуке, број лица која би била обухваћена обуком и друго, како 
би се могло оценити да ли је активност постигла циљ.348 

 
Мера 3.3.3.5. Спроводити кампање за информисање јавности о јавно-приватном партнерству 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове привреде349 до 6. марта 2014. 
године направи план и програм кампање. 
Индикатор: Направљен план и програм кампање. 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности. 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове привреде350 трајно спроводи 
кампању према плану и програму. 
Уз активност је наведена напомена да се у спровођење плана обуке укључе заинтересоване организације 
цивилног друштва. 
Индикатор: Извештај о спроведеној кампањи 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности. 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
 
О спровођењу 
 
Министарство привреде се у одговорима на упитник није осврнуло на питање о 

изради и спровођењу плана и програма кампање за информисање јавности о ЈПП. 
 
О ефектима 
 
У Алтернативном извештају ТС наводи се да није јасно шта је сврха ове кампање 

и због чега се она нашла у антикорупцијској стратегији. Према мишљењу ТС, кампања 
би, у овом контексту, могла имати смисла: 
 
 ако би била усмерена на објашњавање ризика од корупције у ЈПП, уз позив 

грађанима и правним лицима да пријаве евентуалне неправилности. 
 ако би се у оквиру кампање тражило изјашњавање грађана о томе на који начин 

би требало да се финансира неки инфраструктурни објекат или да се неко јавно 
добро искористи. 

 ако би представила анализу ефеката спроведених ЈПП, на основу чега би грађани 
могли да се обавесте о овом моделу решавања проблема и потреба, што, с друге 
стране, не би смело да се претвори у промоцију ЈПП у односу на друге видове 
пословања државе, већ би требало да представља објективну анализу предности 
и мана различитих могућности.351 
 

                                                 
348 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 134. 
349 У Акционом плану је очигледном грешком као одговорни субјект наведено министарство надлежно за 
послове финансија. 
350 У Акционом плану је очигледном грешком као одговорни субјект наведено министарство надлежно за 
послове финансија. 
351 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 135. 
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Мера 3.3.3.6. Успоставити механизме за контролу и транспарентност рада Комисије за јавно-приватно 
партнерство 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да министарство надлежно за послове привреде352 
трајно објављује на веб-презентацији и редовно ажурира податке о сврсисходности јавно-приватног 
партнерства и концесијама. 
Индикатор: Подаци о сврсисходности јавно-приватног партнерства и концесијама доступни су на веб-
презентацији и редовно се ажурирају. 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
 

О спровођењу 
 
Министарство привреде се у одговорима на упитник није осврнуло на питање о 

томе да ли су током 2015. године редовно објављивани и ажурирани подаци о 
сврсисходности ЈПП и концесија на интернет страници Министарства. Увидом у 
интернет презентацију Министарства утврђено је да ови подаци нису доступни. На 
интернет страници Комисије за ЈПП доступан је документ с методологијом за анализу 
добијене вредности у односу на уложена средства (value-for-money) у ЈПП и концесијама, 
као и листа предлога пројеката ЈПП са или без елемената концесије који су добили 
позитивно мишљење Комисије за ЈПП, али мишљења нису доступна, као ни подаци о 
самим пројектима. 

 
3.4. ПРАВОСУЂЕ 

 
У оквиру четврте области Стратегије – Правосуђе – формулисано је девет циљева: 
 

1. пуна независност, односно самосталност и транспарентност правосуђа у 
буџетским овлашћењима (циљ 3.4.1.), 

2. процес избора, напредовања и одговорности носилаца правосудних функција, 
заснован на јасним, објективним, транспарентним и унапред утврђеним 
критеријумима (циљ 3.4.2.), 

3. развијено ефикасно и проактивно поступање у откривању и кривичном гоњењу 
коруптивних кривичних дела (циљ 3.4.3.), 

4. унапређено материјално кривично законодавство усклађено са међународним 
стандардима (циљ 3.4.4.), 

5. успостављена ефикасна хоризонтална и вертикална сарадња и размена 
информација полиције, тужилаштва, судства, других државних органа и 
институција, регулаторних и надзорних тела, као и европских и међународних 
институција и организација (циљ 3.4.5.), 

6. успостављена јединствена евиденција (електронски уписник) за кривична дела са 
коруптивним елементом, у складу са законом који уређује заштиту података о 
личности (циљ 3.4.6.), 

7. ојачани механизми за превенцију сукоба интереса у правосудним професијама 
(циљ 3.4.7.), 

8. обезбеђени адекватни ресурси јавног тужилаштва и судова за поступање у 
случајевима корупције (јачање капацитета) (циљ 3.4.8.), 

9. доношење дугорочне стратегије која на свеобухватан начин унапређује питање 
финансијске истраге (циљ 3.4.9.). 

                                                 
352 У Акционом плану је очигледном грешком као одговорни субјект наведено министарство надлежно за 
послове финансија. 
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За испуњење ових девет циљева формулисано је 35 мера и 134 активности, од 
којих је поступање испитано за 98 активности. Према оцени Агенције, од 98 испитаних 
активности: 

 
 22 активности су реализоване у складу с индикатором, од којих је девет трајних 

активности реализовано на начин предвиђен Акционим планом, док ниједна 
једнократна активност није реализована у складу са захтевима из Акционог плана. 

 55 активности није реализовано у складу с индикатором, од којих 12 није 
испуњено због тога што је изостала претходна, за њих условљавајућа активност. 

 За 21 активност Агенција, због недостатка података, није у могућности да оцени 
реализацију. 
 
Поступање по Стратегији и Акционом плану 
 
Циљ 3.4.1. Пуна независност, односно самосталност и транспарентност 

правосуђа у буџетским овлашћењима 
 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене четири мере. 
 

Мера 3.4.1.1. Успоставити капацитете Високог савета судства и Државног већа тужилаца за 
планирање и извршење независног буџета 
Првом активношћу је предвиђено да ВСС и ДВТ до 6. марта 2014. године израде анализу потреба. 
Уз активност је наведена напомена да у израду анализе у области обука треба укључити Правосудну 
академију, као и да је назначен рок подложан променама како би активности биле усклађене са 
активностима предвиђеним у Стратегији за реформу правосуђа. 
Индикатор: Израђена анализа потреба 
Активност није реализована у складу с индикатором у делу који се односи на ВСС.* 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности у делу који се односи на ДВТ.* 
Другом активношћу је предвиђено да ВСС и ДВТ до 6. децембра 2014. године измене акт о 
систематизацији тако да број запослених у Административној канцеларији ВСС и ДВТ одговара анализи 
потреба. 
Индикатор: Број запослених у административној канцеларији ВСС и ДВТ 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности ни у делу који се односи на ВСС ни у делу 
који се односи на ДВТ.* 
Трећом активношћу је предвиђено да ВСС и ДВТ до 6. фебруара 2015. године запосле нови кадар у 
складу са препорукама анализе потреба. 
Индикатор: Запослен нови кадар у складу са препорукама анализе потреба 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности ни у делу који се односи на ВСС ни у делу 
који се односи на ДВТ. 
Четвртом активношћу је предвиђено да ВСС и ДВТ до 6. маја 2015. године набаве опрему у складу са 
анализом потреба. 
Индикатор: Опрема набављена у складу са анализом потреба 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности ни у делу који се односи на ВСС ни у делу 
који се односи на ДВТ. 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Високи савет судства (ВСС) у извештају о спровођењу Стратегије наводи да ће 

буџетске надлежности, као и запослене из Министарства правде који обављају послове 
из тог делокруга, преузети од 1. јуна 2016. године. Израда анализе потреба је одложена 
због „увођења правосудних органа у систем извршења буџета РС од 1. јануара 2016. 
године“, али ВСС уверава да ће она бити завршена до преузимања ове надлежности, а да 
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ће, затим, у складу с анализом бити измењен и акт о систематизацији. ВСС, такође, 
указује да тренутно има довољно капацитета да спроводи буџетску надлежност за 
потребе целокупног система судова у Србији.353 

Извештај Државног већа тужилаца (ДВТ) указује на неколико сегмената у вези са 
процесом преузимања буџетске надлежности. Прво, ДВТ наводи да ће израдити нову и 
допуњену анализу капацитета за планирање и извршење буџета, с обзиром на то да ни у 
2016. години нису обезбеђени технички предуслови за преузимање потпуне надлежности 
која се односи на расходе везане за државне службенике и намештенике. Потпуна 
буџетска надлежност, са овом групом расхода, подразумева и расходе у вези са 
финансирањем носилаца јавнотужилачке функције (изузев оних у Републичком јавном 
тужилаштву (РЈТ) и тужилаштвима посебне намене). За разлику од извештаја о 
спровођењу Стратегије за 2014. годину, ДВТ у овом извештајном периоду изражава 
очекивање да ће преузети потпуну буџетску надлежност почетком 2017. године. 

Друго, ДВТ наводи да је у новембру 2015. године, у организационој јединици 
задуженој за планирање и извршења буџета јавних тужилаштава, на одређено време 
запослена једна особа, на радном месту за аналитичко-планске послове. ДВТ сматра да 
постојећа систематизација одговара анализи потреба за успостављање капацитета за 
планирање и извршење независног буџета, као и да су Законом о буџету Републике 
Србије за 2016. годину, 354  одобрена средства која омогућавају јачање његових 
административних капацитета. 

Коначно, указано је да је анализом потреба за функционисање Административне 
канцеларије ДВТ у 2015. години било потребно обезбедити минимум три радне станице 
са мониторима, скенер, фотокопир апарат и штампач ласерски. ДВТ је у 2015. години 
набавило фотокопир – скенер, четири штампача, четири радне станице и два монитора.355 

АП 23 такође предвиђа активности у вези са јачањем капацитета 
административних канцеларија ВСС и ДВТ, са континуираним периодом реализације 
почев од првог квартала 2015. године (активност 1.1.4.5 и активност 1.1.4.8). 

 
О ефектима 
 
Стање у вези са капацитетима одговорних субјеката да достигну адекватан ниво 

спремности за самостално вођење буџетских надлежности није се изменило у односу на 
претходни извештајни период. Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН указује на 
налазе из функционалне анализе правосуђа у Србији, коју је спровела Светска банка, а у 
којима се закључује да ВСС нема потребне капацитете, као и да није почео да планира 
начине на које ће да спроводи надлежности у овој области. Примера ради, нису запослени 
статистичари који би анализирали податке и дефинисали смернице за ниво рада 
запослених, док се запослени у сектору за људске ресурсе ВСС углавном баве потребама 
људских ресурса овог тела и његове административне канцеларије, што углавном 
подразумева обраду података који се односе на плате. Положај ДВТ у вези са буџетским 
овлашћењима садржи структуралан, правни недостатак. Наиме, у Закону о јавном 
тужилаштву356 и Закону о Државном већу тужилаца357 не постоје одредбе које би биле 
комплементарне релевантним одредбама закона који регулишу прелаз буџетских 
                                                 
353 Високи савет судства, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
354 „Службени гласник РС“, бр. 103/15. 
355 Државно веће тужилаца, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
356 „Службени гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 - др. закон, 101/11, 38/12 – УС, 121/12, 101/13, 
111/14 – УС, 117/14 и 106/15. 
357 „Службени гласник РС“, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15. 
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надлежности на ВСС. Сурогат законским нормама нађен је у мерама и активностима из 
стратешких докумената (стратегија реформе правосуђа, стратегија борбе против 
корупције, АП 23).358 За разлику од ВСС, ДВТ још увек нема електронску апликацију за 
израду и извршење буџета.359 

 
Мера 3.4.1.2. Успостављање јасних критеријума за избор менаџера у судовима и тужилаштвима 
Првом активношћу је предвиђено да ВСС до 6. марта 2014. године дефинише и усвоји критеријуме. 
Индикатор: Одлука о усвајању критеријума; Правилник о систематизацији радних места 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да ДВТ до 6. марта 2014. године дефинише и усвоји критеријуме. 
Индикатор: Одлука о усвајању критеријума; Правилник о систематизацији радних места 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
У вези са реализацијом мере 3.1.4.2, није дошло до промена у односу на претходно 

стање. Као што је у Извештају о спровођењу Стратегије за 2014. годину констатовано, из 
навода ВСС и ДВТ произилази да је неопходно изменити одговорне субјекте за 
реализацију ове активности, односно извршити одговарајуће промене у регулативи.360 

 
Мера 3.4.1.3. Укључивање програма обуке и стручног усавршавања запослених у Административној 
канцеларији Високог савета судства и Државног вежа тужилаца у програм обуке Правосудне академије 
Трећом активношћу је предвиђено да Правосудна академија трајно спроводи план обуке запослених. 
Индикатор: план обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период.** 
Четвртом активношћу је предвиђено да Правосудна академија једном годишње спроводи евалуацију. 
Индикатор: Извештај о евалуацији програма обуке 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период.** 

* Прва активност којом је предвиђено да ВСС и ДВТ до 6. марта 2014. године израде анализу потреба за 
стручним усавршавањем запослених у административној канцеларији ДВТ и ВСС је у прошлогодишњем 
извештају оцењена као реализована на начин, али не и у року предвиђеним Акционим планом и у делу који 
се односи на ВСС и у делу који се односи на ДВТ. 
* Друга активност којом је предвиђено да Правосудна академија до 6. марта 2014. године направи план и 
програм обуке у складу са анализом потреба, у прошлогодишњем извештају је оцењена као реализована на 
начин, али не и у року предвиђеним Акционим планом. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована за извештајни период. 
 

О спровођењу 
 
Према извештају Правосудне академије, обуке нису реализоване због тога што су 

ВСС и ДВТ доставили своје предлоге планова обука тек крајем четвртог квартала 2015. 
године. Програмски савет Правосудне академије је прихватио предлоге планова, чиме су 
они постали саставни део Предлога програма обука за 2016. годину. Програм обуке ће 
бити усвојен тек када прође поступак пред Управним одбором Правосудне академије, 
након чега може отпочети и реализација самих обука.361 

                                                 
358 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН, јануар 2016. године, стр. 10–12.  
359 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН, јануар 2016. године, стр. 18. 
360 Видети детаљније у: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. 
годину, стр. 95–96.  
361 Правосудна академија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
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Према информацијама из Алтернативног извештаја ПС и ТТ, реализацију обука 
под окриљем Правосудне академије, у 2015. години обележиле су припремне активности: 
1) формирање радне групе за израду анализе потреба за стручним усавршавањем 
(четврти квартал 2015. године), 2) израда плана и програма обуке (планирано за други 
квартал 2016. године), 3) спровођење обуке (планирано за други, трећи и четврти квартал 
2016. године) и 4) годишња евалуација обуке (планирано за четврти квартал 2016. 
године).362 

 
О ефектима 
 
Прво питање у вези са обукама запослених у административним канцеларијама 

може се поставити у светлу података који су изнети у извештају о Стратегији за 2014. 
годину, а тичу се израде плана обука у Административној канцеларији ВСС. Наиме, у 
2014. години је изнет став да је План стручног усавршавања запослених у 
Административној канцеларији ВСС, који је израђен уз подршку Краљевине Норвешке и 
IMG „веома детаљан и добро припремљен документ...“. Додуше, на истом месту је 
указано да, имајући у виду обим планираних обука и ограничене капацитете Правосудне 
академије, остаје отворено питање спроводивости овог плана. 363  Узимајући у обзир 
информације из извештаја Правосудне академије за 2015. годину, могуће је закључити да 
се одустало од примене детаљног документа и прешло на ad hoc приступ планирању и 
реализацији обука. Уколико је оваква хипотеза реална, упитна је како делотворност, тако 
и подобност оваквих обука да обезбеде одговарајуће компетенције лицима којима су 
намењене. То би, такође, значило и да је стручно усавршавање већ од самог почетка 
изложено снажним ударима ефеката неизвесности и да је упитна његова даља судбина. 

 
Мера 3.4.1.4. Обезбедити транспарентност података о финансирању Високог савета судства и 
Државног већа тужилаца 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да ВСС и ДВТ једном годишње објављују годишњи 
финансијски извештај на својим веб-презентацијама. 
Индикатор: Извештај објављен у складу са Законом о буџетском систему 
Активност је испуњена у складу с индикатором за извештајни период и у делу који се односи на ВСС и 
у делу који се односи на ДВТ. 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је испуњена на начин предвиђен Акционим 
планом.* 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као реализована за извештајни период на начин 
и у року предвиђеним Акционим планом и у делу који се односи на ВСС и у делу који се односи на ДВТ. 
 

О спровођењу 
 
У извештају ВСС наводи се да су на интернет страници ове институције 

објављени сви годишњи финансијски извештаји, који, истовремено, представљају и 
саставни део годишњих извештаја о раду. Извештаји су објављени закључно с 
извештајем за 2014. годину. 364  Према информацијама из извештаја, ДВТ наведену 
обавезу испуњава квартално, тако да је на интернет страници истакнут табеларни приказ 
за први, други и трећи квартал 2015. године, као и извештаји о материјалним и другим 

                                                 
362 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 61–62. 
363 Видети детаљније у: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. 
годину, стр. 96–97. 
364 Високи савет судства, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
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финансијским трошковима. Извештаји за 2014. годину су објављени на интернет 
страници ДВТ.365 

 
Циљ 3.4.2. Процес избора, напредовања и одговорности носилаца правосудних 

функција заснован на јасним, објективним, транспарентним и унапред утврђеним 
критеријумима 

 
Акционим планом је за испуњење овог циља предвиђено девет мера. 

 
Мера 3.4.2.1. којом је предвиђено усаглашавање Закона о судијама и Закона о 

јавном тужилаштву са Законом о Правосудној академији у погледу критеријума за први 
избор на правосудну функцију је у прошлогодишњем извештају оцењена као реализована 
на начин и у року предвиђеним Акционим планом. Наиме, Законом о изменама и 
допунама Закона о судијама и Законом о изменама и допунама Закона о јавном 
тужилаштву366 ови закони усаглашени су са законом о Правосудној академији, односно 
усаглашени су критеријуми за први избор на правосудну функцију. Међутим, одлуком 
Уставног суда из фебруара 2014. годинe367 утврђено је да одредбе члана 40. став 8, 9. и 
11. Закона о Правосудној академији нису у сагласности са Уставом и да престају да важе 
даном објављивања ове одлуке у „Службеном гласнику РС“.368 

Материја вредновања почетне обуке пренета је у АП 23 (активност 1.3.1.2 и 
активност 1.3.1.3). Овог пута, за разлику од иницијално планираног решења да се 
правилницима ВСС и ДВТ уреди ово питање, предвиђено је да се вредновање регулише 
законима. Тако се релевантним активностима АП 23 предвиђа усвајање измена и допуна 
Закона о јавном тужилаштву и Закона о судијама којима се кандидати који су завршили 
почетну обуку на Правосудној академији изузимају од полагања посебних испита пред 
ВСС, односно ДВТ. То ће се чинити на такав начин што ће завршна оцена са почетне 
обуке на Правосудној академији бити изједначена са оценом која се добија на посебним 
испитима. Рок за доношење ових закона био је трећи квартал 2015. године, а измене и 
допуне су усвојене у децембру те године. Својеврсан куриозитет представља околност да 
је у образложењима предлога закона наведено да се они доносе због усклађивања са 
одлукама Уставног суда, иако је од тих одлука, у том тренутку, прошло 22 месеца. 
Одредбе релевантних измена и допуна почињу да се примењују од септембра 2016. 
године.369 

Независно од претходних констатација, питање вредновања почетне обуке 
концептуално се мора посматрати из две перспективе. Први ниво проблема тиче се 
односа Националне стратегије за борбу против корупције и важећег Устава Србије. 
Наиме, Стратегија, у делу у коме се наводи опис стања у релевантној области, јасно 
исказује намеру да ће Правосудна академија „... у наредном периоду, представљати 
једини начин за избор будућих носилаца правосудних функција.“ Одлука Уставног суда 
из 2014. године оспорила је уставност оваквог решења. У извештају Међународне 
комисије правника (ICJ), „Судије и тужиоци у Србији: Дугачак пут ка независној управи“, 

                                                 
365  Државно веће тужилаца, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године; Видети: 
http://www.dvt.jt.rs/doc/fin-izvestaji/Grupa%20za%20finansijsko-racunovodstvene%20poslove%202015.pdf. 
366 „Службени гласник РС“, бр. 101/13. 
367 „Службени гласник РС“, бр. 32/14. 
368 Видети детаљније: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. 
годину, март 2015. године, стр. 98–99. 
369 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 65–66. 
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који је објављен почетком 2016. године,370 ICJ наводи да разуме околности у којима, с 
обзиром на то да постаје главна тачка за улазак на правосудне функције, Правосудна 
академија постаје „и извор потенцијалне дискриминације судијских кандидата“ који је 
нису уписали. С тим у вези, ICJ оцењује да је, без обзира на карактер обука које пружа 
Правосудна академија, овакав систем уласка у правосудну струку наметнут исхитрено и 
без претходног обезбеђења делотворног механизма транзиције. Као последица, постојећи 
судијски и тужилачки помоћници су били маргинализовани, јер нико од надлежних није 
водио рачуна о њиховом положају, док је њиховим каријерама нанета штета. ICJ сматра 
да мора бити дефинисан свеобухватан транзициони план о коме се морају договорити 
различити актери.371 

Друга перспектива, у домену судија, настаје као производ интерференције 
фаворизовања (намераваног) јед(и)ног начина уласка у правосудну струку, квалитета 
почетне обуке и чињенице да се, по важећем уставу, судије које су први пут изабране на 
функцију у оваквом статусу налазе три године и да, за то време, обављају 
„прави“ судијски посао. На основу досадашњих параметара стања у правосуђу, његовог 
функционисања и састава највиших правосудних тела, није неочекивано претпоставити 
да се прво „филтрирање“ кандидата обавља у процесу уласка на почетну обуку у 
Правосудној академији, а затим у фази када се врши селекција између кандидата који су 
прошли почетну обуку и оних који су полагали тест пред ВСС. Наредни ниво 
„филтрирања“ се врши у фази првог избора на функцију, да би се коначна селекција оних 
који ће уживати сталност представљања судства извршила према „адекватности 
пресуђивања“ у пробном периоду. ICJ оцењује да је систем пробног периода за судије, на 
начин на који се примењује у Србији „изузетно погубан по независност судства због 
високог нивоа утицаја на судије које су први пут изабране, а у потпуности остварују 
судијску функцију“.372 Надаље, ICJ сматра да дужина трајања пробног периода треба да 
буде знатно краћа од три године и да за то време судије не треба да обављају прерогативе 
судијске функције, већ само да помажу у поступку и да прате судски поступак.373 

 
Мером 3.4.2.2. предвиђене су измене Правилника о садржини и начину полагања 

пријемног испита на Правосудној академији, у циљу повећања транспарентности уписа. 
Прва активност којом је предвиђено да Правосудна академија до 6. септембра 2014. 
године формира радну групу за израду нацрта Правилника у прошлогодишњем извештају 
је оцењена као реализована на начин и у року предвиђеним Акционим планом. Друга 
активност није доспела за реализацију до краја 2015. године. 

 
Мера 3.4.2.3. Промовисање почетне и сталне обуке на Правосудној академији међу студентима 
правних факултета, судијским и тужилачким помоћницима и приправницима 
Првом активношћу је предвиђено да Правосудна академија до 6. марта 2014. године направи план и 
програм организовања информативних семинара и изради информативни материјал. 
Индикатор: Израђен план и програм и информативни материјал 
Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Агенција не располаже подацима о томе да ли је активност реализована на начин и у року предвиђеним 
Акционим планом. 

                                                 
370 Међународна комисија правника, Извештај мисије у Србији, „Судије и тужиоци у Србији: Дугачак пут 
ка независној самоуправи“, фебруар 2016. године, доступно на: http://www.icj.org/new-icj-report-analyses-
the-transition-to-judicial-self-governance-in-serbia/  
371 Ibid, стр. 29 – 30.  
372 Ibid, стр. 25. 
373 Ibid, стр. 26. 
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Другом активношћу је предвиђено да Правосудна академија трајно спроводи план информативних 
семинара и дели информативни материјал. 
Индикатор: план обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Активност је реализована у складу с индикатором за извештајни период.* 
Агенција не располаже подацима о томе да ли је активност реализована на начин предвиђен Акционим 
планом. 

* У прошлогодишњем извештају ова активност је оцењена као нереализована. 

О спровођењу 

У извештају Правосудне академије се наводи да су у 2015. години одржане три 
промоције на правним факултетима у Беграду, Крагујевцу и Нишу. Такође се указује да 
је у току формирање радне групе и планирање нових промотивних активности у 2016. 
години. Формирање радне групе ће бити реализовано у првом кварталу 2016. Планира се 
спровођење укупно 8 промоција: 4 промоције за факултете (Ниш, Београд, Нови Сад и 
Крагујевац), као и 4 промоције за судове и јавна тужилаштва по апелацијама. Промоције 
ће бити одржане у трећем и четвртом кварталу 2016. године, а средства су обезбеђена 
преко УСАИД пројекта за подизање капацитета Правосудне академије.374 

 
Мера 3.4.2.4. Изменити Закон о Правосудној академији, Закон о Високом савету судства, Закон о 
Државном већу тужилаца, тако да се уведе обавезна стална обука за све носиоце правосудних функција 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа до 6. маја 2014. 
године изради и достави Влади нацрте закона о изменама и допунама закона. 
Индикатор: Нацрти закона о изменама и допунама закона достављени Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Влада до 6. јула 2014. године поднесе предлоге закона о изменама 
и допунама закона Народној скупштини. 
Индикатор: Предлози закона о изменама и допунама закона поднети Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. септембра 2014. године усвоји законе о 
изменама и допунама закона. 
Индикатор: Усвојени закони о изменама и допунама закона 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 

* У прошлогодишњем извештају ова активност је оцењена као нереализована. 

О спровођењу 

Према извештају Министарства правде, изменама и допунама Закона о 
Правосудној академији у 2015. години375 предвиђено је да је стална обука обавезна када 
је то предвиђено законом или одлуком ВСС и ДВТ у случају промене специјализације, 
битних промена прописа, увођења нових техника рада и ради отклањања недостатака у 
раду судије и заменика јавног тужиоца уочених приликом вредновања њиховог рада. 
Министарство правде сматра да је на тај начин настављено с реализацијом ове мере.376 

О ефектима 

Начин на који је у изменама Закона о Правосудној академији дефинисан карактер 
сталне обуке, поново усмерава пажњу на процесе формулисања и спровођења јавних 
                                                 
374 Правосудна академија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
375 „Службени гласник РС“, бр. 106/15. 
376 Министарство правде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
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политика у области правосуђа. Наиме, након што је иницијални, ригидан концепт о 
„увођењу обавезе сталне обуке за све носиоце правосудних функција“ проблематизован 
са становишта међународних стандарда и упоредноправних приступа,377 на први поглед 
делује да је изменама Закона о Правосудној академији приступ, у одређеној мери, 
релаксиран. Измене члана 43. Закона постављају добровољну и обавезну обуку, 
практично, у исту раван. Став 2. члана 43. предвиђа да је стална обука добровољна „осим 
када је предвиђена као обавезна.“ Обука је обавезна када је, као таква, предвиђена 
законом или одлуком ВСС и ДВТ у случају промене специјализације, битних промена 
прописа, увођења нових техника рада, ради отклањања недостатака у раду судије и 
заменика јавног тужиоца уочених приликом њиховог рада, као и за судије и заменике 
јавних тужилаца који се први пут бирају на судијску, односно тужилачку функцију, а нису 
похађали програм почетне обуке. 

Не улазећи у проблематику критеријума на основу којих ће, у пракси, бити 
примењивани стандарди попут „битне промене прописа“, и у овом случају се 
материјализује појачано интересовање државне управе за судије и тужиоце који се први 
пут бирају на функцију. У овом случају, за оне који су ушли у правосуђе пренебрегавајући 
механизам Правосудне академије (нису похађали програм почетне обуке, већ су, на 
пример, полагали тест ВСС), систем „затвара круг“ обавезујући их на обуку под окриљем 
овог тела, чиме Правосудна академија, у транзиционом периоду, заиста и истрајава у 
статусу „јединог начина за избор будућих носилаца правосудних функција“, мимо одлуке 
Уставног суда. 

 
Мера 3.4.2.5. Усвајање нормативног оквира којим се дефинишу јасни и објективно мерљиви 
критеријуми и поступци за избор и напредовање носилаца судијске функције (критеријуми који ће бити 
објективно мерљиви) 
Првом активношћу је предвиђено да ВСС до 6. марта 2014. године изради и усвоји правилник о 
критеријумима и поступцима за избор и напредовање носилаца судијске функције. 
Индикатор: Ступање на снагу правилника о објективним критеријумима и поступцима за избор и 
напредовање носилаца судијске функције и заменика јавних тужилаца 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да ДВТ до 6. марта 2014. године изради и усвоји правилник о 
објективним критеријумима и поступцима за избор и напредовање носилаца функције заменика јавних 
тужилаца. 
Индикатор: Ступање на снагу правилника о објективним критеријумима и поступцима за избор и 
напредовање носилаца судијске функције и заменика јавних тужилаца 
Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин, али не и у року 
предвиђеним Акционим планом. 
Трећом активношћу је предвиђено да ВСС и ДВТ до 6. марта 2014. године објаве ове правилнике на 
својим веб-презентацијама. 
Индикатор: Правилници ДВТ и ВСС објављени на њиховим веб презентацијама 
Активност није реализована у складу с индикатором у делу који се односи на ВСС.* 
Активност је реализована у складу с индикатором у делу који се односи на ДВТ.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин, али не и у року 
предвиђеним Акционим планом. 

* У прошлогодишњем извештају ова активност је оцењена као нереализована. 
 

                                                 
377 Видети: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. годину, стр. 
101.  
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О спровођењу 
 
У извештају о спровођењу Стратегије, ВСС напомиње да је Законом о судијама378 

прописано да се стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира 
на судијску функцију проверава на испиту који организује ова институција. ВСС је дужан 
и да пропише програм и начин полагања испита на коме се оцењује стручност и 
оспособљеност кандидата. Рок за доношење програма је 90 дана од дана ступања на снагу 
Закона, односно до 28. марта 2016. године. ВСС указује да ће до тог датума донети и 
правилник који ће уређивати избор и напредовање носилаца судијске функције.379 

У извештају ДВТ се наводи да је Правилник о критеријумима и мерилима за оцену 
стручности, опособљености и достојности кандидата у поступку предлагања и избора 
носилаца јавнотужилачке функције ступио на снагу 15. маја 2015. године. Одлука о 
садржини и форми теста који се полаже у поступку предлагања кандидата за носиоце 
јавнотужилачке функције донета је 4. јуна 2015. године. Правилник о критеријумима и 
мерилима за вредновање рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца усвојен је у 
мају 2014. године, а примењује се од 15. јануара 2015. године у свим јавним 
тужилаштвима. Наведени акти објављени су на интернет страници ДВТ. Извештај ДВТ 
садржи и осврт на критеријуме и мерила вредновања рада јавних тужилаца и заменика 
јавних тужилаца, као и на критеријуме за избор заменика јавних тужилаца.380 

У Алтернативном извештају ПС и ТТ се наводи да је ВСС, у априлу 2015. године, 
донео одлуку да Министарству правде упути иницијативу за измене и допуне Закона о 
судијама на основу којих се неуспешна оцена рада судија и председника судова не би 
сматрала основом за разрешење, као и да рад судија Врховног касационог суда не буде 
предмет вредновања. ВСС је у мају 2015. године донео Правилник о изменама и допунама 
Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија 
и председника судова (правила оцењивања). Измене су формулисане у складу са 
препорукама Европске комисије, а измењени правилник се примењује од јула 2015. 
године. У септембру 2015. године ВСС је упутио јавни позив за подношење пријава за 
именовање председника, чланова и заменика чланова Комисије за одлучивање о 
приговорима судија и председника судова на поступак вредновања и оцену рада. Такође, 
упућен је и јавни позив за подношење пријава за именовање председника, чланова и 
заменика чланова комисија за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада. 
ВСС је, у септембру 2015. године, донео Одлуку о образовању Комисије за вредновање 
рада судија и председника судова. У Алтернативном извештају ПС и ТТ се, такође, наводи 
да ВСС није пружио информације о томе докле се стигло у изради Прaвилника o 
критeриjумимa, мeрилимa и поступку зa oцeњивaњe судиjских пoмoћникa.381 

 
О ефектима 
 
Када је у питању избор јавних тужилаца, стање регулаторног оквира и пракса и 

даље пружа разлоге да јавност сумња да су на те функције изабрани одговарајући 
кандидати. У Алтернативном извештају ПС и ТТ наводи се да је представник Удружења 
судијских и тужилачких помоћника напустио радну групу за израду Правилника о 
критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности 
кандидата у поступку предлагања и избора носилаца јавнотужилачке функције. Ова 
                                                 
378 „Службени гласник РС“, бр. 106/15. 
379 Високи савет судства, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
380 Државно веће тужилаца, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
381 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 72 – 75.  
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организација и Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца су, у јуну 2015. 
године, Уставном суду поднели иницијативу за оцену уставности и законитости 

Правилника, оспоравајући одредбе члана 9. став 1, члана 15. став 2. и члана 22. став 2. 
Уставни суд, до краја 2015. године, није донео одлуку о овој иницијативи. ДВТ је у 
септембру 2015. године објавило оглас за избор јавних тужилаца, а изборни поступак је 
спроведен према одредбама оспореног Правилника. Стручна јавност и организације 
цивилног друштва су указивали на недостатке у нормативном оквиру и непримерен 
утицај извршне власти.382 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН оцењује да пракса 
показује да за поједина јавна тужилаштва нису предложени кандидати који су били 
најбоље рангирани на листи ДВТ. Овај проблем је последица двоструких околности које 
су везане за постојећи нормативни оквир: 1) ДВТ доставља Влади листу кандидата коју 
је утврдило у поступку избора на јавнотужилачку функцију; и 2) Влада нема обавезу да 
Народној скупштини предложи за избор кандидате са листе ДВТ који су најбоље 
рангирани. Опстанак оваквог система доводи у питање смисао избора и оцењивања које 
спроводи ДВТ. Због тога се у Алтернативном извештају препоручује да се Влада искључи 
из поступка избора јавних тужилаца.383 

 
Мера 3.4.2.6. Успостављање транспарентности у поступку избора кандидата носилаца судијске 
функције и функције заменика јавног тужиоца 
Првом активношћу је предвиђено да ВСС и ДВТ трајно објављују ранг листу кандидата који су 
конкурисали, у складу са законском заштитом података о личности. 
Индикатор: Ранг листа кандидата објављена на веб-презентацији 
Активност није реализована у складу с индикатором у делу који се односи на ВСС.* 
Активност је реализована у складу с индикатором у делу који се односи на ДВТ.** 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин предвиђен Акционим 
планом.** 
Другом активношћу је предвиђено да ВСС и ДВТ трајно објављују одлуке о избору кандидата уз 
образложење у складу са критеријумима. 
Индикатор: Одлука о избору кандидата објављена је уз образложење 
Активност је реализована у складу с индикатором за извештајни период и у делу који се односи на 
ВСС.*** 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин предвиђен Акционим 
планом.*** 
Активност није реализована у складу с индикатором у делу који се односи на ДВТ.*** 

* У прошлогодишњем извештају Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
** У прошлогодишњем извештају ова активност је оцењена као нереализована. 
*** У прошлогодишњем извештају ова активност је оцењена као реализована за извештајни период, али 
не и на начин предвиђен Акционим планом и у делу који се односи на ВСС и у делу који се односи на ДВТ. 
 

О спровођењу 
 
ВСС, у извештају о спровођењу Стратегије, наводи да ранг листа кандидата који 

су конкурисали и који су предложени за избор на прву судијску функцију, током 2015. 
године, није објављена на интернет страници, због тога што ВСС у овом поступку не 
прави ранг листу пријављених кандидата. У извештају се, такође, наводи да од јула 2013. 
године, ВСС објављује одлуке о избору судија у Службеном гласнику с образложењем, 
па су све одлуке објављене током 2015. године садржале образложења за сваког 
појединачног кандидата у складу с одредбама Одлуке о утврђивању критеријума и 
мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и 

                                                 
382 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 73 – 74.  
383 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН, јануар 2016. године, стр. 12 – 13.   
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председника судова.384 Када се предлажу кандидати за прву судијску функцију, ВСС 
доставља Народној скупштини образложени предлог одлуке, док се одлука Народне 
скупштине о избору предложених кандидата објављује у Службеном гласнику РС.385 

Из извештаја о спровођењу Стратегије ДВТ произилази да је ДВТ објавило ранг 
листу кандидата за избор заменика јавних тужилаца у вишим јавним тужилаштвима на 
својој интернет страници. После протека одређеног периода, линк са ранг листама је 
избрисан и тренутно се на интернет страници налазе ранг листе кандидата за избор 
јавних тужилаца у Републици Србији. ДВТ указује да је Одлуку о избору заменика јавних 
тужилаца израдило у складу са Пословником о раду ДВТ, као и да се она састоји од увода, 
диспозитива и образложења.386 

Агенција је према доступним подацима, увидом у објављену одлуку о избору 
заменика јавних тужилаца387 која је доступна на интернет страници ДВТ, установила да 
поменута одлука не садржи образложење, на начин како је то предвиђено Акционим планом. 

Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН подсећа да ВСС није усвојио јасне 
критеријуме за избор и вредновање носилаца судијске функције, јер су током пилотирања 
критеријума, у другој половини 2014. године, уочени одређени недостаци приликом 
примене.388 

 
Мера 3.4.2.7. Усвајање нормативног оквира којим се дефинишу јасни критеријуми и поступци за 
одговорност носилаца судијске и јавнотужилачке функције 
Првом активношћу је предвиђено да ВСС и ДВТ трајно спроводе одредбе правилника о дисциплинском 
поступку и дисциплинској одговорности тако да се успостави функционалан систем дисциплинског 
тужиоца и дисциплинске комисије. 
Индикатор: Број процесуираних носилаца правосудних функција 
Активност је реализована у складу с индикатором за извештајни период и у делу који се односи на ВСС 
и у делу који се односи на ДВТ.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је испуњена на начин предвиђен Акционим 
планом. 
Другом активношћу је предвиђено да ВСС и ДВТ трајно израде анализу ефеката примене правилника. 
Индикатор: Документ анализе ризика припремљен 
Активност није реализована у складу с индикатором у делу који се односи на ВСС.** 
Активност је реализована у складу с индикатором за извештајни период у делу који се односи на ДВТ.** 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин предвиђен Акционим 
планом. 
Трећом активношћу је предвиђено да ВСС и ДВТ 6 месеци од урађене анализе из друге активности 
измене правилнике како би се прецизно дефинисале теже повреде етичког кодекса као и друга 
унапређења идентификована анализом ефеката примене. 
Индикатор: Усвојене измене правилника 
Активност није реализована у складу с индикатором у делу који се односи на ВСС.*** 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности у делу који се односи на ДВТ.*** 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као реализована за извештајни период на 
начин и у року предвиђеним Акционим планом. 
*** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
**** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као реализована, али без података о томе да 
ли је реализована на начин и у року предвиђеним Акционим планом. 
                                                 
384 „Службени гласник РС“, бр. 49/09. 
385 Високи савет судства, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
386 Државно веће тужилаца, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
387 Државно веће тужилаца, Одлука о избору заменика јавног тужиоца, јул 2015. године, доступно на: 
http://www.dvt.jt.rs/doc/Odluka%20o%20izboru%20zamenika%20javnog%20tuzioca%20u%20visim%20javni
m%20tuzilastvima.pdf. 
388 Алтернативни извештај БЦБП, јануар 2016. године, стр. 20. 
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О спровођењу 
 
У свом извештају ВСС наводи да је, током 2015. године, Дисциплински тужилац 

ВСС поднео Дисциплинској комисији 18 предлога за вођење дисциплинског поступка 
против судија: 1) 13 предлога због неоправданог одуговлачења поступка, 2) један предлог 
због очигледно некоректног поступања према учесницима у судским поступцима и 
запосленима у суду, 3) један предлог због неоправданог кашњења у изради судских 
одлука и неоправданог одуговлачења поступка, и 4) три предлога због извршеног тешког 
дисциплинског прекршаја. У 2015. години пред ВСС је вођено и 13 другостепених 
дисциплинских поступака по жалбама судија и Дисциплинског тужиоца. У овим 
случајевима донете су следеће одлуке: 1) у три предмета је изречена јавна опомена, 2) у 
четири предмета одлука о умањењу плате, 3) у четири предмета је одбијен предлог за 
вођење дисциплинског поступка, и 4) у два предмета је утврђено постојање тешког 
дисциплинског прекршаја, због чега је у једном од тих предмета покренут поступак за 
разрешење судије. ВСС наводи да је у мају 2015. године донео нови Правилник о 
поступку за утврђивање дисциплинске одговорности судија и председника судова. 
Анализа ефеката примене овог правилника биће израђена након што протекне годину 
дана од његове примене, што је, према мишљењу ВСС, релевантан период за такву 
анализу.389 

ДВТ указује да је Дисциплински тужилац редовно објављивао статистичке 
податке из праксе поступања дисциплинских органа ДВТ. Ови подаци односе се на број 
пријава, врсте повреда, врсте и број одлука, као и на рок у коме су предлози о вођењу 
дисциплинских пријава решени.390 У извештају се наводи и да је у јануару 2015. године 
израђена анализа ефеката примене Правилника о дисциплинском поступку и 
дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике 
Србије за период од 1. јануара до 31. децембра 2014. године.391 

АП 23 предвиђа обавезе које подразумевају израду анализе и измене нормативног 
оквира, које су у вези са дисциплинском одговорношћу носилаца правосудних функција. 
Као рок за њихову реализацију наводи се период од четвртог квартала 2015. године до 
четвртог квартала 2016. године (активност 1.2.2.6 и активност 1.2.2.7). 

У Алтернативном извештају БЦБП, УТС и БИРН наводи се да је, у фебруару 2015. 
године, Дисциплински тужилац ВСС поднео ВСС извештај о свом раду, који је усвојен у 
марту исте године. Извештај Дисциплинског тужиоца и Дисциплинске комисије 
објављени су на интернет страници ВСС.392 

 
Мера 3.4.2.8. Извршити анализу о томе који подаци би требало да се сматрају тајним у личном листу 
и ускладити Закон о јавном тужилаштву и Закон о судијама са Законом о тајности података и Законом о 
Агенцији за борбу против корупције 
Првом активношћу је предвиђено да ВСС и ДВТ до 6. марта 2014. године спроведу анализу о томе који 
подаци би требало да буду тајни у личном листу и анализу усклађености са наведеним законима. 
Уз активност је наведена напомена да је треба реализовати уз учешће Повереника за информације од 
јавног значаја и заштиту података о личности и Министарства правде. 
Индикатор: Израђена анализа 

                                                 
389 Високи савет судства, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
390  Државно веће тужилаца, Статистички подаци поступања дисциплинских органа Државног већа 
тужилаца за период од 1. јануара до 30. новембра 2015. године, доступно на: 
http://www.dvt.jt.rs/doc/izvestaji/24.12.2015%20statisticki%20podaci%2001%2001%2015%20%20%20-%2030
%2011%202015.pdf 
391 Државно веће тужилаца, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
392 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН, јануар 2016. године, стр. 20 – 21. 
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Активност није реализована у складу с индикатором ни у делу који се односи на ВСС ни у делу који се 
односи на ДВТ.* 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа до 6. маја 2014. 
године изради и достави Влади нацрт закона о изменама и допунама закона. 
Индикатор: Нацрти закона о изменама и допунама закона достављени Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 
Трећом активношћу је предвиђено да Влада до 6. јула 2014. године поднесе предлог закона о изменама 
и допунама закона Народној скупштини. 
Индикатор: Предлози закона о изменама и допунама закона поднети Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 
Четвртом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. септембра 2014. године усвоји законе 
о изменама и допунама закона. 
Индикатор: Усвојени закони о изменама и допунама закона 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
ВСС се у извештају о спровођењу Стратегије осврнуо на, практично, исте 

информације које су изнете у прошлогодишњем извештају, а исти приступ је имало и 
ДВТ.393 

Министарство правде је у свом извештају навело да је Законом о уређењу 
судова394 и Законом о јавном тужилаштву предвиђено који се подаци у личном листу 
сматрају тајним, па је у процесу ревизије Акционог плана одлучено да се ова мера 
брише.395 

 
Мера 3.4.2.9. Успостављање поступка редовног објављивања статистичких података и праксе 
поступања дисциплинских органа Високог савета судства и Државног већа тужилаца који се односе на 
број пријава, врсте повреда, врсте и број одлука, рок у којем је решено 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да ВСС и ДВТ трајно, сваких пола године објављују 
статистике на свом сајту. 
Индикатор: Извештаји се објављују на веб-презентацији на сваких пола године 
Активност је реализована у складу с индикатором за извештајни период и у делу који се односи на ВСС 
и у делу који се односи на ДВТ.* 
Агенција не располаже подацима о томе да ли је активност испуњена на начин предвиђеним Акционим 
планом. 

*У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као реализована за извештајни период, али без 
података о томе да ли је реализована на начин предвиђен Акционим планом. 
 

О спровођењу 
 
ВСС у свом извештају наводи да је новим Правилником о поступку за утврђивање 

дисциплинске одговорности судија и председника судова предвиђено да председник 
Дисциплинске комисије до 1. марта текуће године подноси ВСС извештај о свом раду за 
претходну годину, као и увек када то ВСС затражи. Овакву обавезу је, према ранијем решењу, 
                                                 
393 Видети: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. годину, стр. 
105 – 106. 
394 „Службени гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – др. закон, 78/11 – др. закон, 101/11, 101/13, 
106/15, 40/15 – др. Закон. 
395 Министарство правде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  



 
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА 171

 

имао искључиво Дисциплински тужилац. ВСС, истовремено, наводи да су статистички 
подаци о раду дисциплинских органа садржани и у годишњим извештајима о раду ВСС, који 
су доступни на њиховој интернет страници. У сарадњи с ОЕБС, у току је израда брошуре 
која ће садржати праксу поступања дисциплинских органа у дисциплинском поступку.396 Са 
друге стране, ДВТ указује да је до сада објавило четири извештаја о поступању 
дисциплинских органа који су доступни на интернет страници ДВТ.397 

 
Циљ 3.4.3. Развијено ефикасно и проактивно поступање у откривању и кривичном 

гоњењу коруптивних кривичних дела 
 
Акционим планом је за испуњење овог циља предвиђено седам мера. 
 

Мера 3.4.3.1. Креирати програм мултидисциплинарних обука за вођење проактивних истрага за 
полицију, Војнобезбедносну агенцију, тужилаштво и суд 
Првом активношћу је предвиђено да ВКС до 6. септембра 2014. године изврши анализу досадашњих 
искустава у области законитости и прихватљивости доказа прикупљених у поступку истраге и 
примењивости посебних истражних радњи.** 
Индикатор: Документ анализе припремљен и усвојен 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности у делу који се односи на ВКС.* 

Другом активношћу је предвиђено да Правосудна академија до 6. марта 2015. године интегрише 
резултате анализе у програм обуке. 
Индикатор: Усвојен план и програм 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности. 

Трећом активношћу је предвиђено да Правосудна академија до 6. децембра 2014. године припреми 
приручник за примену специјалних истражних техника. 
Индикатор: Објављен приручник 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.*** 
Четвртом активношћу је предвиђено да Правосудна академија трајно спроводи план обуке и дели 
приручнике са упутствима. 
Индикатор: план обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.* 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
** Део прве активности којом је предвиђено да РЈТ до 6. септембра 2014. године изврши анализу 
досадашњих искустава у области законитости и прихватљивости доказа прикупљених у поступку истраге 
и примењивости посебних истражних радњи је у прошлогодишњем извештају оцењена као реализована на 
начин и у року предвиђеним Акционим планом. 
*** Упрошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
У одговорима на упитник Агенције, Врховни касациони суд (ВКС) наводи да се 

мера 3.4.3.1. спроводи у оквиру надлежности поступања по захтевима за заштиту 
законитости судија Кривичног одељења ВКС, који у одлучивању по овом ванредном 
правном средству врше анализу и дају оцену законитости доказа прикупљених у 
кривичним поступцима. На интернет страници ВКС објављују се карактеристичне 
пресуде, као и закључци и одговори на питања судова, који се формирају на седницама 
судија Кривичног одељења ВКС. ВКС наводи и да је анализа законитих и незаконитих 

                                                 
396 Високи савет судства, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
397 Видети: http://www.dvt.jt.rs/izvestaji.html; Државно веће тужилаца, Извештај о спровођењу Стратегије, 
јануар 2016. године.  



 
172 ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА

 

доказа предмет индивидуалних реферата судија кривичних одељења, објављених у 
Билтену и интернет страници ВКС.398 

Правосудна академија наводи у свом извештају да је план и програм обука, које се 
спроводе од јуна 2015. године, израђен и да су њиме предвиђене обуке и за 2016. годину. Према 
информацијама из извештаја, специјалистичке тренинге из ове области похађало је приближно 
400 учесника, током 2015. године. Резултати евалуација које су спроведене у периоду од 
јануара до децембра 2015. године, а које су испитивале корисност, квалитет и актуелност 
овакве врсте обуке, кретали су се у распону оцене од 3.00 до 4.00. „Водич за примену Законика 
о кривичном поступку Републике Србије“ је израђен крајем маја 2015. године. Његова 
дистрибуција је у току и дели се учесницима обука широм Србије. Приручник је штампан у 
тиражу од 2.000 примерака и део је пројекта који је финансирала ЕУ.399 

Према информацијама из Алтернативног извештаја ПС и ТТ, Правосудна 
академија је током 2015. године издала и приручник „Вештина вођења поступка за јавне 
тужиоце“, док је у плану и израда приручника о примени специјалних техника.400 

 
О ефектима 
 
У Алтернативном извештају БЦБП, УТС и БИРН износи се оцена да проактивне 

истраге још увек представљају изазов. Полицији и тужилаштву недостаје заједнички 
приступ у раду, а приметан је и недостатак средстава када је у питању област борбе 
против корупције. Такође, питање проактивности је везано за капацитете правосудних 
органа, што је у светлу додатних обавеза и радњи које тужиоци морају да предузимају по 
новом Законику о кривичном поступку, разлог да се спроведе свеобухватна анализа 
потребног броја тужилаца у циљу равномерне расподеле посла. У извештају се наводи 
да је РЈТ одредило заменике за поступање у кривичним делима са елементима корупције, 
којима су омогућени специјализација и додатне обуке у оквиру Правосудне академије. 
Правосудна академија је, уз подршку донатора, организовала обуке у области вођења 
финансијских истрага, али је према интерним анализама, потребно додатно обучавати 
носиоце правосудних функција. Концепт обука који се ослања на подршку донатора, са 
друге стране, не гарантује њихову одрживост.401 

 
Мера 3.4.3.2. Спроводити и развијати процес проактивних истрага 
Првом активношћу је предвиђено да РЈТ и МУП до 6. септембра 2014. године оформе статистику о 
покренутим проактивним истрагама (примена специјалних техника и поступање на основу сопствене 
иницијативе полиције и тужилаштва). 
Индикатор: Повећан број покренутих проактивних истрага у односу на претходну годину 
Активност је реализована у складу с индикатором у делу који се односи на РЈТ.* 
Агенција не располаже подацима о томе да ли је активност реализована на начин и у року предвиђеним 
Акционим планом.  
Активност није испуњена у складу с индикатором у делу који се односи на МУП.** 
Другом активношћу је предвиђено да РЈТ и МУП трајно воде евиденцију о проактивном поступању код 
коруптивних кривичних дела. 
Индикатор: Успостављена евиденција 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности у делу који се односи на РЈТ.* 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности у делу који се односи на МУП.** 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
** У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
                                                 
398 Врховни касациони суд, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
399 Правосудна академија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
400 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 83 – 84.  
401 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН, јануар 2016. године, стр. 13 – 14. 
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О спровођењу 
 
У извештају, РЈТ понавља информацију из извештаја о спровођењу Стратегије за 

2014. годину.402 Оно, такође, указује да је анализом статистичких података утврђено да је 
број покренутих проактивних истрага за коруптивна кривична дела повећан у 2015. у односу 
на 2014. годину.403 МУП у свом извештају констатује да је релевантна мера дефинисана 
активностима у оквиру Акционог плана за Поглавље 24. Због тога је у процесу ревизије 
Акционог плана предложено да се успостави веза с овим документом, како се активности не 
би преклапале и како би се ускладили рокови. Такође, МУП наводи да је наведена мера у 
примарној надлежности Тужилаштва за организовани криминал (ТОК).404 

У Алтернативном извештају БЦБП, УТС и БИРН наводи се да тужилаштва воде 
посебну евиденцију о финансијским истрагама (Уписник о одузимању имовинске 
користи: ОИК), као и евиденцију о посебним истражним радњама у САПО програму, 
којим се електронски управља предметима у јавним тужилаштвима. Међутим, указује се 
и на налазе из извештаја ЕК о напретку Србије за 2015. годину, који оцењују да је 
постојећа евиденција о истрагама, кривичном гоњењу и пресудама у случајевима 
корупције још на почетном нивоу.405 

 
Мера 3.4.3.3. Изменити Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела тако да се уведе 
обавеза МУП да уз кривичну пријаву тужилаштву доставља и извештај о финансијској истрази  
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа до 6. децембра 2013. 
године изради и достави Влади нацрт закона о изменама и допунама Закона. 
Индикатор: Нацрт закона о изменама и допунама Закона достављени Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Влада до 6. фебруара 2014. године поднесе Предлог закона о 
изменама и допунама Закона Народној скупштини. 
Индикатор: Предлог закона о изменама и допунама Закона поднет Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. марта 2014. године усвоји Закон о 
изменама и допунама Закона. 
Индикатор: Усвојен Закон о изменама и допунама Закона 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
У извештају Министарства правде наведена је информација да је обавеза МУП да 

уз кривичну пријаву тужилаштву доставља и извештај о финансијској истрази, унета у 
текст нацрта измена и допуна Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, 
који је у фази номотехничке редакције. Министарство, додатно, указује да ће ова мера 
убудуће бити праћена кроз Акциони план за спровођење Стратегије истрага 
финансијског криминала, због чега је у процесу ревизије изостављена из Акционог 
плана.406 
                                                 
402 Видети: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. годину, стр. 
108. 
403 Републичко јавно тужилаштво, Извештај о спровођењу Стратегије, децембар 2015. године.  
404 Министарство унутрашњих послова, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.   
405 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН, јануар 2016. године, стр. 13 – 14. 
406 Министарство правде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
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Планом рада Владе за 2016. годину предвиђено је утврђивање Предлога закона о 
изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, за 
фебруар 2016. године, како би се извршило његово усклађивање са тековинама ЕУ.407 

 
Мера 3.4.3.4. Ојачати капацитете правосудних органа за спровођење проактивних истрага  
Трећом активношћу је предвиђено да Правосудна академија до 6. априла 2014. године направи план и 
програм специјализације заменика јавних тужилаца и судија на основу анализе потреба. 
Уз активност је наведена напомена да приликом израде плана и програма треба консултовати РЈТ, ДВТ 
и ВСС. 
Индикатор: Израђен план и програм специјализације на основу препорука анализе потреба 
Активност је реализована у складу с индикатором. *** 
Агенција не располаже подацима о томе да ли је активност реализована на начин и у року предвиђеним 
Акционим планом. 
Четвртом активношћу је предвиђено да Правосудна академија трајно спроводи план специјализације. 
Индикатор: план обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Активност је реализована у складу с индикатором за извештајни период. *** 
Агенција не располаже подацима о томе да ли је активност реализована на начин предвиђен Акционим 
планом. 

* Прва активност којом је предвиђено да РЈТ и ДВТ до 6. марта 2014. године израде анализу потреба за 
повећањем броја заменика јавних тужилаца и њиховом специјализацијом у прошлогодишњем извештају је 
оцењена као реализована на начин и у року предвиђеним Акционим планом и у делу који се односи на РЈТ 
и у делу који се односи на ДВТ. 
** Друга активност којом је предвиђено да РЈТ и ДВТ до 6. децембра 2014. године повећају број заменика 
јавних тужилаца, у складу са анализом, који поступају у предметима коруптивних кривичних дела у ТОК 
и посебним одељењима виших тужилаштва у прошлогодишњем извештају је оцењена као реализована на 
начин и у року предвиђеним Акционим планом и у делу који се односи на РЈТ и у делу који се односи на 
ДВТ. 
*** У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
 

О спровођењу 
 
У извештају о спровођењу Стратегије Правосудне академије наводи се да су 

тужиоци саставни део програма обука о коме је извештено у оквиру мере 3.4.3.1. Такође 
се указује да је програм ових обука рађен у партнерству са ДВТ и РЈТ. Током 2015. године, 
специјалистичке обуке је прошло 260 јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца. 
Указује се да су се резултати спроведених евалуација о квалитету, корисности и 
актуелности обука кретали у распону оцене од 4.00 до 5.00.408 

У Алтернативном извештају БЦБП, УТС и БИРН наводи се да је РЈТ одредило око 
100 тужилаца на територији Србије који су задужени за коруптивна кривична дела. 
Такође се наводи да је Правосудна академија припремила радну верзију плана 
специјализације, која ће бити усвојена у јануару 2016. године.409 Алтернативни извештај 
ПС и ТТ износи став да је оцењивање реализације ове две активности отежано из три 
разлога: као прво, нејасан је карактер и садржина специјализације, имајући у виду да је, 
као одговорни субјекат, означена Правосудна академија; друго, указује се да је 
специјализација заменика јавних тужилаца (у оквиру система јавног тужилаштва) 
извршена 2008. и 2010. године; најзад, ова активност је (за тужиоце) предвиђена мером 
3.4.8.1, али је стављена у задатак РЈТ и ДВТ.410 
                                                 
407 Влада Републике Србије, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
408 Правосудна академија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
409 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН, јануар 2016. године, стр. 22. 
410 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 88. 
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Мера 3.4.3.5. Континуирана обука судија и тужилаца из области финансијске истраге 
Првом активношћу је предвиђено да Правосудна академија до 6. марта 2014. године изради план и 
програм обуке и приручник за обуке. 
Уз активност је наведена напомена да у израду плана и програма обуке и приручника за обуке треба да 
укључи ВСС и ДВТ. 
Индикатор: Израђен план и програм обуке и приручник за обуке 
Активност није реализована у складу с индикатором. * 
Другом активношћу је предвиђено да ВСС и ДВТ једном годишње прописују обавезан број дана обука 
за судије и тужиоце. 
Индикатор: Донесен акт којим су предвиђени обавезни дани обуке 
Активност је реализована у складу с индикатором за извештајни период у делу који се односи на ВСС и 
у делу који се односи на ДВТ.** 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин предвиђен Акционим 
планом. 
Трећом активношћу је предвиђено да Правосудна академија трајно спроводи план обуке и дели 
приручнике за обуку. 
Индикатор: план обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период.* 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Правосудна академија у свом извештају наводи да су финансијске истраге област 

која је увршћена у Предлог програма за 2016. годину. У претходном периоду ова област 
је била само базично заступљена кроз осам обука реализованих уз подршку PACS 
програма Савета Европе, које је похађало 130 судија и тужилаца. У извештају се, такође, 
наводи да је за 2016. годину планирана организација, приближно, 10 семинара који ће 
бити реализовани уз подршку ОЕБС, УСАД и УНДП. У првом кварталу биће утврђени 
тачан број обука и курикулум, док се до краја 2016. године планира израда, штампање и 
дистрибуција приручника уз подршку поменутих донатора.411 

ВСС је напоменуо да је у априлу 2015. године донео Одлуку о утврђивању 
предлога програма почетне обуке за 2015. годину за судије и запослене у судовима и дао 
сагласност на Предлог програма сталне обуке за судије за 2015. годину. У Програму 
сталне обуке Правосудне академије за 2015. годину, у делу који се односи на судије 
кривичних одељења, заменике јавних тужилаца и судијских и тужилачких помоћника, на 
тему „Специјалистичка обука о спровођењу истраге“, планирана је обука из области 
финансијских истрага, организована у форми једнодневних или дводневних семинара.412 

У извештају ДВТ се наводи да је ова институција, у фебруару 2015. године, донела 
одлуку којом је утврђен обавезан број дана обуке из области финансијске истраге.413 

У Алтернативном извештају БЦБП, УТС и БИРН потврђују се информације из 
извештаја ВСС и наводи се да је Правосудна академија, током 2015. године, организовала 
три семинара у области финансијских истрага уз подршку УНДП. Семинарима је 
покривена територија целе Србије. Припремљен је и план обуке за 2016 – 2017. годину 
како би се обезбедила пуна специјализација тужилаца. План обука ће бити реализован уз 
подршку УНПД. Осим тужилаца, планом обука су обухваћени и припадници полиције и 
финансијски форензичари.414 
                                                 
411 Правосудна академија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
412 Високи савет судства, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
413 Државно веће тужилаца, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
414 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН, јануар 2016. године, стр. 22. 
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Мера 3.4.3.6. којом су предвиђене измене правног оквира како би се омогућило 

упућивање припадника МУП у ТОК је у процесу примене Акционог плана изменила 
концепт, с обзиром на то да је анализа коју су спровеле РЈТ и МУП показала да су измене 
правног оквира непотребне. Одговорни субјекти су одлучили да ће се у циљу реализације 
мере потписати меморандум о сарадњи између МУП и ТОК. Агенција је у 
прошлогодишњем извештају констатовала да ће ову меру сматрати испуњеном након што 
овај меморандум буде закључен, зато што ће он давати веће гаранције да ће се приступити 
остварењу циља због којег је мера предвиђена Акционим планом. Из тог разлога, 
Агенција је препоручила МУП да настави да извештава о закључивању меморандума о 
сарадњи, а Министарству правде да размотри могућности за одговарајуће измене 
Акционог плана.415 

У извештају о спровођењу Стратегије за 2015. годину, МУП подсећа да је Предлог 
меморандума о сарадњи био израђен у децембру 2013. године. Ипак, с обзиром на то да 
је у току израда Закона о организацији и надлежности државних органа на сузбијању 
организованог криминала, тероризма и корупције, који једним делом регулише ову 
проблематику, његовим доношењем би настао правни основ за потписивање овог 
меморандума, а све у складу са Стратегијом истрага финансијског криминала за период 
од 2015. до 2019. године.416 

У Алтернативном извештају ПС и ТТ се износи претпоставка да су следећи 
разлози, потенцијално, утицали на одустајање од закључивања меморандума: 1) усвајање 
и припрема новог Закона о полицији и новог Закона о организацији и надлежности 
државних органа у сузбијању организованог криминала и корупције; и 2) доношење 
Стратегије истрага финансијског криминала којом се предвиђа обавеза увођења 
службеника за везу са јавним тужилаштвом и полицијом у „сваком државном органу чија 
је надлежност таква да долазе у контакт са чињеницама везаним за финансијски 
криминал, а које могу бити доказ у кривичном поступку или водити до доказа“.417 

 
Мера 3.4.3.7. Усаглашавати евиденцију судских депозита са стањем КПД предмета (Corpus delicti 
предмети), а нарочито опојних дрогa и новца 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да председници судова полугодишње ажурирају и 
сравњују евиденцију и стање КПД предмета у судским депозитима. 
Индикатор: Евиденције у судским депозитима приказују тачно стање у КПД предметима 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.* 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
 

О спровођењу 
 
Од укупно 91 основних и виших судова, извештаје о спровођењу Стратегије и 

Акционог плана за 2015. годину доставило је 16 судова, што је значајно мање у односу 
на прошлу годину (46 судова). Из њихових извештаја произилази да се у овој области 
води уредна евиденција, континуирано се прати стање КПД предмета у кривичним 
предметима који су у току, као и кривичних предмета који су правноснажно завршени, а 
рачуноводство суда континуирано прати новчане депозите. 

                                                 
415 Видети: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. годину, стр. 
111 – 112. 
416 Министарство унутрашњих послова, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
417 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 91. 
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Агенција понавља препоруку од прошле године и предлаже министарству 
надлежном за послове правосуђа да размотри одговарајуће измене ове мере, у циљу 
промене одговорног субјекта који ће вршити контролу да ли судови заиста ову меру 
испуњавају. Агенција нема надлежност, као ни капацитете, да проверава да ли је ова 
активност испуњена у складу с индикатором, односно да ли евиденције у судским 
депозитима заиста приказују тачно стање у КПД предметима. 

У Алтернативном извештају БЦБП, УТС и БИРН наводи се да већина председника 
судова редовно доставља извештаје комисија које усаглашавају евиденцију судских 
депозита са стањем КПД предмета.418 Исто тако је указано да су председници судова 
основали трочлане комисије, које су задужене за усаглашавање и ажурирање евиденције 
судских депозита са стањем КПД предмета. Ове комисије су саставиле извештаје.419 

 
Циљ 3.4.4. Унапређено материјално кривично законодавство и усклађено са 

међународним стандардима 
 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене четири мере. 
 

Мера 3.4.4.1. Измене и допуне Кривичног законика тако да се уведе кривично дело Незаконито 
богаћење  
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа до 6. јуна 2014. 
године изради и достави Влади нацрт закона о изменама и допунама Кривичног законика. 
Индикатор: Нацрт закона о изменама и допунама Кривичног законика достављен Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Влада до 6. септембра 2014. године поднесе Предлог закона о 
изменама и допунама Кривичног законика Народној скупштини. 
Индикатор: Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика поднет Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. децембра 2014. године усвоји Закон о 
изменама и допунама Кривичног законика. 
Индикатор: Усвојен Закон о изменама и допунама Кривичног законика 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Министарство правде наводи у извештају да је израђен концепт закона о пореклу 

имовине што ће представљати адекватан супститут кривичном делу „незаконито 
богаћење“. Супституција је омогућена тиме што концептуално решење предвиђа 
координисани пакет кривичних и грађанско-правних мера, како би се спречила лица која 
врше протизаконите активности да од тога имају било какву корист, односно биће им 
онемогућено уживање права и повластица које обично постоје у грађанскоправном 
имовинском праву.420 

Планом рада Владе за 2016. годину предвиђено је утврђивање Предлога закона о 
изменама и допунама Кривичног законика за фебруар 2016. године, у смислу ревизије 
главе 22 – „Кривична дела против привреде“.421 
                                                 
418 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН, јануар 2016. године, стр. 13 – 14. 
419 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН, јануар 2016. године, стр. 22. 
420 Министарство правде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
421 Влада Републике Србије, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
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АП 23 предвиђа сличну активност, али без експлицитног навођења да ли је њена 
сврха заиста и увођење кривичног дела „незаконито богаћење“ (активност 2.2.4.1). Рок 
за реализацију ове активности је одређен за други квартал 2016. године. 

У Алтернативном извештају БЦБП, УТС и БИРН износи се дилема да ли ће у 
законодавство Србије бити интегрално уведено ово кривично дело, или ће се то десити 
само са неким од његових елемената. Имајући у виду да је начин одређивања стандарда 
за кривично дело незаконитог богаћења често на удару, због тога што је у супротности са 
важећим стандардима људских права, оправдано је што је АП 23 предвиђа да се прво 
спроведе анализа правног и институционалног оквира ради прецизирања последица 
незаконитог богаћења (кривичноправне, управне или прекршајне последице) у односу на 
постојеће механизме.422 

 
Мера 3.4.4.2. Унапређење коруптивних и привредних кривичних дела кроз измене и допуне 
Кривичног законика 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа до 6. јуна 2014. 
године изради и достави Влади нацрт закона о изменама и допунама Кривичног законика. 
Уз активност је наведена напомена да је потребно узети у обзир кривична дела из Закона о Агенцији за 
борбу против корупције и Закона о финансирању политичких активности. 
Индикатор: Нацрт Закона о изменама и допунама Кривичног законика достављен Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Влада до 6. септембра 2014. године поднесе Предлог закона о 
изменама и допунама Кривичног законика Народној скупштини. 
Индикатор: Предлог Закона о изменама и допунама Кривичног законика поднет Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. децембра 2014. године усвоји Закон о 
изменама и допунама Кривичног законика. 
Индикатор: Усвојен Закон о изменама и допунама Кривичног законика 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Према извештају Министарства правде, израђен је Нацрт закона о изменама и 

допунама Кривичног законика. У току је експертиза текста, уз подршку TAIEX пројекта. 
Изменама и допунама је предвиђена нова систематика кривичних дела против привреде, 
односно њихов редослед, док је груписање извршено према одређеним киртеријумима од 
којих је најважнији сродност кривичних дела. Такође, постоји и потреба за увођењем 
неких нових кривичних дела против привреде, па ће их уместо 25, измене и допуне 
повећати на 33. Законски опис је код више кривичних дела значајно измењен: примера 
ради, код неких се више не прописује да извршилац може бити одговорно лице, већ свако 
лице које оствари радњу извршења и остала обележја кривичног дела. Министарство 
напомиње да ће се ова активност убудуће пратити кроз АП 23 (активност 2.3.1.2.), па је 
у процесу ревизије изостављена из Акционог плана.423 Планом рада Владе за 2016. 
годину предвиђено је утврђивање Предлога закона о изменама и допунама Кривичног 
законика за фебруар 2016. године.424 

 

                                                 
422 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН, јануар 2016. године, стр. 14 – 15.  
423 Министарство правде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
424 Влада Републике Србије, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
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Циљ 3.4.5. Успостављена ефикасна хоризонтална и вертикална сарадња и 
размена информација полиције, тужилаштва, судства, других државних органа и 
институција, регулаторних и надзорних тела, као и европских и међународних 
институција и организација 

 
Акционим планом је за испуњење овог циља предвиђена једна мера. 
 

Мера 3.4.5.1. Унапређивање сарадње и координације активности на сузбијању корупције између 
релевантних институција 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа до 
6. марта 2014. године иницира потписивање меморандума о сарадњи полиције, тужилаштава, судства, 
других државних органа и институција, којим ће се одредити начин сарадње и контакт тачке. 
Уз активност је наведена напомена да меморандум о сарадњи потписују ВСС, ДВТ, МУП, ВКС, РЈТ, 
Агенција, УЈН, Пореска управа и ДРИ и да њиме треба посебно промовисати проактивно поступање, 
поступање по пријавама Агенције, ДРИ, Пореске управе, УЈН, итд. 
Индикатор: Потписан Меморандум о сарадњи 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 

О спровођењу 

У извештају Министарство правде наводи да је нацрт меморандума о сарадњи 
израђен, али су ДРИ и УЈН имале замерке на садржину текста, због чега су одбиле да 
постану потписнице овог документа.425 
 

Циљ 3.4.6. Успостављена јединствена евиденција (електронски уписник) за 
кривична дела са коруптивним елементом, у складу са законом који уређује заштиту 
података о личности 

Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене три мере. 

Мера 3.4.6.1. Изменити подзаконске прописе како би се установила јединствена методологија 
прикупљања података, евидентирања и статистичког извештавања о коруптивним кривичним делима 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа до 6. марта 2014. 
године образује мултиресорну радну групу која ће утврдити јединствену методологију прикупљања 
података евидентирања и статистичког извештавања. 
Уз активност је наведена напомена да у радној групи треба да буду представници МП, РЈТ, ВКС, ДВТ, 
ВСС, МУП, ТОК. 
Индикатор: Решење о образовању мултиресорне радне групе; Израђена методологија 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа до 6. септембра 
2014. године на основу извршене анализе резултата рада мултиресорне групе, дефинише и усвоји измене 
подзаконских прописа. 
Индикатор: Подзаконски прописи ступили су на снагу 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 

О спровођењу 

Министарство правде наводи да ће се ова мера убудуће пратити кроз АП 23 
(активност 2.3.4.1.), па је у процесу ревизије изостављена из Акционог плана. Рок за 

                                                 
425 Министарство правде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
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реализацију је померен на други квартал 2016. године, а Министарство указује да ће 
Агенција тада и бити обавештена о реализацији ове мере.426 

 
О ефектима 
 
У Алтернативном извештају БЦБП, УТС и БИРН наводи се да је ТОК предузело 

припремне кораке у овом смеру. Инсталиран је софтвер СИРИС и извршена је обука 
запослених за његову употребу. Овај софтвер треба да омогући креирање самосталне базе 
података ТОК, која ће омогућити квалитетну визуелно-истражну анализу. ТОК активно 
уноси део докумената, користећи СИРИС (скенирање и протоколисање основних 
података).427 

 
Мера 3.4.6.2. Успостављен систем праћења предмета коруптивних кривичних дела 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа, РЈТ, ДВТ, ВКС, ВСС, 
Министарство унутрашњих послова и ТОК до 6. марта 2015. године успоставе јединствену евиденцију 
(електронски уписник) за коруптивна кривична дела. 
Индикатор: Електронски уписник отпочео са радом 
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа, РЈТ, ДВТ, ВКС, 
ВСС, Министарство унутрашњих послова и ТОК до 6. маја 2015. године уведу међусобно компатибилне 
електронске обрасце у полицији, судовима и тужилаштвима, намењене архивирању и праћењу 
кривичних предмета. 
Уз активност је предвиђена напомена да обрасци треба да садрже и могућност да се прате случајеви 
проактивног поступања, поступања по пријавама Агенције, ДРИ, Пореске управе, Управе за јавне 
набавке итд. 
Индикатор: Уведени компатибилни електронски обрасци  
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Трећом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа, РЈТ, ДВТ, ВКС, 
ВСС, Министарство унутрашњих послова и ТОК до 6. јула 2015. године успоставе систем редовне 
провере и размене информација 
Индикатор: Годишњи извештај о раду 
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Четвртом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа, РЈТ, ДВТ, ВКС, 
ВСС, Министарство унутрашњих послова и ТОК до 6. јула 2015. године одреде контакт особе одговорне 
за сарадњу 
Индикатор: Састављена листа контакт особа одговорних за сарадњу  
Активност није реализована у складу с индикатором. 

 
О спровођењу 
 
Министарство правде је у извештају указало да ће се и ова мера убудуће пратити 

кроз АП 23 (активност 2.3.4.3), па је у процесу ревизије изостављена из Акционог плана. 
Рок за реализацију поменуте активности, овим документом је померен за други квартал 
2017. године.428 

РЈТ и ДВТ у својим извештајима Агенцији наводе да је Министарство правде 
формирало радну групу у којој учествују представници РЈТ и јавних тужилаштава и која 
је отпочела рад на успостављању ове евиденције, између осталог, и за кривична дела 
корупције.429 ВКС напомиње да је носилац релевантне активности Министарство правде, 

                                                 
426 Министарство правде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
427 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН; јануар 2016. године, стр. 16. 
428 Министарство правде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
429 Републичко јавно тужилаштво, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године; Државно веће 
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док ВКС у њој учествује давањем извештаја, учешћем у радним групама и 
консултативним састанцима и др.430 На сличној линији је и ВСС у чијем се извештају 
наводи Министарство правде и ВКС представљају носиоце ове мере, с обзиром на то да 
воде статистичке податке о кривичним делима.431 МУП је указао да је у процесу ревизије 
предложио промену одговорних субјеката, зато што је координација за успостављање 
овог процеса превасходно у надлежности Министарства правде. Испуњење активности 
зависи од почетка формирања електронске базе која је у надлежности ТОК.432 

У извештају ТОК се наводи да још од 2004. године у овом органу постоји програм 
за електронско вођење уписника ЛИБРА, док је од 2013. године, у свим већим 
тужилаштвима почео да се користи програм САПО. ТОК треба да отпочне с увођењем 
овог програма у употребу од 2016. године, због јединственог начина уноса података. Од 
половине 2015. године, ТОК је почео да креира сопствену базу података кроз програм 
СИРИС што обухвата завођење свих докумената који улазе и излазе из ТОК, скенирање 
и евидентирање основних података и визуелну истражну анализу. Омогућено је и 
електронско вођење уписника са ознаком „строго поверљиво“, са чиме је започето у 
октобру 2015. године, од када је на овај начин евидентирано 98 предмета. И у овом 
извештају се указује на то да је Министарство правде оформило радну групу у чијем раду 
учествује представник РЈТ, као и представници јавних тужилаштава и да је радна група 
је отпочела рад на успостављању јединствене евиденције за коруптивна кривична дела.433 

У Алтернативном извештају БЦБП, УТС и БИРН наводи се информација да у 
судовима и тужилаштвима постоје различити програми за управљање предметима. Због 
тога се процењује да ће увођење јединственог електронског уписника захтевати 
повезивање постојећих програма, као и увођење програма у све судове и тужилаштва у 
којима тренутно не постоје. Ово указује да ће бити неопходно улагање значајних 
средстава како би ова мера била реализована.434 

 
Мера 3.4.6.3. Омогућена међусобна повезаност база података за кривичне истраге, односно 
електронску размену информација и приступ тужиоцима базама података са полицијом, Управом 
царина, Пореском управом, Агенцијом и другим релевантним органима 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа до 6. јануара 2015. 
године спроведе студију изводљивости. 
Уз активност је предвиђена напомена да у спровођењу мере треба да учествују и Републичко јавно 
тужилаштво, Државно веће тужилаца, Врховни касациони суд, Високи савет судства, Министарство 
унутрашњих послова, Тужилаштво за организовани криминал. 
Индикатор: Извешај о студији изводљивости одговарају препорукама студије изводљивости 
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа до 6. фебруара 2015. 
године донесе прописе о уређењу међусобног повезивања база уз поштовање законом заштићених 
података о личности. 
Уз активност је предвиђена иста напомена као и уз прву активност. 
Индикатор: Донети прописи о уређењу међусобног повезивања база 
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Трећом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа 6. марта 2015. 
године створи техничке услове за повезивање база података 
Уз активност је предвиђена иста напомена као и уз прву активност. 
Индикатор: Обезбеђени технички услови одговарају препорукама студије изводљивости 

                                                 
тужилаца, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
430 Врховни касациони суд, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
431 Високи савет судства, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
432 Министарство унутрашњих послова, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
433 Тужилаштво за организовани криминал, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
434 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН; јануар 2016. године, стр. 23. 
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Активност није реализована у складу с индикатором. 
Четвртом активношћу је предвиђено да Правосудна академија и Криминалистичко-полицијска 
академија до 6. маја 2015. године направе план и програм обуке запослених за администрирање и 
коришћење базе података 
Индикатор: Израђен план и програм обуке  
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Петом активношћу је предвиђено да Правосудна академија и Криминалистичко-полицијска академија 
трајно спроводе план обуке запослених. 
Индикатор: Општа напомена бр. 7 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период.

 
О спровођењу 
 
Министарство правде понавља да ће и ова мера убудуће бити праћена кроз АП 23 

(активност 2.3.2.9.), па је у процесу ревизије изостављена из Акционог плана. Рок за 
реализацију померен је на први квартал 2018. године. 435  Правосудна академија 
напомиње да, имајући у виду околност да базе података нису повезане, није било могуће 
направити план и програм обуке запослених за њихово администрирање и коришћење.436 
На исту околност упућује и Криминалистичко-полицијска академија (КПА), указујући да 
није била у могућности да поступа у складу са овом мером с обзиром на то да су изостале 
активности које представљају претходно питање у односу на обавезе КПА.437 

 
Циљ 3.4.7. Ојачани механизми за превенцију сукоба интереса у правосудним 

професијама 
 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене три мере. 
 

Мера 3.4.7.1. Успоставити ефикасан механизам контроле рада вештака 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа до 6. марта 2014. 
године донесе правилник којим би се увели објективни критеријуми за избор вештака и обезбедило 
равномерно распоређивање вештака у предметима. 
Уз активност је наведена напомена да је потребно увести адекватне мере у случају да се не примењују 
одредбе правилника о равномерној расподели вештака. 
Индикатор: Донет правилник 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да ВСС до 6. марта 2014. године уведе обавезу суда да извештава 
министарство надлежно за послове правосуђа о сваком случају када је пресуда укинута због нестручног 
вештачења. 
Индикатор: Образац за наведени извештај; Број извештаја 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Министарство правде у извештају наводи да је формирана радна група за израду 

измена и допуна Закона о судским вештацима,438 а да се његово усвајање се очекује у 

                                                 
435 Министарство правде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
436 Правосудна академија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
437 Криминалистичко-полицијска академија, Извештај о спровођењу Стратегије, децембар 2015. године.  
438 „Службени гласник РС“, бр. 44/2010. 
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2016. години. На динамику реализације мере утицао је процес ревизије Акционог плана, 
који је испољио ефекте и на процес израде овог законског текста.439 

Са друге стране, ВСС сматра да другу активност треба кориговати с обзиром на 
то да пресуда може бити укинута само из разлога прописаних законом, а не због 
нестручног вештачења. Имајући у виду чињеницу како Закон о судским вештацима 
дефинише послове вештачења, у извештају ВСС се оцењује да је нејасно како би суд 
могао да утврди да је дошло до нестручног вештачења и да из тог разлога укине пресуду 
нижег суда.440 

 
О ефектима 
 
У Алтернативном извештају БЦБП, УТС и БИРН се поставља питање 

адекватности предвиђених активности и њиховог доприноса превенцији сукоба интереса 
у правосудним професијама: ова дилема се намеће с обзиром на то да се активности, од 
свих правосудних професија (јавни бележници, посредници, јавни извршитељи, итд.), 
односе само на вештаке.441 

 
Мера 3.4.7.2. Обучавати носиоце правосудних функција о правима и обавезама вештака 
Другом активношћу је предвиђено да Правосудна академија трајно спроводи план обука. 
Индикатор: план обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период.* 

* Прва активност којом је предвиђено да Правосудна академија до 6. децембра 2013. године направи план 
и програм обука је у прошлогодишњем извештају оцењена као реализована на начин, али не и у року 
предвиђеним Акционим планом. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Правосудна академија наводи да у 2015. години нису организоване обуке из ове 

области. Како се даље указује, Предлогом програма обука за 2016. годину, који би требало 
да буде усвојен у току јануара 2016. године, предвиђено је организовање најмање 4 обуке 
за судије са подручја 4 апелације. Реализацији ових обука ће се приступити када буде 
усвојен предлог програма обука.442 

 
Мера 3.4.7.3 којом је предвиђено доношење правилника којим би се регулисао 

начин коришћења средстава прикупљених кроз институцију одлагања кривичног гоњења 
је у прошлогодишњем извештају оцењена као реализована. 

 
Циљ 3.4.8. Обезбеђени адекватни ресурси јавног тужилаштва и судова за 

поступање у случајевима корупције (јачање капацитета) 
 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене две мере. 

                                                 
439 Министарство правде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
440 Високи савет судства, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
441 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН; јануар 2016. године, стр. 24.  
442 Правосудна академија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
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Мера 3.4.8.1. Ојачани капацитети правосудних органа за спровођење кривичног поступка 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа, ВСС до 6. марта 
2014. године израде анализу потреба.** 
Уз активност је наведена напомена да је потребно повећати број заменика јавних тужилаца и судија, 
судијских, односно тужилачких помоћника који поступају у предметима коруптивних кривичних дела у 
ТОК и посебним одељењима виших тужилаштава. 
Индикатор: Израђена анализа потреба 
Према тумачењу Министарства правде, његова улога у испуњењу ове мере састоји се у давању 
сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места. 
Активност није реализована у складу с индикатором у делу који се односи на ВСС.* 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа, ВСС и ДВТ до 6. 
децембра 2014. године запосле нови кадар у складу са препорукама анализе потреба. 
Уз активност је наведена иста напомена као и уз прву активност. 
Индикатор: Број и структура запослених одговара препорукама анализе потреба 
Према тумачењу Министарства правде, његова улога у испуњењу ове мере састоји се у давању 
сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места. 
Активност није испуњена у складу с индикатором у делу који се односи на ВСС.* 
Активност је испуњена у складу с индикатором. 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је испуњена на начин, али не и у року 
предвиђеним Акционим планом.*** 
Трећом активношћу је предвиђено да РЈТ и ДВТ трајно уведу систем специјализације у тужилаштвима. 
Индикатор: Број специјализованих заменика тужилаца и тужилачких помоћника 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности ни у делу који се односи на РЈТ ни у делу 
који се односи на ДВТ.*** 
Петом активношћу је предвиђено да Правосудна академија трајно спроводи план обуке носилаца 
правосудних функција. 
Индикатор: план обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Активност је испуњена за извештајни период.***** 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је испуњена на начин предвиђен Акционим 
планом. 
Шестом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа, ВСС, ДВТ до 6. 
октобра 2015. године набаве опрему у складу с анализом потреба. 
Индикатор: Опрема набављени у складу с анализом потреба; достављен извештај о набављеној опреми 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности ни у делу који се односи на министарство 
надлежно за послове правосуђа, ни у делу који се односи на ВСС, ни у делу који се односи на ДВТ. 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
** Део прве активности којом је предвиђено да ДВТ до 6. марта 2014. године изради анализу потреба је у 
прошлогодишњем извештају оцењена као реализована на начин и у року предвиеним Акционим планом. 
*** У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
**** Четврта активност којом је предвиђено да Правосудна академија до 6. марта 2014. године направи 
план и програм обуке носилаца правосудних функција је у прошлогодишњем извештају оцењена као 
реализована на начин и у року предвиђеним Акционим планом. 
***** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као реализована за извештајни период без 
података о томе да ли је активност реализована на начин предвиђен Акционим планом. 
 

О спровођењу 
 
ВСС је у својим одговорима на упитник Агенције навео да су Министарство 

правде и ВКС означени као носиоци активности за ову меру.443 

У свом извештају ДВТ наводи да су у септембру 2015. године изабрани 
Републички јавни тужилац, као и 9 заменика јавних тужилаца у вишим јавним 
тужилаштвима. У поменутом циклусу изабрано је и 53 јавних тужилаца. ДВТ оцењује да 

                                                 
443 Високи савет судства, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
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је запослен је нови кадар у складу са анализом потреба, као и да структура запосленог 
кадра одговара препорукама анализе.444 

Када је у питању реализација треће активности, ДВТ у свом извештају наводи да 
Правосудна академија има податке у вези са бројем заменика јавних тужилаца и 
тужилачких помоћника који су током 2015. године прошли програм специјализације.445 

РЈТ, у свом извештају, наводи исте податке као и у прошлогодишњем извештају и додаје 
да не располаже подацима о броју заменика јавних тужилаца и тужилачких помоћника 
који су током 2015. године прошли програм специјализације, имајући у виду да је 
спровођење плана обуке носилаца правосудних функција у надлежности Правосудне 
академије. У извештају се указује да заменици јавних тужилаца и тужилачки помоћници 
пролазе континуиране специјалистичке обуке у организацији Правосудне академије, 
Амбасаде САД у Београду, Мисије ОЕБС у Србији и других страних партнера.446 

Правосудна академија је, уз извештај о реализацији пете активности, доставила и 
табелу са подацима о обукама које су организоване за кривичноправну област.447 

У вези са шестом активношћу, ДВТ наводи да је у плану настављање пројекта 
ИПА 2008, који подразумева опремање јавних тужилаштава увођењем електронског 
система за вођење предмета САПО. Овај систем је уведен у 13 јавних тужилаштава. 
Планирано је проширење САПО система за 75 јавних тужилаштава кроз набавку опреме 
и куповину додатних лиценци за САПО софтвер и обуку запослених. Други сегмент 
унапређења техничких капацитета односи се на набављање аудио-визуелне опреме за 
потребе тужилачке истраге. Ове активности се реализују кроз пројекат ИПА 2012, и, 
током 2015. године, опрема је испоручена свим тужилаштвима на територији Србије. 
ДВТ наводи да је у току израда извештаја о набављеној опреми.448 Министарство правде 
у свом извештају наводи да је у току испорука опреме на основу набавке рачунарске 
опреме за правосудне органе и развој центара за смештај података. У оквиру набављене 
опреме налазе се сервери и серверска опрема, мрежна опрема, радне станице и скенери. 
Очекивано време извршења ових уговора је фебруар 2016. године.449 

У Алтернативном извештају БЦБП, УТС и БИРН наводи се да ова мера у судовима 
није реализована.450 Са друге стране, број тужилаца у ТОК и Вишем тужилаштву у 
Београду повећан је још 2014. године. Међутим, имајући у виду значајно повећање 
обавеза носилаца јавнотужилачке функције увођењем тужилачке истраге, у извештају се 
износи оцена да је неопходно спровести анализу која се односи на сва тужилаштва, а 
којом би био утврђен потребан број заменика јавних тужилаца. Специјализације у 
тужилаштвима су у току. РЈТ је одредило заменике јавних тужилаца који су надлежни за 
поступање у коруптивним кривичним делима, а Правосудна академија је током 2015. 
године организовала обуке како би се обезбедило усавршавање одређених заменика. У 
извештају се, такође, оцењује да тужилаштва и судови нису припремили анализу потреба 
за набављање опреме неопходне за поступање у случајевима корупције.451 

 
                                                 
444 Државно веће тужилаца, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
445 Ibid, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
446 Републичко јавно тужилаштво, Извештај о спровођењу Стратегије, децембар 2015. године. 
447 Правосудна академија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
448 Државно веће тужилаца, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
449 Министарство правде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
450 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН, јануар 2016. године, стр. 24.  
451 Ibid, стр. 16 – 17.  
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Мера 3.4.8.2. Увођење тима економских форензичара у састав јавних тужилаштава 
Другом активношћу је предвиђено да РЈТ и ДВТ до 6. септембра 2014. године измене Правилник о 
систематизацији радних места у јавним тужилаштвима и Правилник о управи у јавним 
тужилаштвима.**** 
Индикатор: Усвојене измене правилника 
Активност није испуњена у складу с индикатором у делу који се односи на РЈТ.** 
Активност није испуњена у складу с индикатором у делу који се односи на ДВТ.*** 
Трећом активношћу је предвиђено да ДВТ и министарство надлежно за послове правосуђа до 6. 
септембра 2015. године запосле одговарајући број економских форензичара. 
Индикатор: Број и структура запослених одговара анализи потреба 
Активност није реализована у складу с индикатором ни у делу који се односи на ДВТ ни у делу који се 
односи на министарство надлежно за послове правосуђа.  
Петом активношћу је предвиђено да Правосудна академија трајно спроводи план обуке економских 
форензичара. 
Индикатор: план обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период.*** 

* Прва активност којом је предвиђено да РЈТ, ДВТ и министарство надлежно за послове правосуђа до 6. 
марта 2014. године спроведу анализу потреба према структури предмета и броју заменика јавних тужилаца 
је у прошлогодишњем извештају оцењена као реализована на начин и у року предвиђеним Акционим 
планом и у делу који се односи РЈТ и у делу који се односи на ДВТ. 
** У прошлогодишњем извештају, Агенцију није била у могућности да оцени испуњеност ове активности. 
*** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
**** Део друге активности којом је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа до 6. 
септембра 2014. године измене Правилник о систематизацији радних места у јавним тужилаштвима и 
Правилник о управи у јавним тужилаштвима (да сагласност на систематизацију) је у прошлогодишњем 
извештају оцењена као реализована на начин и у року предвиђеним Акционим планом у складу с 
тумачењем Министарства правде. 
***** Четврта активност којом је предвиђено да Правосудна академија до 6. септембра 2014. године 
направи план и програм обуке економских форензичара је у прошлогодишњем извештају оцењена као 
реализована на начин и у року предвиђеним Акционим планом. 

О спровођењу 

У извештају о спровођењу Стратегије за 2015. годину ДВТ износи став да је 
релевантна мера спроведена у смислу утврђивања потребе за економским форензичарима. 
Указује се да су одређена и тужилаштва која имају потребе за овом врстом стручњака. 
Међутим, ДВТ истовремено указује да је неопходно да се законом пропише запошљавање 
оваквог кадра, како би то било могуће реализовати у складу са препорукама из анализе 
потреба. Радна група је израдила нацрт Правилника о управи у јавним тужилаштвима, 
који је достављен Министарству правде. Сагласност на Правилник о управи и Правилник 
о унутрашњем уређењу Министарство правде је дало у јуну 2015. године. Међутим, 
тренутно се ради на измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места, која се односи на тужилачког сарадника.452 

РЈТ напомиње да је ово питање обрађено Стратегијом истрага финансијског 
криминала, пратећим Акционим планом и спроведеним анализама. Као резултат тога, 
израђен је Нацрт закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању 
организованог криминала и корупције. Он предвиђа могућност образовања службе 
финансијске форензике у ТОК и посебним одељењима виших јавних тужилаштава за 
сузбијање корупције. Након усвајања овог закона, биће извршена измена релевантних 
подзаконских аката.453 

                                                 
452 Државно веће тужилаца, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
453 Републичко јавно тужилаштво, Извештај о спровођењу Стратегије, децембар 2015. године.  
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Правосудна академија указује да у 2015. години није било обука за ову област, јер 
се тек очекује формирање форензичких тимова. Правосудна акдемија поседује 
курикулум за петодневну обуку који је израдила у сарадњи са пројектом МОЛИ Савета 
Европе још у 2013. години. Поменути курикулум ће послужити као основа за план и 
програм обуке.454 

Министарство правде у свом извештају констатује да је ова мера у процесу 
ревизије изостављена из Акционог плана, јер ће се убудуће пратити кроз АП 23 
(активност 2.3.2.3.). Рок за реализацију ове активности је предвиђен за други квартал 
2016. године.455 

 
Циљ 3.4.9. Доношење дугорочне стратегије која на свеобухватан начин унапређује 

питање финансијске истраге 
 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене две мере. 
 

Мера 3.4.9.1. Донети стратегију која свеобухватно унапређује ефикасност финансијских истрага 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа до 6. јула 2014. 
године спроведе упоредну правну анализу, узме у обзир искуства из праксе и дефинише стратешке 
циљеве којима се постижу ефикасније финансијске истраге. 
Уз активност је наведена напомена да у радну групу треба укључити МУП, РЈТ, ТОК, ВКС, УСПН, ПУ, 
ДРИ, ОЦД. 
Индикатор: Израђена анализа 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.* 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа до 6. септембра 
2014. године изради и достави Влади на усвајање стратегију којом се уређује област финансијских 
истрага. 
Уз активност је наведена иста напомена као и уз прву активност. 
Индикатор: Предлог стратегије којом се уређује област финансијских истрага поднет Влади 
Активност је реализована у складу с индикатором.** 
Према подацима којима Агенција располаже, активност није реализована на начин и у року предвиђеним 
Акционим планом. 
Трећом активношћу је предвиђено да Влада до 6. октобра 2014. године усвоји стратегију којом се уређује 
област финансијских истрага. 
Индикатор: Усвојена стратегија којом се уређује област финансијских истрага 
Активност је реализована у складу с индикатором. 
Према подацима којима Агенција располаже, активност није реализована на начин и у року предвиђеним 
Акционим планом. 

* У прошлогодишњем извештају, Агенцију није била у могућности да оцени испуњеност ове активности. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Министарство правде се у извештају није осврнуло на питања из упитника 

Агенције која су се односила на следеће околности: 1) да ли је у циљу доношења 
стратегије финансијских истрага спроведена упоредноправна анализа, 2) да ли су 
приликом процеса усвајања стратегије узета у обзир искуства из праксе и 3) да ли су 
дефинисани стратешки циљеви којима се постижу ефикасније финансијске истраге. На 
питање Агенције, које се односило на околност да ли су у састав радне групе за 
формулисање стратегије укључени представници ДРИ и организација цивилног друштва, 

                                                 
454 Правосудна академија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
455 Министарство правде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
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Министарство правде је констатовало да су се у њеном саставу, поред носилаца 
правосудних функција, нашли и представници МУП и Министарства правде, као и 
представници свих релевантних институција. Министарство, такође, није пружило 
информацију о томе када је доставило Влади предлог стратегије којом се уређује област 
финансијских истрага.456 

Стратегија истрага финансијског криминала за период од 2015. до 2019. године,457 
донета је у мају 2015. године. Судећи по информацијама из извештаја Владе, посебан 
значај Стратегија даје обуци носилаца правосудних функција и државних службеника 
који спроводе одређене послове и задатке у вези са истрагама финансијског криминала. 
Стратегијом је предвиђено доношење новог закона, којим ће се реформисати постојећи 
систем државних органа надлежних за сузбијање организованог криминала, корупције и 
других тешких кривичних дела, и то образовањем посебних одељења у четири виша јавна 
тужилаштва. Истовремено се напомиње да је увођењем финансијске форензике у 
Стратегију омогућено ангажовање лица са посебним знањима – финансијских 
форензичара, који би са јавним тужиоцима радили на откривању и гоњењу ових 
кривичних дела, која се врше путем сложених финансијских трансакција. На крају се 
указује да су за ефикасно спровођење ове стратегије предвиђени доношење Акционог 
плана, као и потребна финансијска средства.458 

 
О ефектима 
 
У Алтернативном извештају ПС и ТТ износи се оцена да највећи број циљева у 

Стратегији, које се односе на правосуђе, представљају, заправо, мере и активности већ 
предвиђене Акционим планом: у неким случајевима они су преформулисани 
(успостављање службе за финансијску форензику у јавним тужилаштвима); у другим су 
унапређени новим решењима (успостављена ефикасна хоризонтална и вертикална 
сарадња полиције, јавног тужилаштва, и других државних органа и институција, 
регулаторних и надзорних тела путем службеника за везу); или су, само, додатно 
конкретизовани (обука јавних тужилаца у области основних знања о форензичном 
рачуноводству). Указује се и на то да текст Стратегије није ни језички ни стилски уређен, 
па терминолошка недоследност и неконзистентност може одговорним субјектима 
изазвати потешкоће при реализацији. Као пример, оцењује се да се без дистинкције 
користе термини „истрага финансијског криминала“ и „финансијска истрага“, у делу који 
се бави финансијском форензиком; циљ 3.1 говори о „успостављању службе за 
финансијску форензику у јавним тужилаштвима“, док циљ 3.2 утврђује „опремање 
одељења за финансијску форензику у оквиру јавних тужилаштава кадровским и 
материјално-техничким средствима“, и сл. Извештај ПС и ТТ се осврће на проблем у вези 
са неусвајањем акционог плана, који је констатован и у Извештају о напретку Србије за 
2015. годину. 459  Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН се такође позива на 
извештај ЕК о напретку Србије за 2015. годину, у коме се наводи да финансијска средства 
за спровођење ове стратегије нису била предвиђена и да то тек треба да се деси.460 
Алтернативни извештај ПС и ТТ указује и на „политичка“ колебања у вези са 
организацијом јавних политика којима би требало да се у поредак уведу финансијске 

                                                 
456 Министарство правде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
457 „Службени гласник РС“, бр. 43/15. 
458 Влада Републике Србије, Извештај о спровођењу Стратегије, јул 2015. године и јануар 2016. године. 
459 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 117 – 120.  
460 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН, јануар 2016. године, стр. 17.  
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истраге. Ова колебања су се испољила са усвајањем АП 23, који представља трећи 
документ у коме се третира област финансијских истрага и економске форензике. У време 
када је био актуелан други нацрт АП 23, активност доношења и праћења примене ове 
стратегије (у то време, активност 2.3.2.5) била је предвиђена за реализацију у 2016. 
години. У коначној верзији овог документа, рок за реализацију ове активности (сада, 
активност 2.3.2.4) ретроактивно је померен на други квартал 2015. године.“461 

 
Мера 3.4.9.2. Обука носилаца правосудних функција и припадника полиције и Војнобезбедносне 
агенције, о новим стратешким решењима 
Првом активношћу је предвиђено да Правосудна академија три месеца од усвајања стратегије која 
свеобухватно унапређује ефикасност финансијских истрага направи план и програм обуке. 
Индикатор: Израђен план и програм обуке 
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Другом активношћу је предвиђено да Правосудна академија три месеца од усвајања стратегије која 
свеобухватно унапређује ефикасност финансијских истрага изради приручнике. 
Индикатор: Израђени и одштампани приручници 
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Трећом активношћу је предвиђено да Правосудна академија трајно спроводи план обуке. 
Индикатор: Општа напомена бр. 7 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период. 

 
О спровођењу 
 
Правосудна академија у извештају наводи да није надлежна за обуку полиције и 

Војнобезбедносне агенције (ВБА). Због тога је планирано да се, у првом кварталу 2016. 
године, потпише протокол о сарадњи са представницима полиције. Након тога ће бити 
формиране радне групе за израду програма обуке. Истовремено се указује да је израда 
програма обуке условљена коначним дефинисањем тимова за финансијске истраге.462 
Правосудна академија је доставила и анализу коју је за све обуке о корупцији у јавним 
набавкама и финансијским истрагама урадио УНДП са плаћеним евалуаторима. 

 
 
О ефектима 
 
Алтернативни извештај ПС и ТТ наводи да је анализа активности у оквиру ове 

мере за истраживачки тим представљала немали изазов. Неколико разлога је допринело 
овоме. Првенствено, проблем се рефлектује у дефинисању шта представља предмет 
обуке: нова стратешка решења о којима треба направити план, програм и приручник 
односе се на Стратегију истрага финансијског криминала. Њоме се, тек, у начелу, 
најављују обимна нормативна и организациона унапређења. Међутим, уколико се пође 
од формулације мере којом је предвиђено доношење стратегије („Донети стратегију која 
свеобухватно унапређује ефикасност финансијских истрага“), фокус би могао бити на 
финансијским истрагама. У том случају се дилема односи на околност да се едукација 
правосудних органа о финансијској истрази већ спроводи под окриљем мере 3.4.3.5 
(„Континуирана обука судија и тужилаца из области финансијске истраге“), кроз две 
идентично формулисане активности. И ту је као одговорни субјекат одређена Правосудна 
академија, а у рубрици у којој се дефинишу потребни ресурси је предвиђена иста сума 
новца (5.000.000 динара). Додатну конфузију уноси чињеница да су обуке о финансијској 
                                                 
461 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 117 – 120.  
462 Правосудна академија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
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истрази/истрази финансијског криминала/финансијској форензици планирана и у другим 
акционим плановима: АП 23 (активност 2.3.2.8) и радној верзији акционог плана 
Стратегије истрага финансијског криминала. Рокови прописани за реализацију 
активности понекад се разликују, мада су најчешће формулисани кроз временске 
одреднице „трајно“. Као корисници едукативних програма јављају се углавном тужиоци, 
али има случајева, као код мере 3.4.9.2, да се обука организује и за припаднике ВБА. 
Узимајући у обзир све наведене околности, истраживачи ПС и ТТ су, при анализи 
доступних информација, имали проблем да установе у оквиру које мере, циља или 
документа је спроведена релевантна активност.463 

 
3.5. ПОЛИЦИЈА 

 
У оквиру пете области Стратегије – Полиција – формулисана су два циља: 
 

1. ојачани капацитети полиције за спровођење истрага у кривичним делима са 
елементима корупције (циљ 3.5.1.), 

2. ојачани интегритет и механизми унутрашње контроле у циљу сузбијања корупције у 
сектору полиције (циљ 3.5.2.). 

 
За остварење ова два циља предвиђено је осам мера и 31 активност, од којих је 

поступање испитано за 25 активности. Према оцени Агенције, од 25 испитаних 
активности: 

 
 Три су реализоване у складу с индикатором, али без података о томе да ли 

испуњене у складу са захтевима из Акционог плана. 
 17 активности није реализовано (11 једнократних и шест трајних активности). 
 За 5 активности, Агенција због недостатка података није у могућности да оцени 

реализацију. 
 

Поступање по Стратегији и Акционом плану 
 
Циљ 3.5.1. Ојачани капацитети полиције за спровођење истрага у кривичним 

делима са елементима корупције 
 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене четири мере. 
 

Мера 3.5.1.1. Успостављање механизама за основну, специјалистичку и континуирану едукацију 
полицијских службеника на пословима борбе против корупције 
Другом активношћу је предвиђено да МУП (Управа за стручно образовање) до 6. јула 2014. године 
донесе план и програм обуке за полицијске службенике у оквиру основне, специјалистичке и 
континуиране полицијске обуке. 
Уз активност је наведена иста напомена да програм обуке треба да буде заснован на 
мултидисциплинарном приступу који укључује и специфичне савремене истражне технике (финансијска 
форензика, итд.), а да меру треба извршити уз учешће МУП и Криминалистичко полицијске академије. 
Индикатор: Израђен план и програм обуке 
Активност није реализована у складу с индикатором.** 
Трећом активношћу је предвиђено да МУП (Управа за стручно образовање) трајно спроводи обуке за 
полицијске службенике по плану обуке. 
Уз активност је наведена иста напомена као уз прву активност. 

                                                 
463 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 121 – 122.  
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Индикатор: план обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период.** 
Четвртом активношћу је предвиђено да Министарство унутрашњих послова (Управа за стручно 
образовање) годишње спроводи евалуацију учинка спроведених обука. 
Индикатор: Израђена годишња евалуација; Резултати годишњег тестирања 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период, с обзиром на то да претходна, 
условљавајућа активност није испуњена.** 

* Прва активност којом је предвиђено да МУП (Управа за стручно образовање) до 6. марта 2014. године 
изради анализу потреба за обукама полицијских службеника са препорукама је у прошлогодишњем 
извештају оцењена као реализована у року, али не и на начин предвиђен Акционим планом. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Програм обуке за оспособљавање полицијских службеника за рад на спречавању 

и сузбијању кривичних дела с елементима корупције донет је 4. септембра 2015. године. 
У доношењу програма учествовали су представници Управе криминалистичке полиције 
(УКП) и Управе за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку уз 
подршку Мисије ОЕБС у Србији. У изради програма нису учествовали представници 
КПА, већ је након израде извештаја о анализи образовних потреба програм достављен 
КПА од које се очекује повратна информација. Програм обуке обухвата основну, 
специјалистичку и континуирану обуку. Основна полицијска обука је одвојена од 
специјалистичке, с обзиром на разлике у потребама полазника основне обуке и 
полицијских службеника УКП. Одређене компоненте овог програма могу се применити 
и у оквиру континуиране обуке полицијских службеника која је уређена Програмом 
стручног усавршавања полицијских службеника МУП. Програм обуке за оспособљавање 
полицијских службеника за рад на спречавању и сузбијању кривичних дела с елементима 
корупције је заснован на мултидисциплинарном приступу, који укључује и специфичне, 
савремене истражне технике.464 Иако Акциони план у индикатору активности, поред 
програма, предвиђа и израду плана обуке, у извештају МУП нема података о томе да је 
такав план донет. 

У складу с поменутим програмом, није реализована ниједна обука у 2015. години, 
с обзиром на то да, како се у извештају МУП наводи, за то нису била предвиђена 
финансијска средства. Оваква ситуација је и очекивана имајући у виду да је Програм 
донет у септембру 2015. године, с више од годину дана закашњења у односу на рок 
утврђен Акционим планом. С друге стране, МУП у извештају наводи да је за 2016. годину 
УКП исказала потребу да по овом програму обуку заврши 40 полицијских службеника 
УКП. 

У погледу четврте активности, а с обзиром да обуке нису реализоване у 
извештајном периоду није било обука које би могле бити предмет евалуације. 

 
О ефектима 
 
Од активности које су у извештајном периоду реализоване, а што је случај само с 

доношењем програма обуке, остаје отворено питање квалитета донетог програма 
имајући у виду одређене недостатке који опстају још од фазе израде анализе потреба. 
Наиме, како је то још у извештају за 2014. годину констатовано, поједине категорије 
корисника нису биле обухваћене анализом потреба: припадници Сектора унутрашње 
                                                 
464 Министарство унутрашњих послова, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
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контроле и полазници основне полицијске обуке. Проблем се нарочито актуелизује у 
контексту нових организационих јединица за борбу против корупције у 
криминалистичкој полицији које тек треба да буду формиране, које свакако нису 
обухваћене анализом потреба.465 

 
Мера 3.5.1.2. Измена Закона о полицији и акта о систематизацији и унутрашњој организацији МУП-
а, ради успостављања ефикасних механизама координације носилаца борбе против корупције на 
стратешком, тактичком и оперативном нивоу 
Првом активношћу је предвиђено да Министарство унутрашњих послова до 6. маја 2014. године изради 
и достави Влади Нацрт закона о изменама и допунама Закона. 
Индикатор: Нацрт закона изменама и допунама Закона достављен Влади 
Активност је реализована у складу с индикатором.** 
Активност није реализована у року предвиђеним Акционим планом. 
Агенција не располаже подацима о томе да ли је активност реализована на начин предвиђен Акционим 
планом. 
Другом активношћу је предвиђено да Влада до 6. јула 2014. године поднесе Предлог закона о изменама 
и допунама Закона Народној скупштини. 
Индикатор: Предлог закона о изменама и допунама Закона поднет Народној скупштини 
Активност је реализована у складу с индикатором.** 
Активност није реализована у року предвиђеним Акционим планом, али је реализована у иначе 
остављеном року. 
Агенција не располаже подацима о томе да ли је активност реализована на начин предвиђен Акционим 
планом. 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. новембра 2014. године усвоји Закон о 
изменама и допунама Закона. 
Индикатор: Закон о изменама и допунама Закона усвојен 
Активност је реализована у складу с индикатором.** 
Активност није реализована у року предвиђеним Акционим планом, али је реализована у иначе 
остављеном року. 
Агенција не располаже подацима о томе да ли је активност реализована на начин предвиђен Акционим 
планом. 

* Четврта и пета активност нису доспеле за реализацију до краја 2015. године. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Влада је 30. децембра 2015. године утврдила Предлог закона о полицији и упутила 

га у скупштинску процедуру. У извештају МУП не постоји никакав осврт на садржину 
нацрта у односу на инструкције из мере. Закон о полицији усвојен је 26. јануара 2016. 
године.466 

 
О ефектима 
 
Закон o полицији садржи извесне новине које могу бити од значаја за превенцију 

корупције. Прецизније, Законом је предвиђено увођење теста интегритета, анализе 
ризика од корупције и провере промена имовинског стања, које ће вршити Сектор 
унутрашње контроле. 

Идеја о увођењу провере промене имовинског стања полицијских службеника, као 
нове антикорупцијске мере, дуго је разматрана. Један од разлога за то је чињеница да се 
полицијски руководиоци не сматрају функционерима, у смислу члана 2. Закона о 

                                                 
465 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН, јануар 2016. године, стр. 34. 
466 „Службени гласник РС“, бр. 6/16. 
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Агенцији, те не подлежу обавезама које су предвиђене тим законом. С друге стране, често 
се истиче да тест интегритета представља једно од најефикаснијих средстава за 
спречавање корупције у полицији, које би, уколико се примени у циљу прикупљања 
доказа у дисциплинском или кривичном поступку, омогућило да се утврди који су 
полицијски службеници склони корупцији и неетичком поступању. 

Међутим, иако увођењe анализе ризика од корупције, контроле имовинских 
картона и теста интегритета може бити значајно, за њихову одговарајућу примену било 
је неопходно, уместо препуштања министру, законским одредбама прецизније уредити 
ова питања. Конкретно, у погледу контроле имовинских картона и промене имовинског 
стања полицијских службеника, било је неопходно законским одредбама прецизно 
регулисати следећа питања: која су лица обавезна да подносе извештаје о имовини и 
приходима за себе и чланове уже породице; садржину ових извештаја; у којим 
ситуацијама и у ком року се врши ванредно пријављивање имовине и доношење 
годишњег плана провере извештаја и праћења имовинског стања. С друге стране, у 
погледу тестова интегритета, законским одредбама било је неопходно прецизно уредити 
питања сврхе, начела, права и обавеза, поступка, правних последица и надзора над 
њиховим спровођењем, укључујући ту и заштитне механизме који ће представљати 
гаранцију да ови тестови неће бити предмет злоупотреба. Услед чињенице да се 
подзаконским актима не могу уређивати питања која је нужно уредити законским одредбама, 
постоји опасност да ова значајна питања не буду у потпуности регулисана, чиме се оставља 
простор за различита тумачења и евентуалне злоупотребе у пракси. 

Закон садржи и извесне ризике корупције који се, поред осталог, односе на 
употребу непрецизних формулација, давање широких дискреционих овлашћења и 
препуштање Влади и министру да подзаконским актима уреде одређена питања која би 
требало уредити законским одредбама. 

Како се у алтернативном извештају БЦБП, УТС и БИРН наводи, иако су поједине 
организационе јединице унутар МУП започеле израду подзаконских аката, главни изазов 
ће бити у томе да је за спровођење новог Закона о полицији потребно усвојити више од 
40 подзаконских прописа у року од годину дана. У време важења претходног Закона о 
полицији из 2005. године, на пример, уопште није усвојено 11 од укупно 23 потребна 
подзаконска акта.467 

 
Мера 3.5.1.3. Унапредити материјално-техничке услове рада, организациону и кадровску структуру 
носилаца борбе против корупције у оквиру полиције 
Првом активношћу је предвиђено да МУП до 6. новембра 2014. године формира организациону јединицу 
за борбу против корупције у Управи криминалистичке полиције. 
Индикатор: Донет акт о формирању јединице 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да МУП до 6. новембра 2014. године оснује посебне организационе 
јединице у оквиру УКП Београд и ОКП Нови Сад, Крагујевац и Ниш, а у осталим ППУ одредити контакт 
особе. 
Индикатор: Донет акт о формирању јединице и одређене контакт особе 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Трећом активношћу је предвиђено да МУП до 6. септембра 2015. године повећа број припадника 
Сектора унутрашње контроле полиције у складу са ЕУ стандардима до нивоа од 1% запослених у МУП-
у. 
Индикатор: Сектор унутрашње контроле је кадровски попуњен до нивоа од 1% запослених у МУП-у 
Активност није реализована у складу с индикатором. 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 

                                                 
467 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН, стр. 35.  
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О спровођењу 
 
У извештају МУП наводи се да су за прве две активности у процесу ревизије 

Акционог плана предложени нови рокови у складу с роком за реализацију активности 
2.2.10.28. из АП 23 (други квартал 2016. године). Такође се наводи да представници МУП 
учествују у радној групи за израду Закона о организацији и надлежности државних 
органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције коју је формирало 
Министарство правде. Наиме, доношење овог закона, као и Закона о полицији се у 
извештају МУП третира као предуслов за израду потребних подзаконских аката, којим 
ће се регулисати ова област, и донети нови акт о систематизацији и унутрашњој 
организацији МУП, 468  што је неопходна претпоставка за реализацију прве две 
активности из мере. 

У погледу треће активности, МУП наводи да се у складу са Националним 
програмом за усвајање правних тековина ЕУ за период 2014 – 2018. године, планира броја 
припадника Сектора унутрашње контроле. У алтернативном извештају БЦБП, УТС и 
БИРН наводи се да су у Сектору унутрашње контроле тренутно запослене 94 особе, што 
је пет особа више него у 2013. години. То, ипак, није довољан број људи за контролу 
44.546 припадника МУП, нарочито имајући у виду чињеницу да нови Закон о полицији 
проширује контролу улогу СУК на све запослене у МУП. Такође, планира се постепено 
додатно запошљавање од 20 особа годишње.469 

 
Мера 3.5.1.4. Успостављање ефикасних механизама интерне и екстерне координације носилаца борбе 
против корупције на стратешком, тактичком и оперативном нивоу 
Првом активношћу је предвиђено да МУП до 6. маја 2014. године изради нормативни оквир за 
формирање, приступ, администрирање, коришћење и измене јединствене базе података о извршиоцима 
кривичних дела из области корупције. 
Индикатор: Усвојен акт којим се дефинише формирање, приступ, администрирање, коришћење и измене 
јединствене базе података о извршиоцима кривичних дела из области корупције 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да МУП до 6. марта 2015. године успостави јединствену базу података 
извршилаца кривичних дела из области корупције. 
Индикатор: Јединствена база се користи у свакодневном раду МУП 
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Трећом активношћу је предвиђено да МУП до 6. септембра 2014. године успостави процедуре за 
директну координацију и рано упозоравање између полиције и тужилаштва. 
Индикатор: Донети акти којима се прописују процедуре за координацију и рано упозоравање 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.* 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
МУП у извештају наводи да акт којим се дефинише формирање, приступ, 

администрирање, коришћење и измене јединствене базе података о извршиоцима 
кривичних дела није усвојен, с обзиром на то да је предуслов за његово доношење 
усвајање новог Закона о полицији и Закона о евиденцијама. МУП због тога предлаже да 
рок за доношење овог акта почне да тече од ступања на снагу новог Закона о 
евиденцијама, а поред тога, предлаже и да се круг одговорних субјеката прошири на РЈТ. 

                                                 
468 Министарство унутрашњих послова, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
469 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН, стр. 33. 
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Нацрт закона о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова, 
који би требало да регулише вођење евиденције о кривичним делима и њиховим 
учиниоцима, као и да уреди размену података у оквиру МУП, али и са другим субјектима 
израђен је у 2015. години. Иако је, како се у алтернативном извештају БЦБП, УТС и БИРН 
наводи, најављено да ће закон бити усвојен у пакету са новим законским оквиром за рад 
полиције, он се још увек није нашао у скупштинској процедури.470 

У погледу друге активности, у извештају МУП наводи се да су, као и раније, током 
2015. године, подручне полицијске управе попуњавале табеле у којима су садржани 
подаци о броју поднетих кривичних пријава за кривична дела с елементом корупције, као 
и подаци који се тичу структуре извршилаца сходно запослењу, односно радном месту 
(пријављена одговорна лица приватних, друштвених и мешовитих предузећа, радници 
јавних предузећа, радници државних органа, здравствени радници, просветни радници, 
радници банака, радници тужилачких и правосудних органа и др.). 471  У 
прошлогодишњем извештају, МУП је за ову активност предложио продужење рока.472 

МУП се у извештају није осврнуо на реализацију треће активности. 
 
Циљ 3.5.2. Ојачани интегритет и механизми унутрашње контроле у циљу 

сузбијања корупције у сектору полиције 
 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене четири мере. 
 

Мера 3.5.2.1. Организационо обједињавање контроле законитости поступања и рада полиције у 
Сектору унутрашње контроле МУП и унапређење координације са Службом интерне контроле 
Првом активношћу је предвиђено да МУП до 6. марта 2014. године нормативно и оперативно обједини 
контроле законитости поступања полиције и других организационих јединица у Сектору унутрашње 
контроле МУП. 
Индикатор: Донети акти којима се обједињава поступак контроле поступања полиције 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Трећом активношћу је предвиђено да МУП до 6. марта 2014. године технички опреми Службу интерне 
контроле МУП 
Индикатор: Извештај о прибављеној опреми; Извештаји о донацијама 
Активност није реализована у складу с индикатором.*** 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
** Друга активност којом је предвиђено да МУП до 6. марта 2014. године повећа број запослених у Сектору 
унутрашње контроле је у прошлогодишњем извештају оцењена као реализована на начин предвиђен 
Акционим планом. 
*** У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени испуњеност ове активности. 
 

О спровођењу 
 
У извештају МУП наводи да је у поступку ревизије Акционог плана предложио 

да се назив мере промени у „ојачани административно-технички капацитети у 
унутрашњој контроли МУП“. МУП истиче да наведена мера у постојећем облику не 
може да се реализује, с обзиром на то да је, након извршене анализе надлежности и рада 
Сектора унутрашње контроле полиције и одељења у Дирекцији полиције која се бави 
контролом законитости рада полицијских службеника процењено да није могуће просто 
обједињавање процеса рада и запослених из ових организационих јединица у сектор због 
недовољног искуства запослених у одељењима за контролу законитости рада у 
                                                 
470 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН, јануар 2016. године, стр. 25 – 26. 
471 Министарство унутрашњих послова, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
472 Министарство унутрашњих послова, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2015. године.  
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Дирекцији у области кривичних истрага и потребног профила за рад у сектору 
(компетенције, претходно искуство, и сл.). Такође, треба имати у виду да је новим 
Законом о полицији предвиђено даље јачање СУК које не подразумева организационо 
обједињавање с другим организационим јединицама које се баве контролом законитости 
у раду полиције. 

У погледу треће активности, МУП је у предлогу ревизије Акционог плана 
предложио да се ова активност преименује тако да гласи „технички опремити Сектор 
унутрашње контроле полиције“, с обзиром на то да је наведена активност уносила забуну 
да ли је предвиђено јачање техничких капацитета Сектора или Службе интерне ревизије. 

МУП такође наводи да су, у складу с овом мером, СУК и Служба интерне ревизије 
успоставиле канале за размену информација на свакодневном нивоу, као и да ће након 
усвајања Закона о полицији, Правилником о облицима и начину вршења унутрашње 
контроле ближе уредити начини сарадње СУК и Службе интерне ревизије.473 

 
Мера 3.5.2.2. Ојачани капацитети за спровођење унутрашње контроле развијањем контролно-
инструктивне делатности 
Првом активношћу је предвиђено да МУП до 6. марта 2014. године донесе упутство о начину и облицима 
вршења унутрашње контроле. 
Индикатор: Упутство је објављено и ступило на снагу 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да МУП до 6. марта 2014. године донесе Правилник о прикупљању, 
обради и анализи података о корупцији у сврху анализе ризика и процене стања. 
Индикатор: Правилник је објављен и ступио на снагу 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Трећом активношћу је предвиђено да МУП једном годишње уведе обавезу израде превентивних планова 
управа у седишту, превентивних планова подручних полицијских управа и годишњих извештаја о 
спровођењу превентивних планова. 
Индикатор: Уведене обавезе израде превентивних планова и достављања годишњих извештаја о 
њиховом спровођењу 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.** 
Четвртом активношћу је предвиђено да МУП једном годишње изради извештај о спровођењу 
превентивних планова полицијских управа у седишту и подручних полицијских управа. 
Индикатор: Извештај је објављен на интернет презентацији МУП 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.** 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
** У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени испуњеност ове активности. 
 

О спровођењу 
 
У извештају МУП наводи се да су израђене радне верзије Упутства о начину и 

облицима вршења унутрашње контроле и Упутства за спровођење анализе ризика од 
корупције у МУП. Израђене су и смернице за израду анализе ризика и спроведена је 
пилот анализа у једној организационој јединици МУП.474 У погледу треће и четврте 
активности, МУП се у одговорима на упитник није осврнуо на њих. 

 
Мера 3.5.2.3. Развијање механизама за јачање интегритета полицијских службеника 
Другом активношћу је предвиђено да МУП (СУКП) једном годишње спроводи анализу ризика на 
корупцију у организационој структури полиције. 
Индикатор: Израђена анализа ризика на корупцију  
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период.** 

                                                 
473 Министарство унутрашњих послова, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
474 Министарство унутрашњих послова, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016.  
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Трећом активношћу је предвиђено да МУП до 6. јуна 2014. године изради план припреме мера за јачање 
интегритета запослених на позицијама посебно ризичним за корупцију. 
Индикатор: Израђен план припрема мера за јачање интегритета запослених на позицијама посебно 
ризичним за корупцију 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.*** 
Четвртом активношћу је предвиђено да МУП (СУКП) трајно спроводи мере за јачање интегритета 
запослених на позицијама посебно ризичним за корупцију. 
Индикатор: Број спроведених мера  
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.*** 
Петом активношћу је предвиђено да МУП (СУКП) до 6. септембра 2014. године успостави механизам 
Теста интегритета. 
Индикатор: Тест интегритета се примењује у раду СУКП 
Активност није реализована у складу с индикатором.**** 
Шестом активношћу је предвиђено да Министарство унутрашњих послова (СУКП) једном годишње 
осигура праћење примене Кодекса полицијске етике и санкционисања његовог кршења. Напоменом уз 
активност је предвиђено да извештај о праћењу примене треба да покаже да ли се кршење Кодекса 
санкционише. 
Индикатор: Израђен извештај о праћењу примене Кодекса 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период.*** 
Седмом активношћу је предвиђено да МУП квартално објављује извештаје о резултатима борбе против 
корупције које је МУП постигао. 
Индикатор: Извештаји се квартално објављују на интернет презентацији МУП 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период.**** 

* Прва активност није доспела за реализацију до краја 2015. године. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као реализована за извештајни период у року 
и на начин предвиђен Акционим планом. 
*** У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
**** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
У погледу друге активности, у новембру 2015. године, експерти из Румуније су у 

оквиру пројекта Савета Европе „Јачање капацитета полиције и правосуђа за борбу против 
корупције“ – PACS, заједно са Сектором унутрашње контроле полиције и Управом 
граничне полиције започели израду анализе ризика у граничној полицији. Предвиђено је 
да документ буде завршен до краја 2015. године. Ипак, активност предвиђа да се анализа 
ризика једном годишње уради у организационој структури полиције што упућује на то да 
се односи на све организационе целине МУП.475 И у прошлогодишњем извештају МУП 
наведено је да су полицијски службеници СУКП активно учествовали у изради анализе 
ризика корупције у полицији у оквиру пројекта Савета Европе – PACS.476 

МУП се није осврнуо на реализацију треће и четврте активности. 
У погледу пете активности, тест интегритета предвиђен је новим Законом о 

полицији, а израђена је и радна верзија Правилника о начину спровођења теста 
професионалног интегритета у МУП. Радна верзија Правилника, као и упоредна решења 
– модели спровођења теста у Великој Британији, Румунији и Чешкој представљени су на 
округлом столу који је 27. новембра 2015. године организован у оквиру пројекта PACS. 

За шесту активност МУП је навео да ће након усвајања новог Закона о полицији 
бити донет нови Кодекс полицијске етике који ће бити инструктивног карактера, па ће 
праћење његове примене бити усмерено на едукацију полицијских службеника на основу 
уочених ризика корупције. МУП истиче да је током 2014. и 2015. године Сектор доставио 

                                                 
475 Министарство унутрашњих послова, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
476 Министарство унутрашњих послова, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2015. године. 
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више иницијатива ради стварања предуслова за праћење примене Кодекса полицијске 
етике. 

МУП се није осврнуо на реализацију седме активности. Алтернативни извештај 
БЦБП, УТС и БИРН указује да до сада није објављен ниједан квартални извештај о 
резултатима борбе против корупције које је МУП постигао.477 

 
Мера 3.5.2.4. Успоставити систем праћења и развоја кадрова уз улогу Сектора унутрашње контроле 
кроз проверу интегритета личности током професионалне каријере 
Првом активношћу је предвиђено да МУП до 6. марта 2014. године донесе акт о уређењу материје и 
критеријума за каријерно напредовање. 
Индикатор: Акт је усвојен и ступио на снагу 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да МУП сваке две године израђује двогодишњи извештај о 
доследности примене стандарда каријерног напредовања који припрема Сектора за унутрашњу 
контролу. 
Индикатор: Извештај је објављен на интернет презентацији МУП-а  
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период. 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
У извештају МУП наведено је да је у оквиру ревизије Акционог плана предложено 

брисање наведене мере, с обзиром на то да СУК нема конкретне ингеренције за процес 
каријерног напредовања, већ је новоформирани Сектор за људске ресурсе надлежан за 
уређење овог процеса. Додатно, новоформирани Сектор за људске ресурсе спровешће 
овај процес и извештавати о томе кроз примену Акционог плана за Поглавље 24.478 

 
3.6. ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА 

 
У оквиру шесте области Стратегије – Просторно планирање и изградња – 

формулисана су четири циља: 
 

1. све непокретности у Републици Србији и са њима повезани подаци уписани у 
јавни електронски Катастар непокретности (циљ 3.6.1.), 

2. смањен број процедура и уведен „једношалтерски систем“ за издавање 
грађевинских и других дозвола и сагласности (циљ 3.6.2.), 

3. транспарентни критеријуми и учешће јавности у поступку разматрања, измена и 
усвајања просторних и урбанистичких планова на свим нивоима власти (циљ 
3.6.3.), 

4. ефикасна интерна и екстерна контрола у поступку издавања грађевинских и 
других дозвола и сагласности у области урбанизма (циљ 3.6.4.). 

 
За испуњење ова четири циља предвиђено је 19 мера и 45 активности, од којих је 

поступање испитано за 34 активности. Према оцени Агенције, од 34 испитане активности: 
 

 6 је реализовано у складу с индикатором, али ни за једну од њих, због недостатка 
података, Агенција не може да оцени да ли су испуњене у складу са захтевима из 
Акционог плана. 

                                                 
477 Алтернативни извештај БЦБП. УТС и БИРН, јануар 2016. године, стр. 37.  
478 Министарство унутрашњих послова, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
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 17 није реализовано у складу с индикатором (16 једнократних и једна трајна 
активност). 

 За 11 активности Агенција, због недостатка података, није у могућности да оцени 
реализацију. 
 
Поступање по Стратегији и Акционом плану 
 
Циљ 3.6.1. Све непокретности у Републици Србији и са њима повезани подаци 

уписани су у јавни електронски Катастар непокретности 
 
Акционим планом је за испуњење овог циља предвиђено шест мера. 
 

Мера 3.6.1.1. Обезбедити шалтер за информације и бесплатну правну помоћ у службама катастра 
непокретности. 
Другом активношћу је предвиђено да службе за катастар непокретности до 6. децембра 2014. године 
запосле стручне кадрове у складу са систематизацијом. 
Индикатор: Запослен стручни кадар у складу са систематизацијом 
Активност није реализована у складу с индикатором.** 
Трећом активношћу је предвиђено да РГЗ до 6. септембра 2014. године припреми приручнике за странке 
и информативне флајере са подацима о процедурама и потребним документима. 
Индикатор: Приручник за странке и информативни флајери са подацима о процедурама и потребним 
документима доступни су грађанима 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.** 
Четвртом активношћу је предвиђено да РГЗ до 6. септембра 2014. године направи план и програм обуке 
запослених на информативном шалтеру о односима са странкама. 
Индикатор: Израђен план и програм обуке 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.** 
Петом активношћу је предвиђено да РГЗ до 6. марта 2015. године спроведе план обуке запослених. 
Индикатор: Општа напомена бр. 7  
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности. 

* Прва активност којом је предвиђено да министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма 
до 6. марта 2014. године измени акт о систематизацији тако да се уведу одговарајућа радна места је у 
прошлогодишњем извештају оцењена као реализована на начин, али не и у року предвиђеним Акционим 
планом. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 

 
О спровођењу 
 
Републички геодетски завод (РГЗ) понавља информације из прошлогодишњег 

извештаја да је у 2014. години донет Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места који се примењује од 1. јануара 2015. године. 
Систематизовано је 165 радних места за стручне и управне послове, као и 166 радних 
места за правне и опште послове. У опису послова наведених радних места је, између 
осталог, и пружање информација и бесплатне правне помоћи правним и физичким 
лицима у вези с уписом у катастар непокретности. Активност запошљавања стручних 
кадрова у складу са систематизацијом није реализована и РГЗ сматра да рок за њену 
реализацију треба продужити. Посебно истиче да се у погледу запошљавања стручног 
кадра мора придржавати одредаба Закона о буџетском систему којим је прописана 
забрана новог запошљавања до 31. децембра 2015. године, као и Одлуке Владе о 
максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, јавних 
служби, аутономне покрајине и локалне самоуправе за 2015. годину. РГЗ стално 
организује стручне радионице о упису у катастар непокретности, а нарочито након 
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ступања на снагу нових закона (Закон о јавном бележништву, Закон о планирању и 
изградњи, Закон о хипотеци) и подзаконских аката који су од утицаја на упис 
непокретности и права на њима. РГЗ врло често службама за катастар непокретности 
доставља упутства ради правилне и једнообразне примене прописа. РГЗ и ове године 
истиче да се бесплатна правна помоћ даје у пријемним канцеларијама, као и путем 
телефона и електронске поште од стране одређених службеника у чијем опису посла је 
тражена информација.479 

Алтернативни извештај ПС и ТТ препоручује да у годишње, односно периодичне 
извештаје треба унети податак о броју странака које су тражиле бесплатну правну помоћ 
и броју странака које су ову помоћ добиле.480 

 
Мера 3.6.1.2. Увести механизме стимулације за благовремену пријаву промене података 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да министарство надлежно за послове грађевинарства 
и урбанизма до 6. марта 2014. године измени Уредбу о висини накнаде за коришћење података премера 
и катастра тако да садржи наведене механизме. 
Индикатор: Усвојене измене Уредбе о висини накнаде за коришћење података премера и катастра садрже 
наведене механизме 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.* 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
 

О спровођењу 
 
У одговорима на упитник Агенције, Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре (МГСИ) поводом ове мере наводи да подаци тражени упитником не 
постоје.481 

 
Мера 3.6.1.3. Спровести кампању о промовисању електронског катастра непокретности, вредности 
укњижене непокретности, потребној процедури и документима 
Првом активношћу је предвиђено да РГЗ до 6. марта 2014. године направи програм и план кампање, 
пратеће материјале и план медијске пропраћености. 
Уз активност је наведена напомена да се мера спроводи уз сарадњу са министарством надлежним за 
послове грађевинарства и урбанизма. 
Индикатор: Израђен програм и план кампање, пратећи материјали и план медијске пропраћености 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да РГЗ до 6. марта 2015. године спроведе кампању према плану и 
програму. 
Индикатор: Кампања спроведена према плану и програму; извештај о спроведеној кампањи  
Активност није реализована у складу с индикатором. 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
РГЗ у својим одговорима на упитник Агенције наводи да није израдио посебан 

приручник, али да на својој интернет страници,482 као и на огласној табли у службама за 
катастар непокретности РГЗ пружа странкама информације о поступку уписа 

                                                 
479  Републички геодетски завод, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2015. године; Републички 
геодетски завод, Извештај о спровођењу Стратегије, децембар 2015. године. 
480 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 126 – 128.  
481  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Извештај о спровођењу Стратегије, 
фебруар 2016. године. 
482 Видети: http://rgz.gov.rs/. 
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непокретности и права на њима у катастар непокретности. Такође, РГЗ поново наводи 
информацију да је израдио водич под називом „Корак по корак до уписа у катастар 
непокретности“, који има за циљ да корисницима пружи основне информације у вези са 
поступком уписа непокретности и права на њима. РГЗ наводи да кампања као посебна 
активност није спроведена, и, као и прошле године, наводи да РГЗ кампању промовисања 
електронског катастра спроводи већ дужи низ година. Ову активност је реализовао на 
својој интернет страници, као и кроз промовисање на скуповима, семинарима, 
презентацијама, конференцијама за медије и средствима јавног информисања.483 

У алтернативном извештају ПС и ТТ наводи се да се у овој области примењују 
различите форме кампање, тако да је заинтересована јавност у доброј мери упозната са 
начином функционисања електронског катастра и погодностима његовог коришћења. На 
интернет страници РГЗ постоји интернет сервис KnWeb који омогућује претраживање 
базе података катастра непокретности, која је централна база података катастра 
непокретности у Републици Србији.484 

 
Мера 3.6.1.4. Јачање капацитета организационих јединица служби Катастра непокретности, као и 
интерне контроле у оквиру Сектора за стручни и управни надзор РГЗ 
Другом активношћу је предвиђено да РГЗ до 6. децембра 2014. године измени систематизацију и запосли 
одговарајући број стручног кадра у складу са анализом. 
Индикатор: Запослен стручни кадар у броју који одговара анализи потреба 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.** 
Трећом активношћу је предвиђено да РГЗ направи и трајно спроводи план и програм обуке запослених 
у складу са анализом. 
Индикатор: план обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.** 

* Прва активност којом је предвиђено да РГЗ до 6. јуна 2014. године изради анализу потреба у 
прошлогодишњем извештају је оцењена као реализована, али без података о томе да ли је то учињено на 
начин и у року предвиђеним Акционим планом. 
** У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
 

О спровођењу 
 
У прошлогодишњем извештају, РГЗ је навео да је израдио документациону основу 

за израду Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, којом је 
обухваћена анализа потреба која се односи на јачање капацитета организационих 
јединица служби за катастар непокретности, као и интерне контроле у оквиру надлежних 
сектора. 485  У току је израда документационе основе за израду Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у РГЗ. РГЗ поново указује на 
ограничења која проистичу из већ поменуте одлуке Владе о максималном броју 
запослених из децембра 2015. године. РГЗ предлаже да се израда плана и програма 
запослених у оквиру ове мере изостави из Акционог плана, уз исто образложење као и за 
активност израде плана и програма обуке запослених на информативном шалтеру о 
односима са странкама.486 

 

                                                 
483  Републички геодетски завод, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2015. године; Републички 
геодетски завод, Извештај о спровођењу Стратегије, децембар 2015. године. 
484 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 129.  
485 Републички геодетски завод, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2015. године 
486 Републички геодетски завод, Извештај о спровођењу Стратегије, децембар 2015. године. 
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Мера 3.6.1.5. Изменити Правилник о геодетско-катастарско информационом систему и Правилник о 
начину чувања, увида и издавања података катастра 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма до 
6. марта 2014. године изради и усвоји измене правилника тако да се омогући одговарајући регистровани 
приступ и физичким лицима. 
Индикатор: Усвојене измене правилника 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да РГЗ до 6. марта 2015. године измени базу електронског катастра у 
складу са изменама правилника. 
Индикатор: Физичким лицима је омогућен регистрован приступ електронском катастру 
Активност није реализована у складу с индикатором. 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
 

О спровођењу 
 
У одговорима на упитник Агенције МГСИ наводи да прва активност није 

реализована, да је нацрт правилника припремљен, а да МГСИ даје сагласност на ове 
правилнике.487 

РГЗ у свом одговору наводи да сматра да је потребно извршити измене 
Правилника о геодетско-катастарском информационом систему 488  и Правилника о 
начину чувања, увида и издавања података премера, катастра непокретности и водова.489 
Такође, РГЗ сматра да се не може дозволити приступ физичким лицима свим подацима 
којима располаже РГЗ јер би то било у супротности с одредбом члана 42. став 1. Устава 
којим се јемчи заштита података о личности, као и одредбама члана 2. Закона о заштити 
података о личности.490 

 
Мера 3.6.1.6. Усвојен Правилник којим се усклађује начин издавања извода из катастра тако да исти 
има форму електронског потписа и документа 
Првом активношћу је предвиђено да РГЗ до 6. марта 2014. године изради и усвоји Правилник тако да 
буде у складу са Законом о електронском потпису и Законом о електронском документу. 
Индикатор: Усвојен Правилник 
Активност није реализована у складу с индикатором.*  
Другом активношћу је предвиђено да РГЗ до 6. марта 2015. године измени базу електронског катастра у 
складу са усвојеним Правилником. 
Индикатор: Извод катастра има форму електронског потписа и документа 
Активност није реализована у складу с индикатором. 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Правилник којим се усклађује начин издавања извода из катастра тако да има 

форму електронског потписа и документа није израђен, а РГЗ сматра да је потребно 
продужити рок за реализацију ове мере, јер планира да уведе примену електронског 
документа у свом раду, онда када се за то стекну услови и у другим законима које 
примењује. Слично као и прошле године, РГЗ наводи садржину одредаба Закона о 
државном премеру и катастру, Закона о општем управном поступку, Закона о 

                                                 
487  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Извештај о спровођењу Стратегије, 
фебруар 2016. године.  
488 „Службени гласник РС“, бр. 124/12. 
489 „Службени гласник РС“, бр. 96/12. 
490 Републички геодетски завод, Извештај о спровођењу Стратегије, децембар 2015. године. 
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електронском потпису и Закона о електронском документу.491  Изменама и допунама 
Закона о државном премеру и катастру од 20. новембра 2015. године утврђено је да се 
подаци и акти издају у форми електронског документа. У току су измене софтвера за 
катастар непокретности које треба да омогуће издавање извода из катастра 
непокретности у форми електронског документа.492 

 
Циљ 3.6.2. Смањен број процедура и увођење „једношалтерског система“ за 

издавање грађевинских и других дозвола и сагласности 
 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене три мере. 
 
У вези са мером 3.6.2.1, која предвиђа измене и допуне Закона о планирању и 

изградњи, тако да се процедуре поједноставе и да одговарају врсти објекта, у 
прошлогодишњем извештају оцењено је да није у потпуности испунила захтеве из 
Акционог плана. Наиме, Агенција је оценила да је увођењем система обједињене 
процедуре измењена процедура издавања локацијских услова, грађевинске дозволе, 
потврде о пријави радова и употребне дозволе, али да процедуре нису прилагођене врсти 
објекта како је то захтевано напоменом из Акционог плана.493 Имајући у виду извештај 
одговорног субјекта за 2015. годину, из кога произилази да он ову меру сматра потпуно 
реализованом, као и да у овом извештајном циклусу није дошло до било каквих измена 
релевантног закона, не постоји простор у коме би се могло очекивати да ће одговорни 
субјект приступити изменама у складу са оценом Агенције, због чега није ни оцењивано 
њено спровођење. 

Планом рада Владе за 2016. годину предвиђено је утврђивање Предлога закона о 
изменама и допунама Закона о планирању и изградњи за јун 2016. године, којим би се 
наставила реформа издавања грађевинских дозвола и уређивање система обједињене 
процедуре, започео би систем издавања електронских грађевинских дозвола, појачала 
одговорност свих учесника у поступку издавања потребне документације за градњу и 
ојачала улога грађевинске инспекције.494 

Од 1. марта 2015. године започето је издавање грађевинских дозвола на основу 
новог Закона, који обавезује надлежне службе да то учине у року до 28 дана. На основу 
парцијалних извештаја може се рећи да је ова законска обавеза почела да се примењује. 
С обзиром на дугогодишњу праксу која је поступак издавања грађевинских дозвола 
чинила изузетно временски дугим поступком, који је у многоме зависио од добре воље 
администрације, обавеза издавања грађевинске дозволе у року до 28 дана је значајан 
корак ка успостављању владавине права и смањивања простора за корупцију и трговину 
утицајима. Не постоји, међутим, систематски извештај ни систематски увид у поднете 
захтеве и издате грађевинске дозволе по општинама, односно ови подаци нису доступни, 
па не постоји поуздан основ за процену ефикасности примене ових чланова Закона.495 
Србија је на Doing Business листи Групе светске банке побољшала свој ранг за 9 места, и 
у 2016. години, прешла на 59. позицију, за разлику од 68. места у 2015. години. Један од 
                                                 
491 Видети: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. годину, стр. 
138–139. 
492 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 131.  
493 Агенција за борбу против корупције, Мишљење о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о 
планирању и изградњи, август 2014. године, доступно на: http://www.acas.rs/praksa-agencije/analize-propisa-
na-rizike-od-korupcije/. 
494 Влада Републике Србије, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
495 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 143–145.  
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два параметра који су ово омогућили је и смањење броја дана за добијање грађевинске 
дозволе. Наиме, за разлику од мерења за 2015. годину, када је за ову категорију, у просеку, 
било потребно издвојити 178 дана, у 2016. години је број дана смањен на 139.496 

 
Мера 3.6.2.2. Извршити стручно усавршавање запослених о новим решењима Закона до почетка 
његове примене 
Првом активношћу је предвиђено да МГСИ до 6. фебруара 2015. године направи план и програм обуке 
запослених и приручнике са упутствима. 
Уз активност је предвиђена напомена да меру треба извршити у сарадњи са министарством надлежним 
за природне ресурсе, рударство и просторно планирање 
Индикатор: Израђен план и програм обуке запослених на основу препорука анализе потреба; израђени 
и одштампани приручници с упутствима 
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Другом активношћу је предвиђено да МГСИ до почетка примене закона спроводи план обуке запослених 
и подели приручнике са упутствима. 
Уз активност је предвиђена напомена да уколико је потребно, стручно усавршавање треба спроводити и 
након почетка примене Закона. 
Индикатор: Општа напомена бр. 7 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период.

 
О спровођењу 
 
У одговорима на упитник Агенције, МГСИ наводи да је ова активност делимично 

реализована, тако што је припремљен интерни план обука о новим законским решењима 
које се већ спроводе и у којима је посебан акценат на електронском издавању дозвола, 
док је приручник у припреми и планира се његово штампање у првом кварталу 2016. 
године.497 

 
Мера 3.6.2.3. Спровести кампању за информисање грађана о поступку 
Првом активношћу је предвиђено да МГСИ у року од 10 месеци од почетка примене Закона направи 
програм и план кампање. 
Уз активност је предвиђена напомена да меру треба извршити у сарадњи са министарством надлежним 
за природне ресурсе, рударство и просторно планирање 
Индикатор: Израђен програм и план кампање 
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Другом активношћу је предвиђено да МГСИ у року од 12 месеци од почетка примене Закона спроведе 
кампању према плану и програму. 
Уз активност је предвиђена иста напомена као и уз прву активност. 
Индикатор: Кампања спроведена према плану и програму; извештај о спроведеној кампањи 
Активност је реализована у складу с индикатором. 

 
О спровођењу 
 
МГСИ, у сарадњи са Националном алијансом за локални економски развој 

(НАЛЕД) и уз подршку USAID организује рад позивног центра којим би се унапредило 
спровођење Закона о планирању и изградњи. Позивни центар би требало да пружи 
релевантне информације свим заинтересованима, а у циљу бољег разумевања и правилне 
примене одредаба Закона о планирању и изградњи. У оквиру овог пројекта, отворена је 

                                                 
496 Група светске банке (World Bank Group), Doing Business 2016, Ease of Doing Business in Serbia, доступно 
на:  http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/serbia#close  
497  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Извештај о спровођењу Стратегије, 
фебруар 2016. године.  



 
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА 205

 

и посебна интернет страница, на којој се могу пронаћи одговори на најчешће постављена 
питања у вези са одредбама Закона о планирању и изградњи, текстови закона, 
подзаконских аката и других докумената релевантних за област грађевинарства.498 

 
Циљ 3.6.3. Транспарентни критеријуми и учешће јавности у поступку 

разматрања, измена и усвајања просторних и урбанистичких планова на свим нивоима 
власти 

 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене четири мере. 

 
Као и у случају мере 3.6.2.1, тако је и за меру 3.6.3.1. која предвиђа измене и 

допуне Закона о планирању и изградњи, тако да се уведе обавеза раног обавештавања о 
почетку израде просторних и урбанистичких планова на свим нивоима власти, као и 
објављивања нацрта плана на веб-презентацијама, у прошлогодишњем извештају 
оцењено да није у потпуности испунила захтеве из Акционог плана. Наиме, у мишљењу 
о нацрту прошлогодишњих измена и допуна, Агенција је оценила да он садржи одредбе 
које се односе на рани јавни увид просторних и урбанистичких планова, али да наведене 
одредбе садрже и одређене ризике корупције, па самим тим не пружају довољне 
гаранције да ће циљ из Стратегије бити остварен. Имајући у виду извештај одговорног 
субјекта за 2015. годину, из кога произилази да он ову меру сматра потпуно реализованом, 
као и да у овом извештајном циклусу није дошло до било каквих измена релевантног 
закона, не постоји простор у коме би се могло очекивати да ће одговорни субјект 
приступити изменама у складу са оценом Агенције, због чега није ни оцењивано њено 
спровођење. 

Обавеза уношења одредбе о раном јавном увиду заснива се на праву грађана 
територијалне целине да буду благовремено обавештени о намерама у погледу израде, 
садржаја и основних концепција планског документа. Према оцени из алтернативног 
извештаја ПС и ТТ, одредба о јавном увиду у Закону о планирању и изградњи није 
дефинисана на начин који задовољава суштину сврхе (раног) јавног увида и укључивања 
грађана и других заинтересованих у процес израде плана. Наиме, важеће одредбе 
задовољавају критеријум формалног обавештавања грађана, али не и суштински захтев 
учешћа грађана на начин да буду обавештени, да дају примедбе и сугестије, да добију 
образложене одговоре, а не само одговор да се неки предлог прихвата или не, као и да 
све то буде доступно јавности. Стога је у одредбама које уређују (рани) јавни увид, 
потребно предвидети обавезу наручиоца плана, обрађивача плана и комисија за планове: 

 
 да омогући јавни увид у све добијене примедбе и сугестије; 
 да образложено одговори на све добијене примедбе и сугестије, нарочито на оне 

које се тичу потенцијалне колизије понуђених решења са стеченим правима на 
терену, и да сви ти одговори и образложења буду доступни јавности; 

 да у сеоским насељима на подручју плана организује обавештавање мештана 
путем месне заједнице о предстојећем јавном увиду, због тога што се у сеоским 
насељима интернет још увек не користи често и што житељи ових насеља у 
релативно великом броју немају навику да користе средства јавног 
информисања.499 

                                                 
498  Видети: http://gradjevinskedozvole.rs/; Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Извештај о спровођењу Стратегије, фебруар 2016. године.  
499 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 139 – 140, 143 – 145. 
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Мера 3.6.3.2. Изменити Правилник о начину израде и садржини планских докумената тако да се 
уједначи и стандардизује садржај планова, као и да се јасно дефинишу намене и општи принципи 
компатибилности намена 
Првом активношћу је предвиђено да МГСИ до 6. маја 2015. године изради и усвоји измене Правилника. 
Уз активност је предвиђена напомена да меру треба извршити у сарадњи са министарством надлежним 
за природне ресурсе, рударство и просторно планирање. 
Индикатор: Измењен Правилник о начину израде и садржини планских докумената 
Активност је реализована у складу с индикатором. 
Према подацима којима Агенција располаже, активност није реализована у року предвиђеним Акционим 
планом. 
Агенција не располаже подацима о томе да ли је активност реализована на начин предвиђен Акционим 
планом. 
Другом активношћу је предвиђено да МГСИ до 6. маја 2015. године објави стандардизовани садржај 
планова. 
Уз активност је предвиђена иста напомена као и уз прву активност. 
Индикатор: Стандардизовани садржај планова објављен 
Активност је реализована у складу с индикатором. 
Према подацима којима Агенција располаже, активност није реализована у року предвиђеним Акционим 
планом. 
Агенција не располаже подацима о томе да ли је активност реализована на начин предвиђен Акционим 
планом. 

О спровођењу 

Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената урбанистичког и 
просторног планирања,500 усвојен у складу новим решењима Закона о планирању и 
изградњи, ступио је на снагу 28. јула 2015. године. Стандардизовани садржај планова 
објављен је уз Правилник.501 

 
Мера 3.6.3.3. Спровести кампање за информисање грађана о значају раног увида и јавних расправа о 
плановима 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма до 
6. септембра 2014. године направи програм и план кампање и изради приручник о модалитетима ране 
партиципације грађана у изради планова. 
Уз активност је наведена напомена да меру треба извршити у сарадњи са министарством надлежним за 
природне ресурсе, рударство и просторно планирање, као и са јединицама локалних самоуправа и да је 
пожељно укључити и заинтересоване ОЦД. 
Индикатор: Израђен програм и план кампање; Израђен приручник о модалитетима ране партиципације 
грађана у изради планова 
Агенција није у могућности да оцени испуњеност активности.* 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма 
до 6. септембра 2015. године спроведе кампању према плану и програму у јединицама локалних 
самоуправа. 
Уз активност је предвиђена иста напомена као и уз прву активност. 
Индикатор: Кампања спроведена према плану и програму; извештај о спроведеној кампањи 
Активност није реализована у складу с индикатором. 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 

О спровођењу 

Израђен је Приручник у оквиру пројекта унапређења управљања земљиштем у 
Србији у сарадњи са Немачком агенцијом за међународну сарадњу (ГИЗ), који је 
                                                 
500 „Службени гласник РС“, бр. 64/15. 
501  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Извештај о спровођењу Стратегије, 
фебруар 2016. године. 
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доступан на интернет страници МГСИ. Друга активност је, према одговорима МГСИ на 
упитник Агенције, делимично реализована. Наиме, у сарадњи са СКГО спроведене су 
презентације Закона о планирању и изградњи.502 

 
О ефектима 
 
Алтернативни извештај ПС и ТТ указује на то да је у овој области појам јавности 

стриктно ограничен на службено сазван скуп, на коме заинтересовани учесници могу да 
изнесу своје примедбе и сугестије које се тичу плана, односно да писменим путем 
доставе коментаре о плану у периоду јавног увида. Овакво тумачење не подразумева 
активно учествовање различитих категорија актера, нити различите модалитете јавних 
скупова у вези са конкретним планским документом, као што су скупови 
професионалних и струковних удружења, универзитета или факултета, научних и других 
установа, организација и удружења грађана, нарочито на локалном нивоу. Јавни увид на 
начин како је дефинисан у Закону о планирању и изградњи, према оцени алтернативног 
извештаја, представља једносмерну комуникацију без јавног дијалога и сучељавања 
аргумената, што је потпуно супротно начину на који је овај појам дефинисан у кључним 
документима ЕУ и Савета Европе. Због тога повећање процента планова који су јавно 
разматрани не може бити валидна мера за индикатор успеха, зато што је број јавних 
расправа формални показатељ, који не говори о квалитативним обележјима јавне 
расправе. Неупоредиво су важнија сазнања и информације о садржају приспелих и 
усвојених примедби и сугестија примљених током јавне расправе, као и образложења 
одбијених примедби и предлога. Због тога алтернативни извештај ПС и ТТ препоручује 
да се утврде обавезни и јавни критеријуми за прихватање, односно одбијање примедби и 
предлога, процедуре за јавну расправу, као и да се уведе обавеза по којој су у састав 
комисије за планове укључени и представници заинтересованих грађана, удружења 
грађана и чланови професионалних и струковних удружења са територије плана.503 

 
Мера 3.6.3.4. Доношење смерница за уједначено поступање јединица локалне самоуправе у области 
издавања грађевинских и других дозвола и сагласности, процеса легализације и конверзије земљишта 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да министарство надлежно за послове грађевинарства 
и урбанизма до 6. марта 2014. године изради и усвоји смернице и проследи их свим јединицама локалне 
самоуправе. 
Уз активност је наведена напомена да меру треба извршити у сарадњи са министарством надлежним за 
природне ресурсе, рударство и просторно планирање. 
Индикатор: Смернице усвојене и прослеђене свим јединицама локалне самоуправе 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
 

О спровођењу 
 
Према одговорима МГСИ на упитник Агенције, ова активност је делимично 

реализована тако што су у првом кварталу 2015. године организоване радионице са 
јединицама локалних самоуправа и израђена упутства за поступање у обједињеној 
                                                 
502  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Извештај о спровођењу Стратегије, 
фебруар 2016. године. 
503 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 139 – 140, 143 – 145; Маргинална позиција 
грађана у области планирања и уређења простора у супротности је са свим европским документима (видети 
најновији документ European Charter on Participatory Democracy in Spatial Planning Processes, ECTP 
European Council of Spatial Planners из октобра 2015. године). 
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процедури која су прослеђена јединицама локалне самоуправе и имаоцима јавних 
овлашћења. У првом кварталу 2016. године биће израђена упутства за спровођење 
поступка легализације (озакоњења).504 

Циљ 3.6.4. Ефикасна интерна и екстерна контрола у поступку издавања 
грађевинских и других дозвола и сагласности у области урбанизма 

Акционим планом је за испуњење овог циља предвиђено шест мера. 

Мера 3.6.4.1. Омогућити грађанима увид у електронски портал за праћење тока предмета 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма до 
6. децембра 2014. године изради студију изводљивости за увођење електронског портала за праћење тока 
предмета. 
Уз активност је наведена напомена да меру треба реализовати слично порталу судова о кретању 
предмета. 
Индикатор: Израђена студија изводљивости; Извештај о студији 
Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Агенција не располаже подацима о томе да ли је активност реализована на начин и у року предвиђеним 
Акционим планом. 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма 
до 6. октобра 2015. године измени прописе ради увођења правног основа. 
Уз активност је наведена напомена да меру треба извршити у сарадњи са министарством надлежним за 
природне ресурсе, рударство и просторно планирање. 
Индикатор: Усвојене измене прописа ради увођења правног основа 
Активност је реализована у складу с индикатором. 
Активност је реализована у року предвиђеним Акционим планом. 
Агенција не располаже подацима о томе да ли је активност реализована на начин предвиђеним 
Акционим планом. 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
** Трећа активност није доспела за реализацију до краја 2015. године. 
 

О спровођењу 
 
Приликом израде Нацрта закона о планирању и изградњи, радна група је спровела 

и процену изводљивости увођења електронског портала за праћење тока предмета, па је 
законом уведена обједињена процедура за електронско издавање грађевинских дозвола. 
Подносилац захтева може да се улогује у обједињени систем и да прати ток свог предмета. 
Друга активност је реализована доношењем Закона о планирању и изградњи који уводи 
основ за обједињену процедуру. Опрема је набављена, софтвер је у фази тестирања и 
почиње са радом 1. јануара 2016. године. У одговорима МГСИ није наведено да ли је мера, 
у складу с напоменом, реализована у сарадњи са министарством надлежним за природне 
ресурсе, рударство и просторно планирање.505 

 
Мера 3.6.4.2. Стручно усавршавање запослених 
Првом активношћу је предвиђено да МГСИ до 6. августа 2016. године направи план и програм стручног 
усавршавања и изради приручнике са упутствима. 
Уз активност је предвиђена напомена да меру треба извршити у сарадњи са министарством надлежним 
за природне ресурсе, рударство и просторно планирање. 
Индикатор: Израђен план и програм стручног усавршавања; израђени приручници с упутствима; 

                                                 
504  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Извештај о спровођењу Стратегије, 
фебруар 2016. године. 
505  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Извештај о спровођењу Стратегије, 
фебруар 2016. године. 



 
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА 209

 

Агенција није у могућности да оцени реализацију активности. 
Другом активношћу је предвиђено да МГСИ до почетка рада портала спроведе план стручног 
усавршавања и подели приручнике са упутствима. 
Уз активност је предвиђена иста напомена као и уз прву активност. 
Индикатор: План стручног усавршавања извршен; подељени приручници с упутствима 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.

 
О спровођењу 
 
У марту 2015. године утврђен је Акциони план за имплементацију електронске 

грађевинске дозволе. МГСИ је израдило нацрте подзаконских аката, којима ће се 
дефинисати услови електронске размене података, односно електронска обједињена 
процедура, а започета је и израда подзаконских аката за дефинисање поступака 
електронског архивирања. Обезбеђени су сви услови за отпочињање примене 
електронске грађевинске дозволе од 1. јануара 2016. године. Обучено је 70 тренера који 
треба да, почев од 15. децембра 2015. године, обуче око 4.000 запослених на територији 
Републике Србије за примену софтвера. Упутства су доступна свим корисницима који 
учествују у поступку издавање електронске грађевинске дозволе најкасније до 20. 
децембра 2015. године.506 

 
Активности предвиђене за реализацију мере 3.6.4.3. нису доспеле за реализацију 

до краја 2015. године. 
 

Мера 3.6.4.4. Изменити Закон о планирању и изградњи тако да се прошири мрежа инспекцијских 
служби 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма до 
6. марта 2014. године изради анализу потреба проширења седишта/мреже инспекцијских служби. 
Уз активност је наведена напомена да меру треба извршити у сарадњи са министарством надлежним за 
природне ресурсе, рударство и просторно планирање. 
Индикатор: Израђен план и програм кампање 
Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Агенција не располаже подацима о томе да ли је активност реализована на начин и у року предвиђеним 
Акционим планом. 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма 
до 6. децембра 2014. године изради и достави Влади Нацрт закона о изменама и допунама Закона у 
складу са препорукама из анализе. 
Уз активност је наведена иста напомена као уз прву активност. 
Индикатор: Нацрт закона о изменама и допунама Закона достављен Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором.** 
Трећом активношћу је предвиђено да Влада до 6. фебруара 2015. године поднесе Предлог закона о 
изменама и допунама Закона Народној скупштини. 
Индикатор: Предлог закона о изменама и допунама Закона поднет Народној скупштини  
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Четвртом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. марта 2015. године усвоји Закон о 
изменама и допунама Закона. 
Индикатор: Закон о изменама и допунама Закона усвојен  
Активност није реализована у складу с индикатором. 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као реализована у року, али не и на начин 
предвиђен Акционим планом. 
 

                                                 
506 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 142 – 143. 
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О спровођењу 
 
У одговорима на упитник Агенције МГСИ наводи да је прва активност која се 

односи на анализу потреба проширења седишта/мреже инспекцијских служби 
реализована. Израђен је шематско-табеларни приказ потреба инспекцијске службе, која 
је показала да не постоји потреба да се прошири број инспекцијских јединица, већ да се 
број инспектора у постојећим јединицама повећа. 

У погледу измена и допуна Закона о планирању и изградњи, МГСИ наводи да 
активност није реализована, односно да је Законом о планирању и изградњи ојачана улога 
грађевинске инспекције, али да мрежа инспекцијских служби није проширена. Као 
разлог се наводи чињеница да је анализа из претходне активности показала да није 
потребно проширити број инспекцијских јединица.507 

 
О ефектима 
 
Агенција је у Мишљењу на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о 

планирању и изградњи истакла да, иако се предложене измене делимично тичу права и 
дужности урбанистичког и грађевинског инспектора, оне се не односе на проширење 
мреже инспекцијских служби.508 

 
Мера 3.6.4.5. Ојачани капацитети инспекцијских служби 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма до 
6. јуна 2014. изради анализу потреба. 
Индикатор: Израђена анализа потреба 
Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Агенција не располаже подацима о томе да ли је активност реализована на начин и у року предвиђеним 
Акционим планом. 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма 
до 6. децембра 2014. године измени систематизацију и запосли одговарајући број стручног кадра у 
складу са анализом. 
Уз активност је наведена напомена да меру треба извршити у сарадњи са РГЗ и министарством 
надлежним за природне ресурсе, рударство и просторно планирање. 
Индикатор: Број и структура запослених одговара анализи потреба 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Трећом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма 
направи и трајно спроводи план и програм обуке запослених у складу са анализом. 
Уз активност је наведена иста напомена као уз другу активност. 
Индикатор: план обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.* 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
 

О спровођењу 
 
У одговорима на упитник Агенције МГСИ наводи да је прва активност која се 

односи на анализу потреба за јачањем капацитета инспекцијских служби реализована, 
тако што је, као и у случају претходне мере, израђен шематско-табеларни приказ потреба 

                                                 
507  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Извештај о спровођењу Стратегије, 
фебруар 2016. године. 
508 Агенција за борбу против корупције, Мишљење о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о 
планирању и изградњи, август 2014. године, доступно на: http://www.acas.rs/praksa-agencije/analize-propisa-
na-rizike-od-korupcije/. 
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инспекцијске службе. Анализа је показала да не постоји потреба да се прошири број 
инспекцијских јединица, већ да се број инспектора у постојећим јединицама повећа. У 
току су активности на јачању капацитета инспекцијских служби у складу са новим 
Законом о планирању и изградњи, а након завршетка рационализације, биће израђена 
нова и усклађена систематизација министарства. Поводом треће активности, МГСИ 
наводи да, уз подршку УСАИД, инспектори похађају обуке за стицање 
„звања“ инструктора за инспекторе, на основу чега ће имати право да обучавају нове 
запослене. Ове обуке ће у будућности бити спровођене кроз практично-менторски рад 
инструктора за инспекторе у оквиру обављања редовног посла, као и путем обука које 
организује Служба за управљање кадровима.509 

 
Мера 3.6.4.6. Побољшати проактивни приступ инспекцијских служби тако што ће се годишњим 
планом предвидети већи број инспекцијских надзора 
Једином активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма 
трајно у годишњем плану инспекцијских служби предвиди већи број надзора. 
Уз активност је наведена напомена да меру треба извршити у сарадњи са министарством надлежним за 
природне ресурсе, рударство и просторно планирање. 
Индикатор: Број планираних инспекцијских надзора повећан у односу на број планираних надзора из 
претходне године 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период.* 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
 

О спровођењу 
 
У одговорима на упитник Агенције МГСИ наводи да се ова активност 

континуирано реализује, а да ће у складу са новим Законом о инспекцијском надзору510 
инспектори израдити годишњи план рада са планираним повећаним бројем 
инспекцијских надзора.511 

 
3.7. ЗДРАВСТВО 

 
У оквиру седме области Стратегије – Здравство – формулисана су три циља: 
 

1. идентификовани и отклоњени сви недостаци у правном оквиру који погодују 
корупцији и обезбеђена њихова пуна примена (циљ 3.7.1.), 

2. успостављени ефикасни механизми за интегритет, одговорност и транспарентност 
у доношењу и спровођењу одлука (циљ 3.7.2.), 

3. транспарентан информациони систем у здравству и учешће грађана у контроли 
рада здравствених институција, у складу са законском заштитом података о 
личности (циљ 3.7.3.). 

 
За испуњење ова три циља предвиђено је 12 мера и 33 активности, од којих је 

поступање испитано за 15 активности. Према оцени Агенције, од испитаних 15 
активности: 

 
                                                 
509  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Извештај о спровођењу Стратегије, 
фебруар 2016. године. 
510 „Службени гласник РС“, бр. 36/15. 
511  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Извештај о спровођењу Стратегије, 
фебруар 2016. године.  
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 Ниједна активност није реализована у складу с индикатором. 
 11 активности није реализовано, од којих 6 због тога што претходна условљавајућа 

активност није испуњена. 
 За 4 активности, Агенција, због недостатка података, није у могућности да оцени 

реализацију. 
 
Поступање по Стратегији и Акционом плану 
 
Циљ 3.7.1. Идентификовани и отклоњени сви недостаци у правном оквиру који 

погодују корупцији и обезбеђена њихова пуна примена 
 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене четири мере. 
 

Мера 3.7.1.1. Изменити Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о 
коморама здравствених радника и Закон о лековима и медицинским средствима тако да се отклоне 
недостаци који стварају ризик на корупцију 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове здравља до 6. јула 2014. године 
изради и достави Влади нацрте закона о изменама и допунама закона у складу са препорукама анализе. 
Уз активност је наведена напомена да је потребно обавезно изменити правни оквир, између осталог, тако 
да се: избор директора здравствених установа и здравствених радника врши на конкурсу и на основу 
утврђених објективних критеријума; усвоји електронски информациони систем за праћење токова 
новца, а посебно ванстандардних услуга и сопствених прихода (одвојено од информационог система 
пружања здравствених услуга); даље развијају механизми финансијске мотивације запослених у 
здравству на бази резултата рада; прецизно регулишу законски услови под којима запослени здравствени 
радници у државним установама могу пружати здравствене услуге у приватним установама; регулише 
положај здравствених радника у складу с положајем јавних службеника. 
Индикатор: Нацрти закона о изменама и допунама закона достављени Влади  
Активност није реализована у складу с индикатором.** 
Трећом активношћу је предвиђено да Влада до 6. септембра 2014. године поднесе предлоге закона о 
изменама и допунама закона Народној скупштини. 
Уз активност је наведена иста напомена као уз другу активност. 
Индикатор: Предлози закона о изменама и допунама закона поднети Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.** 
Четвртом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. децембра 2014. године усвоји законе о 
изменама и допунама закона. 
Уз активност је наведена иста напомена као уз другу активност. 
Индикатор: Закони о изменама и допунама закона усвојени 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.** 

* Прва активност којом је предвиђено да министарство надлежно за послове здравља до 6. априла 2014. 
године изради анализу ризика на корупцију наведених системских закона у здравству са препорукама је у 
прошлогодишњем извештају оцењена као реализована на начин и у року предвиђеним Акционим планом. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
У извештају о спровођењу Стратегије за 2015. годину Министарства здравља 

наводи се да је Законом о изменама и допунама Закона о здравственој заштити,512 који је 
ступио на снагу 29. децембра 2015. године, на другачији начин уређен институт 
допунског рада. Изменом члана 199. Закона, по мишљењу Министарства, створени су 
услови за праћење и контролу допунског рада који је идентификован као једна од области 
                                                 
512 „Службени гласник РС“, бр. 106/15. 
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ризичних на корупцију. Такође се наводи да је поново формирана радна група за израду 
нових измена и допуна овог закона, као и то да је утврђивање поменутих измена и допуна 
Закона о здравственој заштити предвиђено Програмом рада Владе за 2016. годину. У 2015. 
години су израђени и Нацрт закона о лековима и Нацрт закона о медицинским средствима, 
али ће се због бројних примедби Европске комисије рад на њима наставити и у 2016. 
години. У извештају се наводи да је формирана и радна група за израду нацрта новог 
закона о здравственом осигурању. Радна група треба да предложи низ нових системских 
решења која ће се, између осталог, односити на утврђивање листе стандардних и 
нестандардних услуга, а што ће неминовно имати реперкусије на остваривање и заштиту 
права и „уговарања са даваоцима здравствених услуга“. Крај 2016. године се наводи као 
временски оквир за финализацију нацрта закона и његово усвајање. Посебна радна група 
је формирана и за израду измена Закона о коморама здравствених радника.513 

У извештају о спровођењу Стратегије за 2015. годину Владе наводи се да је 
Планом рада Владе, за јун 2016. године, предвиђено утврђивање Предлога закона о 
изменама и допунама Закона о здравственој заштити, Предлога закона о здравственом 
осигурању, Предлога закона о лековима и Предлога закона о медицинским средствима. У 
извештају Владе, када је у питању допунски рад који је Министарство здравља означило 
као област ризичну на корупцију, наводи се да је изменама и допунама Закона о 
здравственој заштити из децембра 2015. године на нови начин уређен овај институт. 
Наиме, здравствени радник који ради пуно радно време може да обавља одређене послове 
из своје струке код другог послодавца, ван редовног радног времена. То право може да 
оствари закључивањем уговора о допунском раду у укупном трајању до једне трећине 
пуног радног времена. Здравствена установа, односно приватна пракса дужни су да воде 
евиденцију о закљученим уговорима о допунском раду.514 

У Алтернативном извештају ПС и ТТ наводи се да је, током 2015. године, Закон о 
здравственој заштити мењан у два наврата. Измене и допуне су усвојене у временском 
периоду краћем од месец дана. Прве измене и допуне регулисале су проширење групе 
здравствених радника и услове за добијање, обнављање и одузимање лиценце. Измене и 
допуне из другог циклуса обухватиле су област допунског рада. И у овом извештају се 
напомиње да су њима одредбе Закона о здравственој заштити усаглашене са Законом о 
раду, 515  када је у питању дужина трајања допунског рада. Одредбе које регулишу 
именовање директора и пријем у радни однос здравствених радника нису мењане. 
Измене Закона о здравственом осигурању из децембра 2015. године нису се односиле на 
питања из Акционог плана. Министарство здравља није израдило нацрт измена и допуна 
овог закона које би третирале ризике корупције на које је указала анализа из 2014. године, 
а коју је израдила радна група формирана под окриљем самог Министарства. Нацрти 
измена и допуна закона о коморама здравствених радника и закона о лековима и 
медицинским средствима, такође, нису формулисани.516 

 
О ефектима 
 
Оно што прво упада у очи, у вези са информацијама из извештаја Министарства 

здравља и Владе, јесте тренд веома динамичне законодавне активности. То отвара 
простор за претпоставку да су у питању активности које су имале за циљ да се отклоне 

                                                 
513 Министарство здравља, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
514 Влада Републике Србије, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
515 „Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14. 
516 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 149 – 150. 
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грешке и/или пропусти који су настали због релаксираног приступа регулацији процеса 
од изузетног значаја за друштво. 

Са друге стране, у реалном животу опстају ризици корупције који су, у 
међувремену, прерасли у својеврсан „бренд“ система здравства, претежно захваљујући 
одсуству јасних правила којима би се успоставиле прецизне процедуре и 
транспарентност рада и његових ефеката. Агенција је и у другом циклусу израде модела 
планова интегритета за установе секундарне и терцијарне здравствене заштите као 
ризичне идентификовала пружање ванстандардних услуга и допунски рад лекара и 
другог медицинског особља. 

Када је реч о пружању ванстандардних услуга, ризик се јавља због околности да 
њихово пружање није обухваћено обавезним здравственим осигурањем (посебно се 
наплаћује њихово пружање) и због околности да установе секундарне и терцијарне 
здравствене заштите располажу одређеном количином ресурса чија намена и утрошак 
нису унапред опредељени према типу здравствених услуга које се обезбеђују. У том 
смислу, постоји могућност да установе здравствене заштите преусмеравају ресурсе 
према пружању ванстандардних услуга у односу на услуге које су покривене обавезним 
здравственим осигурањем. Осим тога, пружањем ванстандардних услуга остварују се 
додатни приходи здравствених установа и здравственог особља, што чини присутним 
ризик да се ванстандардне услуге фаворизују у односу на стандардне. 

У вези са допунским радом, осим недостатака на које је указано у наставку овог 
извештаја, Агенција је као ризичну идентификовала околност да не постоје јасна правила 
о томе у ком моменту лекар и други медицински радник ради у свом радном времену (за 
које прима редовну плату и пружа услуге пацијентима – здравственим осигураницима), 
а у ком у допунском раду (у ком остварује посебну накнаду, односно у ком пацијенти 
плаћају здравствене услуге, без обзира да ли је реч о јавној или приватној установи). 
Другим речима описано, постоји правило да медицински радници, у допунском раду, 
могу радити до једне трећине пуног радног времена, али није извесно када су у режиму 
те трећине у односу на редовно радно време и да ли допунски рад остварују у јавној или 
приватној здравственој установи (ситуације у којима, на пример, лекар за време свог 
радног времена у јавној здравственој установи упућује пацијента да потражи здравствену 
услугу у приватној установи, у којој исти лекар остварује допунски рад). 

Алтернативни извештај ПС и ТТ, такође, указује на одсуство „стратешког 
приступа проблему“517 када је реч о честим променама Закона о здравственој заштити. 

Околност да је дошло до усаглашавања одредби Закона о здравственој заштити са 
одредбама Закона о раду, у Алтернативном извештају се оцењује као позитиван помак. 
Међутим, истовремено се указује на то да специфичности проблема прековременог рада 
у здравственој делатности изискују засебно уређење ове области. Додатно се оцењују као 
напредак решења о вођењу посебних евиденција о допунском раду, достављању 
примерка уговора о допунском раду здравственој инспекцији и успостављању обавезе за 
здравствене раднике да о допунском раду обавесте руководиоце установа у којима су 
запослени. Са друге стране, ради потпуности контроле, предлаже се увођење регистра 
здравствених радника који обављају допунски рад код здравствене инспекције и 
објављивање тог регистра како би био доступан осигураницима. У Алтернативном 
извештају се наводе и две додатне перспективе из којих би требало посматрати проблем 
допунског рада. Прва се односи на пропуштање да се допунски рад посматра у 
корелацији са постојањем листа чекања у здравственим установама, односно важећи 
прописи не успостављају јасан механизам који би требало да повеже ове две категорије. 
                                                 
517 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 150. 
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Други ниво проблема има везе са напоменама уз меру 3.7.1.1. које предвиђају да се 
измене везане за допунски рад морају извршити тако да се прецизно дефинишу услови 
под којима здравствени радници запослени у државним установама могу обављати 
допунски рад у приватној пракси. Правни скенер закључује да је мера, посматрана из 
овог аспекта, испуњена у малом проценту. Контрола уговора о допунском раду 
ослабљена је и на тај начин што се не зна тачан број приватних здравствених установа, 
те да би за адекватну контролу требало да постоји регистар приватне праксе и да се, 
истовремено, регулише њен рад. Алтернативни извештај скреће пажњу и на још један 
феномен: паралелно са изостанком резултата у смислу системског одговора на 
коруптивне праксе, оснивају се тела са нејасним статусом и овлашћењима под паролом 
борбе против корупције. У септембру 2015. године, формирано је Радно тело за борбу 
против корупције у систему здравства. Решењем којим је основано,518 поменутом телу 
су дата овлашћења која закони из области здравства не резервишу за такве организационе 
облике. Правни скенер, као дискутабилне, наводи следеће околности у вези са 
надлежностима Радног тела: 1) поступање у случајевима у којима постоје основи сумње 
да је реч о кривичном делу давања или примања мита; 2) улога медијатора између 
пацијената и здравствених установа у случајевима корупције; 3) овлашћење да проверава 
медицинску документацију пацијената и да доноси одлуке о исправности; и коначно 4) 
природа правних аката које доноси – да ли су у питању решења или одлуке, као и да ли 
пацијенти имају право на жалбу против њих.519 

 
До израде и усвајања подзаконских прописа (активност предвиђена за испуњење 

мере 3.7.1.2), није ни могло да дође, с обзиром на то да до измена релевантних закона, на 
начин предвиђен Акционим планом, није дошло. 

 
Активности предвиђене за испуњење мере 3.7.1.3. нису доспеле за реализацију до 

краја 2015. године. 
 
Због разлога који су наведени у Извештају о спровођењу Стратегије за 2014. 

годину,520 Агенција више неће пратити реализацију мере 3.7.1.4. 
 
Циљ 3.7.2. Успостављени ефикасни механизми за интегритет, одговорност и 

транспарентност у доношењу и спровођењу одлука 
 
Акционим планом је за испуњење овог циља предвиђено шест мера. 
 
Мера 3.7.2.1, којом је било предвиђено унапређивање сарадње и координације 

активности између релевантних институција на сузбијању корупције у систему 
здравствене заштите, оцењена је као реализована. Меморандум о сарадњи између 
Министарства здравља, Министарства правде, МУП, Одбора за здравље и породицу 
Народне скупштине, РЈТ, ДРИ и Агенције потписан је 27. јуна 2014. године, чиме је 
реализована и једина активност предвиђена за испуњење ове мере. 

 

                                                 
518  Решење о образовању Радног тела за борбу против корупције у систему здравства број 119–01–
542/2015- 17 од 14. септембра 2015. године 
519 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 149 – 152. 
520 Видети: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. годину, стр. 
151.  
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Мера 3.7.2.2. Изменити Закон о здравственој заштити и Закон о лековима и медицинским средствима 
тако да се јасним и транспарентним правилима уреди област донација медицинских апарата, лекова и 
медицинских средстава; однос са фармацеутском индустријом; висина и поступање са поклоном; као и 
сукоб интереса здравствених радника и сарадника, као и лица која обављају функције (а немају статус 
функционера у смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције) 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове здравља до 6. септембра 2014. 
године изради и достави Влади нацрте закона о изменама и допунама закона. 
Индикатор: Нацрти закона о изменама и допунама закона достављени Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Влада до 6. децембра 2014. године поднесе предлоге закона о 
изменама и допунама закона Народној скупштини. 
Индикатор: Предлози закона о изменама и допунама закона поднети Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. фебруара 2015. године усвоји законе о 
изменама и допунама закона. 
Индикатор: Закони о изменама и допунама закона усвојени 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена. 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
У свом извештају о спровођењу Стратегије, у вези са реализацијом прве 

активности из ове мере, Министарство здравља указује на претходне напомене у вези са 
формирањем радних група за измене нацрта закона о лековима и закона о медицинским 
средствима, као и у вези са околношћу да су ови нацрти увршћени у Програм рада Владе 
за 2016. годину.521 

И Алтернативни извештај констатује да у 2015. години није било измена и допуна 
релевантних закона како би се регулисала област поклона и донација.522 

 
О ефектима 
 
Правни скенер указује да поједине здравствене установе имају интерне акте којим 

регулишу примање поклона и донација, међутим неопходно је да се ове области 
системски обухвате јединственим механизмом.523 

 
Мера 3.7.2.3. Изменити Закон о донацијама и хуманитарној помоћи тако да се јасним и 
транспарентним правилима уреди област донација медицинских апарата, лекова и медицинских 
средстава, као и да се уведе обавеза код донација у здравству да се оформи комисија која ће процењивати 
оправданост, трошкове и исплативост донација 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. септембра 2014. 
године изради и достави Влади Нацрт закона о изменама и допунама Закона. 
Уз активност је наведена напомена да Закон треба да предвиђа да се комисија образује на нивоу 
здравствене установе, у сарадњи са министарством надлежним за послове здравља. 
Индикатор: Нацрт закона о изменама и допунама Закона достављен Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Влада до 6. децембра 2014. године поднесе Предлог закона о 
изменама и допунама Закона Народној скупштини. 
Индикатор: Предлог закона о изменама и допунама Закона поднет Народној скупштини 

                                                 
521 Министарство здравља, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
522 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 155. 
523 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 155. 
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Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. фебруара 2015. године усвоји законе о 
изменама и допунама закона. 
Индикатор: Усвајање Закона о изменама и допунама закона 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена. 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
У извештају о спровођењу Стратегије за 2015. годину МФ наводи се став да то 

министарство није надлежно за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о 
донацијама и хуманитарној помоћи.524 У Алтернативном извештају ПС и ТТ се наводи 
да Закон о донацијама и хуманитарној помоћи није мењан од 2002. године.525 

 
Мера 3.7.2.4. Изградња капацитета инспекција у оквиру министарства надлежног за послове здравља 
Трећом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове здравља до 6. марта 2014. 
године направи план и програм обуке запослених у складу са анализом потреба и приручнике с 
упутствима. 
Индикатор: Израђен план и програм обуке запослених на основу анализе потреба; Израђени и 
одштампани приручници са упутствима  
Активност није реализована у складу с индикатором.** 
Четвртом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове здравља трајно спроводи 
план и програм обуке запослених. 
Индикатор: план обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период.** 

* Прва активност којом је предвиђено да министарство надлежно за послове здравља до 6. септембра 2014. 
године изради анализу потреба је у извештају о спровођењу Стратегије за 2013. годину оцењена као 
реализована на начин и у року предвиђеним Акционим планом. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
*** Друга и пета активност нису доспеле за реализацију до краја 2015. године. 
 

О спровођењу 
 
У извештају о спровођењу Стратегије Министарства здравља наводи се да је у 

2015. години израђен план и програм обуке запослених. Овај план је саставни део Плана 
рада за 2016. годину. Обука запослених се врши у складу са усвојеним планом унутрашње 
едукације, као и према Програму МДУЛС о новом регулаторном и институционалном 
оквиру за инспекцијски надзор (тренинг за тренере и едукација осталих инспектора). 
Министарство здравља није израдило посебне приручнике за поступање здравствених 
инспектора с обзиром на то да је МДУЛС израдило и доставило инспекцијским службама 
Водич за примену Закона о инспекцијском надзору са свим потребним упутствима. 
Истовремено се у извештају указује на то да је у завршној фази израда приручника за 
санитарне инспекторе који се односи на контролу личне хигијене запослених и хигијену 
хране.526 

 
                                                 
524 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
525 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 155. 
526 Министарство здравља, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
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О ефектима 
 
Имајући у виду да је обука запослених саставни део Плана рада Министарства 

здравља за 2016. годину, то указује на околност да оваква обука у 2015. години није 
спроведена. 

У Алтернативном извештају ПС и ТТ се наводи да је Министарство здравља од 
Здравственог савета тражило извештаје и препоруке за превазилажење недостатака 
контроле и транспарентног извештавања о резултатима програма континуираног 
стручног усавршавања. Ипак, до закључења рада на извештају, овакав документ није 
стигао до Министарства.527 

Када је у питању израда приручника, није у потпуности јасно на који начин Водич 
МДУЛС може да пружи одговоре на све могуће специфичности поступка инспекцијске 
контроле у оквирима здравствених установа и служби. Став Алтернативног извештаја 
ПС и ТТ указује на концепт по коме би Закон о инспекцијском надзору требало да 
представља општи регулаторни оквир за рад инспекције, али да је, у сваком случају, 
неопходно да Министарство здравља изради посебне приручнике који би били 
применљиви у области здравства.528 

 
Мера 3.7.2.5. Унапредити контролу квалитета и спровођења програма континуираног стручног 
усавршавања од стране Здравственог савета 
Првом активношћу је предвиђено да Здравствени савет до 6. јуна 2014. године изради анализу разлога 
због чега се не врши спровођење контроле и транспарентно извештавање о резултатима. 
Уз активност је наведена напомена да Здравствени савет треба да провери да ли је програм који је 
акредитован заиста и спроведен и на начин на који је одобрен. 
Индикатор: Израђена анализа са препорукама 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.* 
Другом активношћу је предвиђено да Здравствени савет полугодишње израђује извештај са конкретним 
препорукама за превазилажење недостатака. 
Индикатор: Израђени полугодишњи извештаји 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.* 
Трећом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове здравља полугодишње подноси 
извештај Влади о примени препорука из извештаја. 
Индикатор: Извештај о спровођењу препорука поднет Влади 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.* 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
 

О спровођењу 
 
Извештај о спровођењу Стратегије за 2015. годину Здравственог савета не садржи 

информације које се односе на реализацију активности предвиђених Акционим планом. 
Здравствени савет се осврнуо на околности које се тичу избора новог сазива овог тела у 
јулу 2015. године, броју одржаних седница, проблема током примопредаје дужности 
између старог и новог састава, броја рецензираних предлога континуиране медицинске 
едукације, недостатка средстава за спровођење провере квалитета у извођењу 
акредитованих програма континуиране медицинске едукације и др.529 

Из садржине извештаја Здравственог савета, односно тема које се у њему наводе 
као кључни елементи у вези са спровођењем Стратегије, може се закључити да су 
активности предвиђене Акционим планом остале изван видокруга одговорног субјекта. 
                                                 
527 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 156. 
528 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 157. 
529 Здравствени савет, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године 
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На питања из упитника Агенције, у вези са трећом активношћу која подразумева 
обавезу Министарства здравља да на полугодишњој бази подноси Влади извештаје о 
примени препорука из извештаја Здравственог савета, ово министарство није дало јасан 
одговор. Извештај садржи само осврт на околност да је Народна скупштина у јулу 2015. 
године донела Одлуку о избору чланова Здравственог савета Србије, 530  и да је 
предвиђена законска обавеза Здравственог савета да Народној скупштини подноси 
извештај о свом раду, најмање једанпут годишње.531 

 
О ефектима 
 
Имајући у виду оно што је већ наведено у вези са извештајем Здравственог савета, 

могло би се закључити да је изостанку реализације треће активности допринео стицај 
околности: нити је Здравствени савет израдио извештај са препорукама за превазилажење 
недостатака у спровођењу континуиране медицинске едукације, нити Министарство 
здравља сматра да би требало да му буде додељена улога посредника у комуницирању 
таквих препорука Влади. 

 
Мера 3.7.2.8. 532  Израда и објављивање извештаја о спроведеним јавним набавкама за сваку 
здравствену установу 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да министарство надлежно за послове здравља трајно 
израђује и објављује извештај након сваке јавне набавке. 
Уз активност је наведена напомена да се мера односи на сваку здравствену установу. 
Индикатор: Објављени извештаји након сваке јавне набавке на интернет страници министарства 
надлежног за послове здравља 
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.* 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
 

О спровођењу 
 
У извештају о спровођењу Стратегије Министарства здравља наводи се да је 

током 2015. године објављено 4.658 збирних извештаја о јавним набавкама које су 
спроводиле здравствене установе. Сваки збирни извештај садржи више десетина 
појединачних извештаја.533 

У Извештају о спровођењу Стратегије за 2014. годину, Агенција је указала да не 
располаже капацитетима за контролу да ли је сваки извештај о свакој спроведеној јавној 
набавци у свакој здравственој установи објављен на интернет страници Министарства 
здравља.534 С тим у вези је у процесу ревизије Акционог плана предложена измена 
формулације ове активности. 

У Алтернативном извештају ПС и ТТ наводи се да се на интернет страници 
Министарства здравља налази секција „Јавне набавке“ са две подсекције, за набавке мале 
и набавке велике вредности. Правни скенер је претрагом подсекција установио да у њима 
постоје информације о јавним набавкама, али да се са сигурношћу не може тврдити да су 
објављене све јавне набавке за сваку здравствену установу.535 
                                                 
530 „Службени гласник РС“, бр. 65/15. 
531 Министарство здравља, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
532 На овом месту је дошло до омашке у нумерисању у Акционом плану, па би ова мера требало да носи 
број 3.7.2.6. 
533 Министарство здравља, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
534 Видети: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. годину, стр. 
155.  
535 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 158. 
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Циљ 3.7.3. Транспарентан информациони систем у здравству и учешће грађана у 

контроли рада здравствених институција, у складу са законском заштитом података о 
личности 

 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене две мере. 
 
Мера 3.7.3.1, која је предвиђала доношење новог закона о евиденцијама у 

здравству тако да се омогући коришћење електронских здравствених докумената и уведе 
јединствени информациони систем, у прошлогодишњем извештају је оцењена као 
реализована. Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства536 
усвојен је 8. новембра 2014. годинe, а његова примена је почела 1. јануара 2016. године. 

 
Активности предвиђене за испуњење мере 3.7.3.2. нису доспеле за реализацију до 

краја 2015. године. 
 

3.8. ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ 
 

У оквиру осме области Стратегије – Образовање и спорт – формулисано је пет 
циљева: 

 
1. измењен правни оквир који се односи на избор, положај и овлашћења директора 

основних и средњих школа, као и декана факултета (циљ 3.8.1.), 
2. усвојени прописи који регулишу просветну инспекцију (циљ 3.8.2.), 
3. успостављена транспарентност поступка уписа, полагања испита, оцењивања и 

евалуације знања у свим образовним институцијама (циљ 3.8.3.), 
4. процес акредитовања и накнадне контроле испуњености услова за рад државних 

и приватних школских установа заснован на јасним, објективним, 
транспарентним и унапред утврђеним критеријумима (циљ 3.8.4.), 

5. успостављена транспарентност финансирања спорта и власничке структуре 
спортских клубова и савеза (циљ 3.8.5.). 

 
За испуњење ових пет циљева предвиђено је 14 мера и 40 активности, од којих је 

поступање испитано за 34 активности. Према оцени Агенције, од 34 испитане активности: 
 

 5 активности је реализовано у складу с индикатором, од којих само једна на начин 
и у року предвиђеним Акционим планом. 

 27 активности није реализовано, од којих 7 због тога што није испуњена претходна, 
за њих условљавајућа активност. 

 За 2 активности Агенција, због недостатка података, није у могућности да оцени 
реализацију. 

 
Поступање по Стратегији и Акционом плану 
 
Циљ 3.8.1. Измењен правни оквир који се односи на избор, положај и овлашћења 

директора основних и средњих школа, као и декана факултета 
 

                                                 
536 „Службени гласник РС“, бр. 123/14. 
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Акционим планом је за испуњење овог циља предвиђена једна мера. 
 

Мера 3.8.1.1. Изменити Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о високом 
образовању, тако да се уведе законска обавеза избора, периодичне евалуације рада и учинка директора, 
декана и наставног особља у свим школским установама, на основу објективних, јасних, прецизних и 
унапред познатих критеријума 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове просвете до 6. септембра 2014. 
године изради и достави Влади нацрте закона о изменама и допунама закона. Уз активност је наведена 
иста напомена као уз прву активност. 
Индикатор: Нацрти закона о изменама и допунама закона достављени Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором.** 
Трећом активношћу је предвиђено да Влада, до 6. децембра 2014. године, поднесе предлоге закона о 
изменама и допунама закона Народној скупштини. 
Уз активност је наведена иста напомена као уз прву активност. 
Индикатор: Предлози закона о изменама и допунама закона поднети Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.** 
Четвртом активношћу је предвиђено да Народна скупштина, до 6. фебруара 2015. године, усвоје законе 
о изменама и допунама закона. 
Уз активност је наведена иста напомена као уз прву активност. 
Индикатор: Закони о изменама и допунама закона усвојени. 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена. 

* Прва активност којом је предвиђено да Министарство просвете до 6. јула 2014. године изради анализу 
закона од ризика на корупцију је у прошлогодишњем извештају оцењена као реализована на начин и у року 
предвиђеним Акционим планом. 
** У прошлогодишњем извештају ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
У извештају о спровођењу Стратегије за 2015. годину Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја (МПН) наводи да је највећи део препорука које се односе на 
област високог образовања, формулисаних у анализи закона коју су МПН и Агенција 
спровели у фебруару 2014. године,537 унет у текст Закона о изменама и допунама Закона 
о високом образовању, који је усвојен у септембру 2014. године. У извештају се, 
истовремено, напомиње да је у току израда новог закона у области високог образовања, 
који би требало да обухвати и преостале препоруке анализе. У 2015. години измењен је 
и допуњен Закон о основама система образовања и васпитања,538 а МПН указује да је 
израђен и Нацрт закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и 
васпитања, о коме је организована јавна расправа у јуну 2015. године. Планом рада МПН 
за 2016. годину предвиђено је усвајање Закона о основама система образовања и 
васпитања у првом, а Закона о високом образовању у другом кварталу 2016. године,539 
као што је наведено и у извештају Владе.540 

Народна скупштина је усвајање измена Закона о основама система образовања и 
васпитања и Закона о високом образовању уврстила међу нереализоване активности.541 

                                                 
537 Видети: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. годину, стр. 
157.  
538 „Службени гласник РС“, бр. 68/15. 
539 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. 
године. 
540 Влада Републике Србије, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
541 Народна скупштина, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 



 
222 ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА

 

Према наводима из Алтернативног извештаја ПС и ТТ, МПН је у циљу 
унапређења транспарентности донело одлуку којом је успостављена обавеза школа да 
Министарству доставе захтев за ангажовањем додатног наставног особља пре почетка 
школске године. На тај начин је смањено поље дискреционог одлучивања директора. 
Истворемено се умањују могућности за запошљавање лица које су у супротности са 
Законом: наиме, његовим одредбама је предвиђена обавеза преузимања запослених за 
чијим је радом престала потреба или ангажовања наставника са непуном нормом часова. 
Листа слободних радних места или потреба за делимичним ангажовањем наставника се 
објављује на интернет страници МПН. На тај начин, наставно особље за чијим је радом 
престала потреба или немају пуну норму часова може, у разумном року, доћи до 
информација о слободним местима у свакој појединачној школи.542 

У области високог образовања, Народна скупштина је на иницијативу МПН 
усвојила аутентично тумачење члана 54. Закона о високом образовању.543 Тумачење је 
усвојено као одговор на различите праксе у вези са бројем мандата ректора, декана, 
председника или директора високих школа струковних студија. Наиме, одредба 
поменутог члана Закона, која прописује ограничен број мандата и гарантује смењивост 
органа пословођења високошколских установа, у реалном животу постала је предмет 
креативног тумачења и изигравања. Висок ниво детаљности аутентичног тумачења 
упућује на то да је приликом његовог формулисања Народна скупштина имала у виду 
разноврсност облика помоћу којих је Закон заобилажен и игнорисан.544 

 
О ефектима 
 
У Алтернативном извештају ПС и ТТ наводи се да су у Нацрту закона о изменама 

и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, чије се усвајање планира 
за 2016. годину, предвиђена решења којима ће додатно бити унапређена транспарентност 
поступка избора директора. Антиципирана су и решења која имају за циљ попуњавање 
правних празнина, побољшање поступка избора директора, као и смањење њихових 
дискреционих прерогатива у вези са запошљавањем. Антикоруптивна мера, која је 
тренутно уведена у правни поредак кроз одлуку МПН да му се пре почетка школске 
године достављају захтеви за ангажовање додатног наставног особља, о чему је раније 
било речи, такође је предвиђена нацртом измена и допуна. 

Алтернативни извештај указује, на крају, и на то да је мера 3.8.1.1. недовољно 
одређена када је у питању обавеза евалуације учинка органа пословођења и наставног 
особља на основу јасних, прецизних и унапред познатих критеријума. С тим у вези 
наводи се претпоставка да је у питању потреба увођења програмског буџетирања у 
оквиру кога се може предвидети делимично или потпуно финансирање установа према 
учинку, што се сматра оправданим.545 

                                                 
542 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 163. 
543 Народна скупштина Републике Србије, Аутентично тумачење одредбе чл. 54. ст. 1. Закона о високом 
образовању: „Орган пословођења одговарајуће високошколске установе – ректор, декан, председник, 
односно директор бира се на три године са могућношћу само једног поновног избора у истој установи, при 
чему на укупан број мандата који може да има у тој установи не утичу промене у имену и презимену тог 
лица, називу високошколске установе, као и измене и допуне закона уколико оне не уређују на другачији 
начин питање укупног броја мандата пословодног органа у истој установи. За укупан број мандата, који у 
истој установи може да има орган пословођења, није од значаја да ли је тај други мандат узастопан или је 
између два мандата дошло до паузе“, „Службени гласник РС“, бр. 45/2015. 
544 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 163. 
545 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 163. 
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Као што је констатовано и у вези са областима приватизације и јавно-приватног 
партнерства и здравства, у области просвете је приметна законодавна хиперпродукција 
која образовање, које се иначе може окарактерисати као један од нестабилних система, 
додатно дестабилизује учесталим регулаторним променама. Имајући у виду налазишта 
аутора Алтернативног извештаја ПС и ТТ, остаје нада да ће предстојеће промене 
законодавства донети период стабилности и успостављање концептуалног, системског, 
организационог и других видова континуитета у образовању Србије. 

Алтернативни извештај ПС и ТТ изражава дилему у вези са квалитетом и 
адекватношћу мера и активности које Акциони план предвиђа у области образовања. 
Према мишљењу аутора, основни недостатак односи се на изразито формалан и стерилан 
приступ образовном систему. Мере које Акциони план резервише за ову област нису 
усклађене са начелима и циљевима Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. 
године. Оваква ситуација довела је до тога да је приоритет МПН испуњење циљева из 
Стратегије развоја образовања, кроз развој и примену инструмената нових образовних 
политика. У извештају се наводи и да је МПН самостално утврдило да се жаришта 
корупције налазе у областима издавања уџбеника за основно и средње образовање, 
заснивања радних односа у основном и средњем образовању, управљања установама 
високог образовања и у процесу одбране докторских дисертација. Према сазнањима 
аутора Алтернативног извештаја, приликом израде Акционог плана, МПН је истицало 
примедбе и сугестије, које нису прихваћене. МПН, због свега наведеног, не осећа 
власништво над релевантним активностима и своје политике и мере не заснива на 
Акционом плану.546 

 
Циљ 3.8.2. Усвојени прописи који регулишу просветну инспекцију 
 
Акционим планом је за испуњење овог циља предвиђено пет мера. 
 

Мера 3.8.2.1. Унапредити правни оквир у области просветне инспекције 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове просвете, до 6. септембра 2014. 
године, изради и достави Влади Нацрт закона о просветној инспекцији. 
Уз активност је наведена напомена да новим правним оквиром треба омогућити транспарентан рад 
школа и употребу приватно прикупљених средстава и одредити шта су дозвољени извори школских 
прихода; утврдити обавезујући списак допуштених извора школских прихода, како би се обезбедило да 
економске делатности школа не врше негативан утицај на образовни процес; преиспитати правила о 
давању часова сопственим ученицима/студентима и припреми за пријемне испите за високо образовање, 
са аспекта спречавања сукоба интереса и ризика на корупцију и да у израду дела анализе прописа са 
аспекта ризика на корупцију треба укључити Агенцију и посебно обратити пажњу на финансијску 
контролу школских прихода, јер она није довољно јака да би била адекватна и савладала ниво прилива 
приватних средстава у систем, а препоручује се додатни надзор кроз правилан рад школских одбора у 
сарадњи са просветном инспекцијом како би се обезбедило да запослени не подривају поступак набавке 
уџбеника. 
Индикатор: Нацрт закона достављен Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Влада, до 6. децембра 2014. године, поднесе Народној скупштини 
Предлог закона. 
Уз активност је наведена иста напомена као уз прву активност. 
Индикатор: Поднет Предлог закона Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 

                                                 
546 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 159 – 161. 
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Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина, до 6. фебруара 2015. године, усвоји закон 
којим се уређује просветна инспекција. 
Уз активност је наведена иста напомена као уз прву активност. 
Индикатор: Усвојен закон којим се уређује просветна инспекција. 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена. 

* У прошлогодишњем извештају ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
МПН, у извештају о спровођењу Стратегије за 2015. годину, наводи исте 

околности у вези са формирањем радне групе за израду нацрта Закона о инспекцијском 
надзору у области просвете и упоредном анализом закона о просветним инспекцијама у 
земљама у окружењу, на које је указало и у претходном извештајном циклусу.547 Као нова 
информација наводи се да је Планом рада МПН за 2016. годину предвиђено усвајање 
наведеног закона, који ће бити усклађен са општим Законом о инспекцијском надзору, у 
четвртом кварталу 2016. године,548 што је рок који се наводи и у извештају Владе.549 

Активности везане за дефинисање новог правног оквира у области просветне 
инспекције премештене су у АП 23 (активност 2.2.10.18), са роком за реализацију који 
истиче, такође, у четвртом кварталу 2016. године. 

 
Мера 3.8.2.2. Ојачати капацитете просветне инспекције на свим нивоима власти 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове просвете до 6. децембра 2014. 
године измени систематизацију и запосли одговарајући број стручног кадра у складу са анализом. 
Индикатор: Број и структура запосленог кадра одговара анализи потреба 
Активност није реализована у складу с индикатором.** 
Трећом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове просвете до 6. септембра 2014. 
године направи и спроводи план и програм обуке запослених у складу с анализом. 
Индикатор: план обуке извршен по години важења Стратегије; извештаји о реализацији плана обуке; 
програми и спискови учесника обука и извештаји о евалуацији обука 
Активност није реализована у складу с индикатором.** 
Трећом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове просвете до 6. октобра 2015. 
године обезбеди опрему у складу с анализом. 
Индикатор: Достављен извештај о набављеној опреми 
Активност није реализована у складу с индикатором. 

* Прва активност којом је предвиђено да Министарство просвете до 6. априла 2014. године спроведе 
анализу броја и структуре потребних запослених и других потреба је у прошлогодишњем извештају 
оцењена као реализована на начин предвиђен Акционим планом. 
** У прошлогодишњем извештају ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Из извештаја МПН може се закључити да је, током 2015. године, донет нови 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, који је консекутивно 
мењан у два наврата. Извештај не садржи експлицитну информацију о томе да ли је у 
извештајном периоду био запошљаван стручан кадар у циљу испуњења активности 
предвиђене Акционим планом, али је наведено да је запошљавање у државним органима 
                                                 
547 Видети: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. годину, стр. 
159.  
548 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. 
године. 
549 Влада Републике Србије, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
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и јавним службама било ограничено одредбама Закона о изменама и допунама Закона о 
буџетском систему. 550  Из овога, имплицитно, произилази да, највероватније, нису 
запошљавани кадрови ради попуњавања капацитета просветне инспекције.551 

У вези са реализацијом треће активности из Акционог плана, МПН наводи да су 
у 2015. години запослени похађали обуке страних језика у складу са Програмом посебног 
стручног усавршавања државних службеника у МПН. Иначе реализација овог типа обуке 
датира још из 2014. године и продужена је до 2015. године.552 Ипак, претпоставка је да 
аутори Акционог плана приликом формулисања ове мере нису имали у виду искључиво 
обуке у области страних језика. 

У извештају МПН наводи се да у 2015. години није набављана нова опрема. Као 
разлог се идентификује кашњење УЗЗПРО у спровођењу централизоване јавне набавке 
рачунара и рачунарске опреме.553 

 
О ефектима 
 
У условима у којима је изостала реализација активности из мере 3.8.2.1, а на шта 

су, ван сваке сумње, утицале околности у вези са усвајањем Закона о инспекцијском 
надзору и одлагањем рокова за усвајање прописа из области просветне инспекције, јасно 
је да би било нерационално трошити ресурсе на испуњење акцесорне мере, која ће након 
усвајања новог правног оквира постати застарела. У сваком случају, и ово је само једна 
од мера која остаје без ефекта у поретку који карактерише постојање контрадикторних 
правила, а у коме се стварни живот често одвија или без освртања на њих, или избором 
оних правила чија примена, у датом тренутку, највише одговара начелима 
егзистенцијалног приоритета и/или политичког опортунитета. 

 
Мера 3.8.2.3. Oбезбедити праћење примене кодекса понашања за наставнике 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове просвете до 6. маја 2014. године 
направи програм и план кампање ради упознавања наставних радника и ученика/студената са правилима 
кодекса. 
Индикатор: Израђен програм и план кампање 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Трећом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове просвете једном годишње 
састави извештај о праћењу примене Кодекса. 
Индикатор: Израђен годишњи извештај о праћењу примене Кодекса 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да је изостала претходна, 
условљавајућа активност.* 

* У прошлогодишњем извештају ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Имајући у виду да је мера 3.8.2.3. формулисана на такав начин да је дискутабилно 

да ли је министарство надлежно за послове просвете уопште у могућности да реализује 
активности које су у њој предвиђене, Агенција је у претходна два извештајна периода 

                                                 
550 „Службени гласник РС“, бр. 108/2013. 
551 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. 
године. 
552 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. 
године. 
553 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. 
године. 
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упутила препоруку министарству надлежном за послове правосуђа да у сарадњи са 
министарством надлежним за послове просвете предложи измене Акционог плана у овом 
делу.554 Будући да се ни у трећем циклусу извештавања није одиграла ниједна промена у 
било ком смеру, Агенција више неће пратити спровођење ове мере. 

И информације из Алтернативног извештаја ПС и ТТ потврђују претходно 
описано стање, односно да кодекс понашања наставника није усвојен. Такође, обавеза 
доношења оваквог кодекса није предвиђена ни Нацртом измена и допуна Закона о 
основама система образовања и васпитања. Самим тим, МПН није организовало кампање 
за упознавање наставних радника и ученика/студената са Кодексом понашања 
наставника. Према сазнањима аутора Алтернативног извештаја, дефинисање кодекса 
понашања наставника се не налази међу приоритетима МПН за 2016. годину. У области 
високог образовања, начело аутономије универзитета подразумева самостално доношење 
етичког кодекса и независан рад тела задуженог за његову примену.555 

 
Мера 3.8.2.4. Преиспитати све захтеве за закључивање уговора о давању у закуп дела простора 
школских установа 
Једином активношћу је предвиђено да Републичка дирекција за имовину, до 6. октобра 2015. године, 
обради и евидентира све захтеве за закључивање уговора о давању у закуп школских установа, чији је 
оснивач Република Србија, како би се стекао прецизнији увид у обим и вредност уговорних обавеза 
школа, као и евентуалне неправилности 
Индикатор: Израђен извештај о евиденцији уговора о закупу са статистичким подацима о обиму и 
вредности уговорних обавеза школских установа и утврђеним неправилностима 
Активност није реализована у складу с индикатором.

 
О спровођењу 
 
Републичка дирекција за имовину (РДИ) у свом извештају наводи информације 

о активностима које је спроводила на обради, ажурирању и евидентирању захтева за 
закључивање уговора о давању у закуп непокретности у јавној својини, које су школе 
достављале у периоду октобар – децембар 2015. године. У питању је 41 школа, што 
чини приближно 2,5% од укупног броја школских установа, а РДИ је поводом 33 
захтева донела решења којима се даје начелна сагласност за давање у закуп 
непокретности. У извештају се, такође, наводи да је за одређени број школа урађена 
анализа достављене документације о спроведеном поступку давања у закуп ствари у 
јавној својини и да су утврђене поједине неправилности, о којима је обавештавано 
МПН. РДИ је указала и да постоје препреке у реализацији ове активности из Акционог 
плана, а које се односе на недостатак стручне оспособљености запослених за израду 
статистичких података о обиму и вредности уговорених обавеза у вези са давањем 
ствари у јавној својини у закуп. 

Алтернативни извештај ПС и ТТ наводи податак да је РДИ обавестила МПН да је 
од почетка године до 8. јула 2015. године донела 40 решења којима је дата начелна 
сагласност за давање у закуп непокретности школским установама. Овај број чини само 
око 2,5% укупног броја школа у Србији. 

И ова мера је транспонована у АП 23 (активност 2.2.10.19), са роком за 
реализацију који је истекао са четвртим кварталом 2015. године. 

 

                                                 
554 Видети: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2013. годину, стр. 
181 и Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. годину, стр. 161.  
555 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 165. 
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О ефектима 
 
Први аспект из кога се може посматрати проблем у вези са испуњењем ове мере, 

односи се на могуће неразумевање њеног смисла од стране одговорног субјекта. Наиме, 
из извештаја РДИ може се закључити да овај орган јавне власти процес преиспитивања 
уговора тумачи као „текући посао“. Другим речима, РДИ се фокусира на разматрање 
захтева о закључивању уговора о давању у закуп ствари у јавној својини које јој, у 
реалном времену, достављају образовне установе (ex nunc). Овакво становиште, 
међутим, не поклапа се са смислом термина „преиспитивање“ који указује на процес у 
коме се поновно разматрају и сви претходно закључени уговори о давању у закуп 
непокретности у јавној својини (ex tunc). Индиција у прилог становишту да је, ипак, у 
питању врста ретроактивног сагледавања ствари, дата је у начину на који је активност са 
истом садржином формулисана у АП 23: поменута активност подразумева да се 
прeиспитaју сви вaжeћи угoвoри и зaхтeви зa зaкључивaњe угoвoрa o дaвaњу у зaкуп дeлa 
прoстoрa шкoлских устaнoвa. 

Алтернативни извештај ПС и ТТ указује и на други аспект потенцијалног 
проблема са испуњењем релевантне мере. Пракса показује да значајан број школа 
„премошћава“ закључивање уговора о закупу, на тај начин што најчешће потписују 
уговоре о пословно-техничкој сарадњи. Дејство ових уговора је такво да школе 
изнајмљују школски простор (фискултурне сале и простор за комерцијалне садржаје), а 
закупац им, за узврат, донира опрему и наставна учила. Такође се указује и на могућност 
да поједине образовне установе изнајмљују простор без потписаног уговора и 
одговарајуће евиденције.556 

 
Мера 3.8.2.5. Унапредити механизам за представке, захтеве и жалбе у министарству надлежном за 
послове просвете 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове просвете трајно уведе обавезу 
обавештавања грађана о процедурама за представке, захтеве и жалбе преко интернет презентације 
ресорног министарства, као и обавезу да се сваки подносилац представке обавести о мерама предузетим 
по представци. 
Индикатор: Обавештење о процедурама за представке, захтеве и жалбе објављено на интернет 
презентације ресорног министарства; Уведена обавеза обавештавања подносиоца представке о мерама 
предузетим по њој 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове просвете једном годишње 
састави извештај о најчешће подношеним представкама и жалбама с анализом њихових узрока и 
препорукама за отклањање, као и да изврши квалитативан увид у најчешће жалбе и анализира њихове 
узроке. 
Индикатор: Израђен извештај 
Активност није реализована у складу с индикатором.*

* У прошлогодишњем извештају ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
У извештају о спровођењу Стратегије за 2015. годину, МПН наводи да су на 

интернет страници Министарства постављени контакти и описи надлежности основних 
унутрашњих јединица и да се грађани, посредством интернет странице, могу упознати са 
документима који су им неопходни за остваривање права. МПН наводи да су 
информациона безбедност и заштита података разлози због којих грађанима није 

                                                 
556 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 166. 
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омогућено да добијају обавештења о процедурама за представке, захтеве и жалбе и о 
мерама које су предузете на основу ових поднесака. МПН је са грађанима успоставило 
директну комуникацију путем друштвених мрежа.557 Агенција оцењује да, имајући у 
виду дефинисани индикатор односно предвиђену активност и суштину мере 3.8.2.5, 
постојећи механизам о коме говори МПН суштински не представља замену за прву 
активност предвиђену Акционим планом. 

МПН није израдило извештај о најчешће подношеним представкама и жалбама с 
анализом њихових узрока и препорукама за отклањање, због недостатка финансијских 
средстава.558 

 
О ефектима 
 
Став аутора Алтернативног извештаја ПС и ТТ је да је МПН унапредило 

механизме за обавештавање грађана о представкама, захтевима и жалбама. Наиме, у 
прилог овом становишту се наводи да је са представницима МПН омогућена 
комуникација путем електронске поште и телефона, као и да су унапређени садржај и 
ажурност интернет странице овог органа јавне власти. Према сазнањима аутора 
Алтернативног извештаја, представници МПН не деле став о сврсисходности израде 
извештаја о најчешће подношеним представкама и жалбама.559 

 
Циљ 3.8.3. Транспарентност поступка уписа, полагања испита, оцењивања и 

евалуације знања у свим школским институцијама 
 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене две мере. 
 

Мера 3.8.3.1. Изменити Закон о основном и средњем образовању и Закон о високом образовању тако 
да се процедура и критеријуми уписа објективизирају у највећој могућој мери 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове просвете, до 6. септембра 2014. 
године, изради и достави Влади нацрте закона о изменама и допунама закона. 
Уз активност је наведена напомена да новим законским решењима процедуру уписа треба учинити 
транспарентном до мере која не задире у приватност ученика и студената, предвидети да контрола 
правилности процедуре траје највише три месеца након завршеног поступка уписа у циљу покретања 
одговарајућих поступака против одговорних лица и предвидети да приватне часове и припремну наставу 
за упис не могу вршити лица која учествују у процесу пријемног испита. 
Индикатор: Нацрти закона о изменама и допунама закона достављени Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Влада, до 6. децембра 2014. године, поднесе предлоге закона о 
изменама и допунама закона Народној скупштини. 
Уз активност је наведена иста напомена као уз прву активност. 
Индикатор: Предлози закона о изменама и допунама закона поднети Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да је изостала претходна, 
условљавајућа активност.* 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина, до 6. фебруара 2015. године, усвоје законе о 
изменама и допунама закона. 
Уз активност је наведена иста напомена као уз прву активност. 
Индикатор: Закони о изменама и допунама закона усвојени. 

                                                 
557 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. 
године. 
558 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. 
године. 
559 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 167. 
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Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да је изостала претходна, 
условљавајућа активност. 

* У прошлогодишњем извештају ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
У извештају МПН наводи се да није започета израда нацрта посебних закона о 

основном и средњем образовању с обзиром на то да се раде измене и допуне Закона о 
основама система образовања и васпитања, који представља кровни закон и од чијих 
решења зависи и садржина посебних закона. Започета је израда Закона о високом 
образовању, а Планом рада МПН за 2016. годину предвиђено је његово усвајање у другом 
кварталу 2016. године. 

Планом рада Владе за 2016. годину предвиђено је утврђивање Предлога закона о 
изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању за децембар, а 
утврђивање Предлога закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и 
васпитању за септембар 2016. године.560 

 
О ефектима 
 
У Алтернативном извештају ПС и ТТ износи се гледиште да је релевантна мера 

нејасна и да је треба дефинисати на другачији начин. Овакав став почива на мишљењу да 
је неопходно спровести одвојене анализе процеса уписа, према различитим нивоима 
образовања. 

Када су у питању основне школе, примарни критеријум за упис је пребивалиште 
родитеља, односно старатеља и детета. Ако у појединој школи постоји довољан број 
непопуњених места може се одобрити упис деце која иначе у њу не би могла да буду 
уписана, према претходном критеријуму. 

Систем уписа у средње школе је заснован је на централном систему уписа и, према 
ставу аутора Алтернативног извештаја, веома је транспарентан. Проблем је представљала 
ранија пракса по којој је МПН дозвољавало школама, за које постоји велико 
интересовање, да повећају број ученика по одељењу, или да повећају број одељења у 
односу на услове из конкурса. Ово је концентрисало значајну дискрециону моћ у рукама 
директора средњих школа, који су увећавали величину одељења изнад законског 
максимума, а на уштрб квалитета наставног процеса. Након што је оваква пракса укинута 
(од школске 2014. године), умањене су и могућности различитих видова злоупотреба 
приликом уписа у средње школе. 

Факултети и више школе самостално дефинишу области и садржај пријемних 
испита. Алтернативни извештај ПС и ТТ оцењује да увођење опште матуре, које се 
планира, може довести до унапређења процеса уписа на високо образовање. Општа 
матура ће обезбедити једнакост ученика у правима тиме што ће онемогућити дефинисање 
различитих критеријума и појединачних правила за упис.561 

Из претходне анализе и стања реализације активности, и у случају ове мере може 
се проблематизовати начин на који су дефинисане и пут којим су мере и активности, такве 
какве су, стигле у Акциони план. Размере диспропорције између прописаног, са једне, и 
онога што се разматра у стручној јавности и одиграва у стварном животу, са друге стране, 
намеће три кључна питања: 1) питање власништва над циљевима, мерама и активностима 

                                                 
560 Влада Републике Србије, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
561 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 167 – 168. 
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(на које је раније, већ, указано); 2) питање аутентичности (искрености воља и потреба) 
проблема који се желе превазићи; као и 3) питање репрезентативности, односно да ли су 
материјални (стручни), а не, само, формални актери добили прилику да њихове 
вредности заиста и постану део стратешких докумената који ће уобличавати будућност 
друштва. 

 
Мера 3.8.3.2. Обезбедити услове за стављање у пуну функцију централног информационог система 
за управљање у просвети 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове просвете и Републички завод 
за статистику до 6. септембра 2015. године обједине постојеће прикупљање података и информационе 
системе и елиминишу преклапања. 
Уз активност је наведена напомена да се мера се може извршити кроз договор о изводљивој расподели 
одговорности за прикупљање података између министарства надлежног за послове просвете, завода за 
статистику и образовних установа. 
Индикатор: Обједињени системи и елиминисана преклапања 
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове просвете и Републички завод 
за статистику до 6. септембра 2015. године прошире аналитичке капацитете установа задужених за 
обраду података. 
Уз активност је наведена иста напомена као уз прву активност. 
Индикатор: Проширени капацитети установа задужених за обраду података 
Активност није реализована у складу с индикатором.

 
О спровођењу 
 
У извештају МПН наводи се да није окончано повезивање свих делова 

информационог система и обједињавање прикупљања података, будући да је у питању 
комплексан процес који, осим унапређења софтверских решења, захтева и промену 
процедура и токова прикупљања података. Истовремено, аналитички капацитети МПН и 
других установа задужених за обраду података нису увећавани због актуелне забране 
запошљавања у јавном сектору и недостатка материјалних ресурса. Према 
информацијама из извештаја, у току је надоградња информационог система просвете 
којом ће бити обезбеђено систематично прикупљање података и елиминација преклапања 
и којом ће бити праћени сви нивои образовања. Од фебруара 2016. године, уз подршку 
УНИЦЕФ, обезбеђена су финансијска средства за реализацију пројекта „Унапређивање 
аналитичких капацитета МПН и успостављање информационог система за предшколско 
образовање и васпитање у Републици Србији“.562 

Иако је Републички завод за статистику у Акционом плану означен као субјект са 
подједнаким нивоом одговорности као и МПН за реализацију активности из мере, ово је 
трећи извештајни циклус у коме у свом извештају упућује да ће информације о 
спровођењу активности бити укључене у извештај МПН. 

У Алтернативном извештају ПС и ТТ наводи се да је током 2015. године МПН 
започело пројекат успостављања централног информационог система у основном, 
средњем и високом образовању. Концепт система подразумева да образовне установе 
буду обавезне да у информациони систем редовно уносе све статистичке и финансијске 
податке. Истовремено се планира да се, од 2016. године, трансфер средстава из Управе за 
трезор ка образовним установама заснива на подацима из информационог система.563 

                                                 
562 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. 
године. 
563 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 169. 
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Циљ 3.8.4. Процес акредитовања и накнадне контроле испуњености услова за рад 

државних и приватних школских установа заснован је на јасним, објективним, 
транспарентним и унапред утврђеним критеријумима 

 
Акционим планом је за испуњење овог циља предвиђена једна мера. 
 

Мера 3.8.4.1. Унапредити рад Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове просвете и науке, до 6. 
септембра 2015. године, уз пуно учешће академске заједнице, студената и послодаваца приступи 
неопходним изменама стандарда процене квалитета. 
Уз активност је наведена напомена да се на основу позитивног искуства других земаља Комисија за 
акредитацију и проверу квалитета може трансформисати у Националну акредитациону агенцију која ће 
деловати као независна високопрофесионална институција. 
Индикатор: Усвојен пропис о измењеним стандардима процене квалитета 
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове просвете и науке трајно измени 
прописе тако да се уведе обавеза да се у процес акредитације укључе независни експерти, студенти и 
послодавци. 
Уз активност је наведена иста напомена као уз прву активност. 
Индикатор: Измењени прописи 
Активност није реализована у складу с индикатором.*  
Трећом активношћу је предвиђено да КАПК трајно објављује извештаје о налазима рецензената и КАПК 
који су релевантни за доношење одлуке о акредитацији. 
Уз активност је наведена иста напомена као уз прву активност. 
Индикатор: Извештаји релевантни за доношење одлуке о акредитацији објављени на интернет 
презентацији КАПК 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Четвртом активношћу је предвиђено да КАПК најмање једанпут годишње објављује извештаје о раду. 
Уз активност је наведена иста напомена као уз другу активност. 
Индикатор: Извештаји о раду објављени на интернет презентацији КАПК 
Активност није реализована у складу с индикатором.**

* У прошлогодишњем извештају ова активност је оцењена као нереализована. 
** У прошлогодишњем извештају ова активности је оцењена као реализована за извештајни период на 
начин предвиђен Акционим планом. 

 
О спровођењу 
 
У извештају МПН, као и прошле године,564 износи се констатација да у Акционом 

плану није на адекватан начин препознат одговорни субјект за спровођење ове мере, јер 
је утврђивање критеријума и стандарда за акредитацију високошколских установа у 
искључивој надлежности Националног савета који их доноси, на предлог Комисије за 
акредитацију и процену квалитета (КАПК). С тим у вези треба имати на уму да је 
Национални савет орган кога бира Народна скупштина и који јој одговара за свој рад. 
МПН обавља стручне, административно-техничке и информатичке послове за потребе 
Националног савета и његових радних тела.565 

Када је у питању обавеза да се у процес акредитације укључе независни експерти, 
МПН је указало да је изменама и допунама Закона о високом образовању из 2014. године 

                                                 
564 Видети: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. годину, стр. 
164.  
565 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. 
године. 
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прописано да у процесу акредитације докторских студија најмање један рецезент мора 
бити наставник, научник или уметник запослен на високошколској, односно научној 
установи из иностранства, који испуњава услове да буде ментор на том студијском 
програму.566 

КАПК у извештају о спровођењу Стратегије наводи да је Национални савет за 
високо образовање, на предлог овог тела, од 2006. године донео већи број прописа о 
стандардима и поступцима за различите врсте евалуација које спроводи Комисија. 
Национални савет је на предлог Комисије у више наврата правио мање измене и допуне 
стандарда или пратећих процедура, како би унапредио поступке евалуација. КАПК, 
такође, наводи да су независни експерти (рецензенти) укључени у све облике евалуација 
које спроводи ова комисија. Њихов идентитет се чува као тајна у складу са Законом о 
високом образовању, тако да посете институцијама обављају чланови КАПК, а по 
последњим изменама стандарда и послодавци и студенти.567 

КАПК у извештају није доставила одговоре на питања из упитника Агенције у 
вези са објављивањем извештаја о налазима рецензената и Комисије који су релевантни 
за доношење одлуке о акредитацији, као и о објављивању годишњих извештаја о њеном 
раду. Увидом у интернет страницу КАПК, пронађени су извештаји о акредитацији, као и 
извештаји о спољашњој процени квалитета високошколских установа саме КАПК (у 
којима су садржане одреднице да су достављени извештаји рецензената), али не и 
извештаји о налазима рецензената као такви. Такође, последњи извештај о раду КАПК, 
који је објављен на њиховој интернет страници, односи се на 2013. годину. 

У Алтернативном извештају ПС и ТТ наводи се да се стандарди за акредитацију 
високошколских установа нису мењали и да се поступак акредитације одвија на исти 
начин од 2006. године. Последњи објављени годишњи извештај КАПК, који је доступан 
на њиховој интернет страници, односи се на 2013. годину.568 

 
О ефектима 
 
У Алтернативном извештају ПС и ТТ се износи оцена да „европски стручњаци за 

акредитацију и контролу квалитета, на стручним скуповима, Србију сврставају у групу 
европских земаља са рудиментарним системом провере квалитета високог 
образовања“. 569  Оваквом стању доприносе не само погрешан приступ и застарели 
стандарди, већ и проблем функционисања КАПК који је предодређен њеним статусом 
радног тела Националног савета за високо образовање. Самим тим, КАПК нема пуну 
независност у раду. 

Према оцени из Алтернативног извештаја, стандарди за акредитацију 
представљају „потпуни тријумф форме над суштином обезбеђивања квалитета високог 
образовања.“ Услови за акредитацију контролишу се само непосредно пред доношење 
одлуке о акредитацији, а следећа контрола испуњености стандарда наступа тек пет 
година након доношења претходне одлуке о акредитацији. Процењује се и да концепт о 
професионализацији процеса акредитације путем формирања независне агенције добија 
све већи број присталица у академској заједници. 

                                                 
566 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. 
године. 
567 Комисија за акредитацију и процену квалитета, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
568 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 169 – 170. 
569 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 169. 
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Са друге стране, оцењује се да пракса објављивања извештаја релевантних за 
доношење одлуке о акредитацији није заживела. У значајној мери то и није могуће због 
саме суштине постојећег процеса акредитације, задатака који рецензенти имају и 
садржине критеријума за акредитацију.570 

 
Циљ 3.8.5. Успостављена транспарентност финансирања спорта и власничке 

структуре спортских клубова и савеза 
 
Акционим планом је за испуњење овог циља предвиђено пет мера. 
 

Мера 3.8.5.1. Изменити Закон о спорту у циљу утврђивања статуса спортских савеза и удружења, 
власништва над имовином и финансирања из јавних средстава на националном и локалном нивоу 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове омладине и спорта до 6. 
септембра 2014. године изради и достави Влади Нацрт закона о изменама и допунама Закона. 
Индикатор: Нацрт закона о изменама и допунама Закона достављен Влади 
Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Према информацијама којима Агенција располаже активност је реализована на начин, али не и у року 
предвиђеним акционим планом. 
Другом активношћу је предвиђено да Влада до 6. децембра 2014. године, поднесе Предлог закона о 
изменама и допунама Закона Народној скупштини. 
Индикатор: Предлог закона о изменама и допунама Закона поднети Народној скупштини 
Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Према информацијама којима Агенција располаже активност је реализована на начин, али не и у року 
предвиђеним акционим планом. 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина, до 6. маја 2015. године, усвоји Закон о 
изменама и допунама Закона. 
Активност је реализована у складу с индикатором. 
Према информацијама којима Агенција располаже активност је реализована на начин, али не и у року 
предвиђеним акционим планом. 

* У прошлогодишњем извештају ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Нови Закон о спорту усвојен је у фебруару 2016. године. 571  Он се бави 

утврђивањем статуса спортских савеза и удружења, власништва над имовином и 
финансирањем из јавних средстава на националном и локалном нивоу, али нека значајна 
питања ће бити уређена накнадно, другим законима, рецимо, приватизација имовине и 
капитала у друштвеној, односно јавној својини у организацијама у области спорта. 

Решењем Министарства омладине и спорта формирана је радна група која је 
требало да изради измене и допуне Закона о спорту. Међутим, током рада, закључено је 
да потребан обим измена и допуна превазилази оквире прописане за овај начин 
нормативног уређења. Због тога је одлучено да се изради нацрт новог закона о спорту. 
Јавна расправа о Нацрту трајала је од 20. априла до 1. јуна 2015. године. Позив на јавну 
расправу односио се на представнике „свих државних органа, кровних невладиних 
организација, као и ... све заинтересоване субјекте ... стручну јавност и друге 

                                                 
570 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 169 – 170. 
571 „Службени гласник РС“, бр. 10/16. 
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заинтересоване учеснике.“ Текст Нацрта је био објављен на интернет страници 
Министарства, а била је предвиђена и могућност слања коментара стандардним и 
електронским путем. Министарство се обавезало да ће анализирати пристигле сугестије 
и објавити извештај о спроведеној јавној расправи у року од 15 дана од њеног окончања. 
Алтернативни извештај ПС и ТТ, међутим, указује да на интернет страници 
Министарства није био доступан било какав садржај с тим у вези. Тиме је онемогућено 
да јавност донесе закључак о томе да ли је извештај уопште израђен, као ни о томе да ли 
су и који предлози са јавне расправе били уважени.572 

 
О ефектима 
 
Стратегија развоја спорта која је усвојена почетком 2015. године поново указује 

на нетранспарентност финансирања. Када је ова појава у питању, један ниво проблема 
тиче се околности да је изразито лимитиране ресурсе потребно расподелити у систему у 
коме постоји више од 12 хиљада клубова у различитим спортовима. Други ниво проблема 
везан је за околност да се средства намењена спорту расподељују кроз два кровна 
удружења (Олимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије), која их у значајној 
мери усмеравају на сопствено функционисање, уместо на стварање услова да се испуне 
неки од циљева развоја спорта. Други сегмент коруптивних ризика односи се на чланство 
функционера или чланова владајућих политичких партија у спортским клубовима. 
Ризици корупције се састоје у томе да ове особе клубовима обезбеђују новац, по правилу, 
из прихода јавних предузећа у којима имају утицај. Штавише, примећена је и пракса у 
којој се политичари који су у управама понашају као власници клубова и располажу 
њиховом имовином. Тако, како наводи Алтернативни извештај ПС и ТТ, јавни и 
страначки функционери не учествују само у обезбеђивању финансијске подршке из 
средстава привредних субјеката, већ почињу да се баве и препродајом играча и 
намештањем утакмица које је повезано са спортским клађењем. ПС и ТТ наводе и налазе 
истраживања које је у периоду 2012 – 2014. године спровела Балканска истраживачка 
мрежа, а у коме се детаљно описују видови понашања актера у области спорта који 
представљају значајне ризике корупције.573 

 
Према тумачењу Министарства правде, рок за реализацију активности из мере 

3.8.5.2. почиње да тече од ступања на снагу измена и допуна Закона о спорту.574 
 
Мера 3.8.5.3. Успостављање категоризације и рангирања спортских организација на нивоу Републике 
Србије, аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе на основу јасних критеријума 
Првом активношћу је предвиђено да аутономне покрајине, до 6. септембра 2014. године, израде и усвоје 
измене и допуне Правилника о категоризацији спортских организација на нивоу аутономних покрајина 
поштујући Националну категоризацију. 
Индикатор: Донет Правилник о категоризацији спортских организација у аутономним покрајинама 
Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин, али не и у року 
предвиђеним Акционим планом. 

                                                 
572 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 177.  
573 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 171 – 176. 
574 Одговори Министарства правде и државне управе на питања Агенције за борбу против корупције, март 
2014. године. 
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Другом активношћу је предвиђено да јединице локалне самоуправе, до 6. септембра 2014. године, израде 
и усвоје измене и допуне правилника о категоризацији спортских организација на нивоу јединица 
локалних самоуправа поштујући Националну категоризацију. 
Индикатор: Донети правилници о категоризацији спортских организација на нивоу јединица локалне 
самоуправе 
Агенција није у могућности да оцени испуњеност активности.** 
Трећом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове омладине и спорта, до 6. 
септембра 2015. године, изради ранг листе спортских организација у Републици Србији по категоријама. 
Индикатор: Донета ранг листа спортских организација у Републици Србији 
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Четвртом активношћу је предвиђено да аутономне покрајине, до 6. септембра 2015. године, израде ранг 
листе спортских организација на нивоу аутономних покрајина. 
Индикатор: Донета ранг листа спортских организација у аутономним покрајинама  
Активност је реализована у складу с индикатором. 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин и у року предвиђеним 
Акционим планом. 
Петом активношћу је предвиђено да јединице локалне самоуправе, до 6. септембра 2015. године, израде 
ранг листе спортских организација у јединицама локалних самоуправа. 
Индикатор: Донета ранг листа спортских организација у јединицама локалних самоуправа 
Агенција није у могућности да оцени испуњеност активности.

* У прошлогодишњем извештају Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
** У прошлогодишњем извештају ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
У извештају о спровођењу Стратегије, Покрајински секретаријат за спорт и 

омладину наводи да је Правилник о категоризацији спортова на нивоу АП Војводине, за 
период 2015 – 2016. године, израђен и усвојен 29. децембра 2014. године. Истог датума 
је израђена и ранг листа категоризација спортских грана на нивоу АП Војводине за исти 
период.575 

Од 145 јединица локалне самоуправе (без територије Косова и Метохије) њих 24, 
односно 17% се у својим извештајима у току 2015. године осврнуло на ову меру. Од тог 
броја правилник о категоризацији спортских организација усвојило је њих 16, док је њих 
7 израдило ранг листу спортских организација. Меру у целини је реализовало 6 ЈЛС, 
односно 4%. 

Што се тиче републичког нивоа, Министарство омладине и спорта у извештају 
о спровођењу Стратегије указује да је новим Законом о спорту предвиђено да се 
Националном категоризацијом националних гранских спортских савеза утврђују 
критеријуми за рангирање и одређује ранг надлежних националних гранских 
спортских савеза на основу ранга спортске гране, остварених спортских резултата које 
су постигли спортисти, спортске организације и националне спортске репрезентације 
на међународним спортским такмичењима, броја регистрованих спортских 
организација, спортиста и спортских стручњака, националне традиције и броја и врсте 
такмичења која се организују. Такође се наводи да ће подзаконски акт који ће посебно 

                                                 
575 Покрајински секретаријат за спорт и омладину АП Војводине, Извештај о спровођењу Стратегије, 
јануар 2016. године. 
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регулисати ову материју бити донет у року од две године од дана ступања на снагу 
овог закона.576 

Алтернативни извештај ПС и ТТ потврђује да су на нивоу АП Војводине донети 
правилник и ранг листа о којима је раније било речи. Када је у питању ниво локалне 
самоуправе, у извештајном периоду су доношени правилници о категоризацији 
спортских организација. Према правилима Закона о спорту, који је важио до доношења 
новог, јединице локалне самоуправе су имале право да ближе уређују услове, 
критеријуме, начин и поступак доделе средстава из свог буџета спортским 
организацијама и нису биле обавезне да Министарству омладине и спорта достављају 
своје опште акте.577 

О ефектима 
 
Алтернативни извештај ПС и ТТ указује да релевантна мера садржи структурални 

недостатак. Наиме, она је формулисана на такав начин да подразумева реализацију 
активности које почивају на усклађивању правила о категоризацији спортских 
организација на нивоу територијалне аутономије и локалне самоуправе са националном 
категоризацијом. Међутим, Закон о спорту, који је важио закључно са истеком 2015. 
године, није познавао појам категоризације спортских организација, већ категоризацију 
спортова, спортиста, спортских стручњака и спортских објеката. Друго, поставља се и 
питање начина на који су одређени одговорни субјекти за реализацију треће, четврте и 
пете активности у оквиру мере. Наиме, поменути Закон о спорту је прописивао да 
категоризацију спроводе Олимпијски комитет Србије, Спортски савез Србије и Завод за 
спорт и медицину спорта Србије. Будући да Стратегија и Акциони план нису предвиђали 
захвате у регулативу који би се односили на ове правне институте, поставља се питање 
на који начин би погрешно таргетирани одговорни субјекти могли да рангирају спортске 
организације према категоризацији спортова, спортиста, спортских стручњака и 
спортских објеката за које су одговорни други ентитети.578 

Ово упућује на закључак да је мера 3.8.5.3. од почетка била осуђена на неуспех с 
обзиром на то да су за њену реализацију били одређени погрешни субјекти, док је степен 
непрецизности изабраних активности толики, да ни са минимумом вероватноће нису 
биле у стању да испуне смисао мере. 

 
Мера 3.8.5.4. Израда Правилника о расподели средстава намењених спорту у јавним предузећима на 
основу јасних критеријума и укидање дискреционих права директорима јавних предузећа за расподелу 
средстава предузећа спортским организацијама без критеријума 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да, министарство надлежно за послове омладине и 
спорта до 6. септембра 2014. године изради и усвоји Правилник о расподели средстава у јавним 
предузећима за финансирање програма из области спорта. 
Уз активност је наведена напомена да у израду Правилника треба укључити Олимпијски комитет Србије, 
Спортски савез Србије, Завод за спорт и медицину спорта и представнике јавних предузећа. 
Индикатор: Правилник о расподели средстава у јавним предузећима за финансирање програма из 
области спорта је усвојен и ступио на снагу 
Активност није реализована у складу са индикатором.*

 * У прошлогодишњем извештају Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
                                                 
576 Министарство омладине и спорта, Извештај о спровођењу Стратегије, фебруар 2016. године. 
577 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 181. 
578 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 179 – 182. 
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О спровођењу 

Министарство омладине и спорта у извештају наводи да нови Закон о спорту 
прописује да аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, као и организације у 
области спорта чији се програми и пројекти у области спорта финансирају из јавних 
прихода Републике, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и од стране 
јавних предузећа достављају Министарству извештај о одобреним и реализованим 
програмима и пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта. Правилник о ближем уређењу садржаја, рокова и начина подношења извештаја о 
реализацији програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе биће донет у року од 90 
дана од дана ступања на снагу овог закона.579 

Истовремено, у Алтернативном извештају ПС и ТТ се наводи информација да је 
Министарство омладине и спорта ауторе извештаја обавестило да доношење правилника 
о расподели средстава у јавним предузећима за финансирање програма из области спорта 
није у његовој надлежности, па, због тога, доношење оваквог подзаконског акта није 
предвиђено Законом о спорту.580 

 
Мера 3.8.5.5. Измене правног оквира којим се регулише професија спортских менаџера у погледу 
сукоба интереса у обављању делатности и финансијских токова у овој области 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове омладине и спорта до 6. 
септембра 2014. године изради и усвоји измене Правилника о Номенклатури спортских занимања тако 
да се уведу одредбе о забрани сукоба интереса при обављању професије спортског менаџера. 
Индикатор: Документ анализе је припремљен и објављен 
Активност није реализована у складу са индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове омладине и спорта, до 6. 
септембра 2015. године, спроведе анализу и да препоруке за унапређење постојећег ширег правног 
оквира којим се регулише рад спортских менаџера и финансијски сегмент њиховог рада, како би се 
ускладили са међународним спортским правилима и стандардима транспарентног пословања. 
Индикатор: Документ анализе је припремљен и објављен 
Активност није реализована у складу са индикатором.

* У прошлогодишњем извештају Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове активности. 
 

О спровођењу 
 
У извештају о спровођењу Стратегије Министарство омладине и спорта указује 

да ће подзаконски акт бити донет у року од две године од дана ступања на снагу новог 
Закона о спорту. Такође се напомиње да анализа није рађена, јер сви национални грански 
спортски савези усклађују свој рад са спортским правилима надлежних међународних 
спортских савеза чији су чланови.581 

У Алтернативном извештају ПС и ТТ наводи се да је Министарство омладине и 
спорта, у одговору поводом достављеног захтева за приступ информацијама од јавног 
значаја, навело да је Правилник о номенклатури спортских занимања и звања,582 донет 
                                                 
579 Министарство омладине и спорта, Извештај о спровођењу Стратегије, фебруар 2016. године. 
580 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 183.  
581 Министарство омладине и спорта, Извештај о спровођењу Стратегије, фебруар 2016. године. 
582 „Службени гласник РС“, бр. 7/2013 
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почетком 2013. године и да је поменути правилник још увек на снази. Овај пропис не 
садржи одредбе о забрани сукоба интереса при обављању делатности спортског 
менаџера.583 

 
3.9. МЕДИЈИ 

 
У оквиру девете области Стратегије – Медији – формулисан је један циљ: 

транспарентно власништво, финансирање медија и уређивачка политика (циљ 3.9.1.). 
За испуњење овог циља предвиђене су четири мере и 11 активности, од којих је 

поступање испитано за седам активности. Према оцени Агенције, од седам испитаних 
активности: 

 
 четири су реализоване у складу с индикатором, од којих је само једна 

испуњена и на начин и у року предвиђеним Акционим планом. 
 две активности нису реализоване у складу с индикатором. 
 За једну активност, Агенција због, недостатка података, није у могућности 

да оцени реализацију. 
 

Поступање по Стратегији и Акционом плану 
 
Циљ 3.9.1. Транспарентно власништво, финансирање медија и уређивачка 

политика 
 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене четири мере. 
 
Мера 3.9.1.1, којом је предвиђено усклађивање прописа којима се регулише 

медијска концентрација и јавност власништва са правилима ЕУ, како би се обезбедила 
транспарентност информација о крајњем и већинском власнику на свим нивоима 
власти, је у прошлогодишњем извештају оцењена као реализована. Наиме, Народна 
скупштина је 2. августа 2014. године усвојила Закон о јавном информисању и 
медијима (ЗЈИМ),584 Закон о електронским медијима585 и Закон о јавним медијским 
сервисима (ЗЈМС).586 

ЗЈИМ је у 2015. години измењен како би био померен рок до кога се мора продати 
капитал издавача медија (са 1. јула 2015. године на 31. октобар 2015. године). Разлог за 
ове измене је доношење Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији. Поред 
тога, одређени су каснији датуми (1. јул 2015. године, односно 31. октобар 2015. године) 
за почетак забране финансирања медија из јавних прихода. 

ЗЈМС је у 2015. години допуњен тако што је предвиђено да ће се РТС и РТВ током 
2016. године делимично финансирати из републичког буџета за обављање основне 
делатности. Наиме, Законом из 2014. године било је прописано да се основна делатност 
јавних медијских сервиса од 1. јануара 2016. године финансира из таксе за јавни медијски 
сервис. 
                                                 
583 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 184.  
584 „Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 58/15. 
585 „Службени гласник РС“, бр. 83/14. 
586 „Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 103/15. 
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У време када су доношени Стратегија и Акциони план, проблем који је већ дуги 
низ година уназад апострофиран као један од најважнијих у овој области био је 
недостатак транспарентности о власништву и финансирању медија, у складу с којима је 
формулисан и стратешки циљ. Доступност информација о власницима, као и о томе како 
медији добијају средства за свој рад из јавних извора, требало би да помогне медијским 
конзументима у доношењу сопственог суда о томе да ли је одређени медиј кредибилан 
извор информација или не. Поред новог правног оквира, мера која је требало да 
допринесе остварењу овог циља је увођење Регистра медија, који је заменио некадашњи 
Регистар јавних гласила и у односу на њега, нормативно, садржи бројне нове податке о 
медијима. Ипак, имајући у виду праксу, и скоро годину дана након успостављања 
Регистра медија, још увек се не може рећи да је његова основна сврха, која се састоји у 
креирању јасне слике о могућим утицајима на уређивачку политику медија, заправо и 
остварена.587 

Медијском стратегијом је предвиђено повлачење државе из власништва у 
медијима. Стратегија, у сагласју с Медијском стратегијом, као потенцијално ризичну 
област идентификује директно финансирање медија од стране органа јавне власти, 
док остале начине трансфера средстава између ових субјеката, као што су пројектно 
суфинансирање, оглашавање и јавне набавке не перципира као контроверзне. ЗЈИМ је 
забранио директно субвенционисање медија из буџета на свим нивоима власти, а 
уместо тога је успостављен систем пројектног суфинансирања медијских садржаја 
који остварују јавни интерес у области јавног информисања. Суштина пројектног 
суфинансирања је да се не финансира целокупан рад медија, као што је до сада био 
случај с медијима у јавној својини, већ искључиво медијски садржај и то у оној мери 
у којој се кроз њега остварује јавни интерес. Орган јавне власти који је расписао 
конкурс доноси одлуку о додели средстава на основу образложеног предлога стручне 
комисије у чијем су саставу већински представљена новинарска и медијска удружења. 
Ипак, већ у првој години примене овог механизма уочени су, између осталих, и 
следећи проблеми: 
 
 упркос обавези расписивања конкурса за суфинансирање пројеката у области 

јавног информисања, одређен број локалних самоуправа их уопште није расписао 
 велики број конкурса на нивоу локалних самоуправа и градских општина, према 

оцени Коалиције новинарских и медијских удружења, није био у складу са 
законом 

 забележени су случајеви непрописно састављених конкурсних комисија, односно 
учешће у њиховом раду лица која нису компетентна да оцене да ли и у којој мери 
неки пројекат остварује јавни интерес у области јавног информисања 

 нетранспарентно одлучивање у процесу додељивања средстава 
 додељивање високих износа одређеним јавним предузећима која су у 

међувремену приватизована588 
 

Оцена Алтернативног извештаја ПС и ТТ је да у првој години примене пројектног 
суфинансирања јединице локалне самоуправе нису на најбољи начин разумеле сврху овог 
                                                 
587 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године.  
588 О најочигледнијим примерима кршења закона и наставку праксе финансирања „подобних“ медија 
видети детаљније у Алтернативни извештај ПС и ТТ, стр. 198 – 205.  
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механизма, због чега се често дешавало да се одредбе ЗЈИМ отворено крше. Изгледа да 
главни проблем лежи у непостојању стварне воље да се прекине с финансирањем 
„подобних“ медија, па се често дешава да се конкурси „подешавају“ тако да одговарају 
конкретном медију. За све то време занемарује се да је суштина пројектног 
суфинансирања у томе да власт финансира квалитетан програмски садржај који остварује 
јавни интерес у области јавног информисања, а не да се неком медију помогне да 
„преброди кризу“ или да се финансира целокупан његов рад.589 

У пракси се такође дешава да се прописи у области јавних набавки користе како 
би се посредно финансирали „подобни“ медији, па локални органи јавне власти определе 
скромна или чак никаква средства за пројектно финансирање, а одвоје знатна средства за 
јавне набавке „медијских услуга“, које се углавном односе на медијско покривање рада 
органа јавне власти. Тако настаје ситуација у којој се ЗЈН формално поштује, али се 
одредбе ЗЈИМ у потпуности изигравају или игноришу. Тиме се раније успостављена и 
распрострањена пракса, наставља и након усвајања медијских закона у августу 2014. 
године.590 

Због свега наведеног остаје утисак да је некада директно субвенционисање медија 
од стране органа јавне власти преузело форму злоупотребе пројектног суфинансирања и 
јавних набавки које оставља широко поље за утицај на медије и политичку промоцију 
владајућих структура у медијима. 

Мера 3.9.1.2. Формирање, одржавање и редовно ажурирање јавне базе података/регистра о медијима 
(власничкој структури) 
Првом активношћу је предвиђено да Агенција за привредне регистре у року од 12 месеци од доношења 
медијских закона (из мере 3.9.1.1.) креира и развије регистар. 
Уз активност је предвиђена напомена да се мера не односи на креирање неког новог регистра, већ оног 
који ће бити предвиђен законом који регулише јавно информисање и медије. 
Индикатор: Креирана база података је тестирана и одобрена од стране органа власти који је утврђен 
новим законским решењем 
Активност је реализована у складу с индикатором. 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин и у року предвиђеним 
Акционим планом. 
Другом активношћу је предвиђено да Агенција за привредне регистре у року од 12 месеци од формирања 
регистра изради план и процедуру за редовно месечно ажурирање. 
Уз активност је предвиђена иста напомена као и уз прву активност. 
Индикатор: Усвојен план и процедуре 
Активност није реализована у складу с индикатором. 
Трећом активношћу је предвиђено да Агенција за привредне регистре трајно редовно (месечно) ажурира 
и одржава регистар. 
Индикатор: Сви месечни изводи о унетим изменама у регистру су израђени и достављени Агенцији 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период. 

 
О спровођењу 
 
Према одговорима АПР, Регистар медија је у складу са ЗЈИМ из 2014. године, 

почео с радом 13. фебруара 2015. године. Законом су прописани садржина и предмет 
регистрације (члан 39.). Као предмет регистрације региструју се подаци о издавачу 
                                                 
589 Алтернативни извештај ПС и ТТ, стр. 204 – 205.  
590 Алтернативни извештај ПС и ТТ, стр. 205 – 206. 
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медија и документ који садржи податке о правним и физичким лицима која непосредно 
или посредно имају више од 5% удела у оснивачком капиталу издавача, податке о 
њиховим повезаним лицима у смислу закона којим се уређује правни положај 
привредних друштава и податке о другим издавачима у којима та лица имају више од 5% 
удела у оснивачком капиталу. Регистар је доступан на интернет страници АПР.591 

ЗЈИМ није прописао обавезу ажурирања података у Регистру медија на месечном 
нивоу. С друге стране, према Закону о поступку регистрације у Агенцији за привредне 
регистре,592 издавач је обавезан да у року од 15 дана од дана настанка податка или 
документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или 
документа, поднесе пријаву за регистрацију настале промене. Због тога Агенција 
препоручује да се Акциони план усклади с одредбама важећих закона или да се предвиде 
одговарајуће измене закона како би се обезбедило ажурирање на месечном нивоу. 

О ефектима 
 
У односу на претходно стање у области регистровања јавних гласила, Регистар 

медија садржи бројне нове податке о медијима. Упис у Регистар није обавезан, али медиј 
који није уписан не може да учествује на конкурсима за пројектно суфинансирање, нити 
за појединачна давања, док се органи јавне власти не могу оглашавати у њима. Ипак, 
ЗЈИМ је пропустио да детаљније уреди обавезе АПР у вези с ажурирањем и начином 
приказивања података у Регистру, као и да уреди надзор над испуњавањем обавеза свих 
учесника у поступку уписа, Регистратора, медија и органа јавне власти, што је 
пропраћено и неадекватним санкцијама. Одговарајући подзаконски акт прописује 
искључиво документацију која се доставља приликом регистрације података, а уопште 
се не бави нити информацијама које ће бити јавно доступне, нити питањем ажурирања 
података. 

Према оцени Алтернативног извештаја ПС и ТТ могуће је да формирање, 
ажурирање и доступност података у Регистру у потпуности зависи од добре воље АПР, 
која представља заправо „технички“ орган за вођење различитих регистара. Другим 
речима, надлежно министарство има знање о томе како би Регистар требало да изгледа и 
да се води, али нема капацитет да контролише спровођење ЗЈИМ, док АПР има капацитет, 
али не поседује неопходну експертизу, нити је таква обавеза за њега прописана Законом. 
Такође, изгледа да се у пракси рок од 15 дана за пријављивање сваке промене у Регистру 
не поштује увек. Законом нису прописане санкције за случај пропуштања да се подаци у 
Регистру редовно ажурирају, а не постоје ни друге санкције за самог регистратора. 
Пракса је показала следеће главне недостатке у примени ЗЈИМ у делу који се односи на 
Регистар медија: 

 
 Регистар не омогућава просечном медијском конзументу да на лак начин оствари 

увид у податке о власничкој структури и средствима која органи јавне власти 
обезбеђују медијима 

 немогуће је утврдити да ли је Регистар ажуриран или не, колико су информације 
о одређеном медију поуздане и актуелне, а не постоји ни законска обавеза за 
Регистратора да обезбеди ажурност 

                                                 
591 Видети: http://www.apr.gov.rs/.  
592 „Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 83/14. 



 
242 ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА

 

 Регистар медија је преузео податке из Регистра јавних гласила, иако није познато 
да ли сви медији из претходног регистра и даље постоје 

 приказ података у Регистру није уређен, што Регистратору даје несразмерну 
слободу у погледу тога који ће подаци о медијима бити доступни. 

 
Даље, ситуација у којој је Регистратору дата слобода да организује начин приказа 

података у Регистру, није искључиво техничка ствар. Она у пракси изгледа тако да се у 
Регистру за одређени медиј наводи износ државне помоћи, датум када је она исплаћена 
и назнака да се ради о њој, али без назнаке о томе који је орган јавне власти доделио 
средства, нити по ком основу (пројектно суфинансирање, јавне набавке, оглашавање или 
други основ). ЗЈИМ прописује да се региструје податак о износу новчаних средстава 
добијених од органа јавне власти, али не и назив органа јавне власти, нити основ 
додељивања. 

Због свега наведеног може се закључити да Регистар медија представља известан 
помак у смислу регулативе, али да јавност фактички и даље остаје ускраћена за бројне 
битне податке, као што су поменути подаци о државној помоћи.593 

 
Мера 3.9.1.3. Изменити Закон о јавним предузећима тако да забрани сваки облик непосредног 
финансирања медија од стране било ког јавног предузећа и других организација које се финансирају из 
јавних прихода, с тим да је оглашавање допуштено под условима и на начин које предвиђа Закон о 
оглашавању 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. јуна 2014. 
године изради и достави Нацрт закона о изменама и допунама закона. 
Индикатор: Нацрт закона о изменама и допунама закона достављен Влади 
Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност није реализована ни на начин ни у року 
предвиђеним Акционим планом. 
Другом активношћу је предвиђено да Влада до 6. септембра 2014. године поднесе Предлог закона о 
изменама и допунама закона Народној скупштини. 
Индикатор: Предлог закона о изменама и допунама закона поднет Народној скупштини 
Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност није реализована ни на начин ни у року 
предвиђеним Акционим планом. 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. децембра 2014. године усвоји Закон о 
изменама и допунама закона. 
Индикатор: Закон о изменама и допунама закона усвојен 
Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност није реализована ни на начин ни у року 
предвиђеним Акционим планом. 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
У извештају Министарства привреде истиче се да финансирање медија није 

предмет регулисања Закона о јавним предузећима, а поготово имајући у виду да је 
одредбама Закона о оглашавању594 већ утврђено оглашавање јавних предузећа.595 
                                                 
593 Алтернативни извештај ПС и ТТ, јануар 2016. године, стр. 191 – 194. 
594 „Службени гласник РС“, бр. 79/05.  
595 Министарство привреде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. 
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О ефектима 

Нови Закон о јавним предузећима не садржи одредбе којима се забрањује 
финансирање оснивача медија кроз уговарање спонзорства и/или донација јавним 
новцем. Уместо тога, предвиђено је једино да програм пословања јавног предузећа 
садржи критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, 
пропаганду и репрезентацију, а да, при том, законским одредбама нису прописани ни 
елементи тих критеријума. Имајући у виду примере злоупотреба приликом 
коришћења средстава, Агенција је у мишљењу о процени ризика корупције у 
одредбама Предлога закона о јавним предузећима, као и Савет за борбу против 
корупције у горе поменутом извештају, препоручила да се законским одредбама 
забрани финансирање оснивача медија кроз уговарање спонзорства и/или донације 
средствима из буџета. С друге стране, Закон садржи одредбу којом се забрањује 
оглашавање јавног предузећа које нема конкуренцију на тржишту у делатности од 
општег интереса, без сагласности оснивача. Међутим, ово питање је неопходно 
прецизније и детаљније уредити законским одредбама. 

Према оцени Алтернативног извештаја ПС и ТТ, овај закон није адекватан правни 
инструмент за успостављање транспарентног финансирања медија средствима органа 
јавне власти који обухватају како јавна предузећа, тако и низ других организационих 
облика који се финансирају из јавних прихода. Најподобније би било да ова питања 
регулише ЗЈИМ, који га иначе делимично уређује, али недовољно да би овај циљ био 
испуњен, или неким посебним законом који би обухватио све видове новчаних давања 
која иду од јавних ентитета ка медијима.596 

Очигледно је да је ова мера тешко остварива с обзиром на то да на лапидаран 
начин третира веома комплексно питање финансирања медија. Сама формулација не 
делује довољно промишљено будући да предвиђа да закон који регулише статус јавних 
предузећа обухвати и поступање свих „организација које се финансирају из јавних 
прихода“ у односу на медије. Друго, као решење се види само генерална забрана сваког 
облика непосредног финансирања медија од стране свих тих организација, а притом се 
не узима у обзир како ће та забрана изгледати у условима када су медији приватизовани, 
када се говори о пројектном финансирању и јавним набавкама. У складу с тим, неопходно 
је преформулисати ову меру. 

На јавној расправи о нацрту новог Закона о оглашавању у јануару 2015. године, 
Асоцијација независних електронских медија (АНЕМ) и Транспарентност Србија 
указали су на погрешан приступ концепту нацрта који је, упркос називу, везан 
искључиво за оглашавање трговаца, а у потпуности занемарује оглашавања органа 
јавне власти. Околност да је Предлог закона о оглашавању, који је упућен у 
скупштинску процедуру у новембру 2015. године, садржао решење које је 
проблематизовано на јавној расправи, 597  указује на лежеран став државе према 
питању које су релевантни друштвени чиниоци означили као неуралгично. Ипак, 
Закон о оглашавању који је усвојен 26. јануара 2016. године 598  измењен је 
амандманима у односу на текст предлога. Ефекат ових промена је то да ће за државно 
и политичко оглашавање ипак важити исти принципи, попут забране злоупотребе 

                                                 
596 Алтернативни извештај ПС и ТТ, стр. 227 – 228.  
597 Алтернативни извештај ПС и ТТ, стр. 188.  
598 „Службени гласник РС“, бр. 6/16. 
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малолетника, говора мржње и слично, а прописано је и да медијске услуге или 
програмске садржаје не могу спонзорисати државни органи и организације, као и 
политичке организације, док је за непоштовање ове одредбе прописана прекршајна 
одговорност за правно лице. Пракса ће показати да ли ће овакве измене заиста решити 
уочене проблеме, нарочито због тога што их је потребно детаљније уредити. 

 
Мера 3.9.1.4. Ускладити одредбе домаћих прописа којима се омогућује финансирање појединих 
медија из државног буџета, на свим нивоима власти са правним тековинама ЕУ 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да министарство надлежно за послове јавног 
информисања до 6. децембра 2014. године започне са применом Акционог плана за спровођење 
Медијске стратегије, који покрива област државне помоћи медијима и њено усклађивање са правним 
тековинама ЕУ. 
Уз активност је наведена напомена да одредбе које дозвољавају финансирање појединих медија из 
државног буџета треба да се ускладе са правним тековинама ЕУ, пошто то представља државну помоћ. 
Србија је Прелазним трговинским споразумом преузела обавезу да усклади начин доделе државне 
помоћи са ЕУ правилима. 
Индикатор: Извршене релевантне активности из Акционог плана уз Медијску стратегију; Достављен 
извештај о спровођењу Медијске стратегије  
Агенција није у могућности да оцени реализацију активности.*

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени испуњеност ове активности. 
 

О спровођењу 
 
У извештају о спровођењу Стратегије Министарства културе и информисања 

наводи се да обезбеђивање средстава за рад и начин финансирања јавних медијских 
сервиса регулише ЗЈМС, који је усклађен с Обавештењем Комисије о примени правила 
државне помоћи јавним медијским сервисима. 599  Европски стандарди и правила из 
наведеног акта Европске комисије су, како се у извештају наводи, унети у Закон кроз: 
дефинисање обавезе јавног сервиса; одредбе које регулишу поверавање и надзор; дуални 
систем финансирања јавног медијског сервиса; услове који се тичу транспарентности 
приликом процене доделе државне помоћи; принцип нето трошкова и преплаћивање 
таксе; механизме финансијске контроле; диверзификацију услуга јавних медијских 
сервиса; пропорционалност и тржишно понашање. 

Будући да Министарство културе у оквиру извештаја о спровођењу Стратегије 
није доставило извештај о спровођењу Медијске стратегије, како је предвиђено 
индикатором за ову активност, затим да Агенција није успела да дође до извештаја о 
спровођењу Медијске стратегије, као и да није надлежна да врши надзор над 
спровођењем овог документа, Агенција није била у могућности да оцени реализацију ове 
активности. 

 
О ефектима 
 
Једина активност предвиђена у оквиру ове мере формулисана је тако да 

подразумева спровођење потпуно другог стратешког документа и то тако што је потребно 
започети његову примену, за шта је прописан и одређени рок. Овако непрецизно одређена 
активност оставља недоумице у процесу оцене њене испуњености, али и испуњености 

                                                 
599 Communication from the Commission on the Application of State Aid Rules to Public Service Broadcasting. 
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мере чије остварење она треба да обезбеди. Због тога је препорука Агенције да се уместо 
ње формулише нова, прецизнија активност. 

Истовремено, Алтернативни извештај ПС и ТТ оцењује да је и сама мера нејасно 
формулисана, зато што не даје одговор на питање који су то „поједини медији“, односно 
да ли су то сви они који се финансирају на неки начин из буџета или само они који су 
били у режиму директног финансирања из буџета различитих нивоа власти. Додатно, 
непознато је и на шта се односи финансирање (директно, пројектно, кроз оглашавање или 
путем јавних набавки медијских услуга), као и на шта се односи појам „државни буџет“, 
односно да ли су у питању буџети свих органа јавне власти или само републички. 

 

4. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ 
 

У оквиру овог поглавља Стратегије формулисани су циљеви који се односе како 
на области приоритетног деловања, тако и на све друге области у којима се може јавити 
корупција, и то десет циљева: 
 

1. успостављена анализа ризика на корупцију у поступку припреме прописа (циљ 
4.1.), 

2. систем запошљавања и напредовања у органима јавне власти врши се на основу 
критеријума и заслуга (циљ 4.2.), 

3. обезбеђена транспарентност у раду органа власти (циљ 4.3.), 
4. континуирана едукација о корупцији и начинима борбе против корупције (циљ 

4.4.), 
5. створени услови за активније учешће организација цивилног друштва у борби 

против корупције (циљ 4.5.), 
6. створени услови за активније учешће приватног сектора у борби против корупције 

(циљ 4.6.), 
7. Народна скупштина прати спровођење закључака, односно препорука које је 

донела поводом извештаја независних државних органа (циљ 4.7.), 
8. проширене и прецизиране надлежности и унапређени кадровски капацитети и 

услови рада Агенције за борбу против корупције, Заштитника грађана, 
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и 
Државне ревизорске институције (циљ 4.8.), 

9. успостављена ефикасна и делотворна заштита узбуњивача (лица која пријављују 
сумњу на корупцију) (циљ 4.9.), 

10. успостављен систем за спречавање сукоба интереса запослених у јавном сектору 
(циљ 4.10.). 

 
За испуњење ових десет циљева формулисано је 38 мера и 103 активности, од 

којих је поступање испитано за 50 активности. Према оцени Агенције, од испитаних 50 
активности: 

 
 11 активности је реализовано у складу с индикатором, од којих је шест испуњено 

у складу са захтевима Акционог плана, међу којима је пет трајних активности. 
 39 активности није реализовано у складу с индикатором, од којих 14 због тога што 

је изостала претходна, за њих условљавајућа активност. 
 



 
246 ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА

 

Поступање по Стратегији и Акционом плану 

Циљ 4.1. Успостављена анализа ризика на корупцију у поступку припреме прописа 

Акционим планом је за испуњење овог циља предвиђено шест мера. 

Мера 4.1.1. Изменити Закон о Агенцији за борбу против корупције тако да се Агенцији да овлашћење 
да пропише методологију за анализу ризика на корупцију у прописима, а да се предлагачи прописа 
обавежу да је примењују 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа до 6. септембра 2014. 
године изради и достави Нацрт закона о изменама и допунама Закона Влади. 
Уз активност је наведена напомена да овом одредбом треба да буду обухваћени и органи територијалне 
аутономије и јединица локалне самоуправе и органи државне управе када доносе своје прописе у складу 
са Законом о државној управи, као и организације којима је законом поверено вршење јавних 
регулаторних овлашћења. 
Индикатор: Нацрт закона о изменама и допунама Закона достављен Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Влада до 6. децембра 2014. године поднесе Предлог закона о 
изменама и допунама Закона Народној скупштини. 
Индикатор: Предлог закона о изменама и допунама Закона поднет Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није реализована.* 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. маја 2015. године усвоји Закон о 
изменама и допунама Закона. 
Индикатор: Закон о изменама и допунама Закона усвојен 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није реализована.* 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 

О спровођењу 

Министарство правде је 29. јануара 2015. године образовало радну групу за 
припрему нацрта новог Закона о Агенцији, која је започела с радом 23. фебруара 2015. 
године у којој је, поред осталих, и неколико представника Агенције. Рад на тексту Закона 
је још увек у току, иако су сви рокови предвиђени Акционим планом, као и Акционим 
планом за Поглавље 23 (активност 2.2.1.1.) истекли. У одговорима на упитник Агенције, 
Министарство правде наводи да се очекује да ће се процес израде нацрта завршити до 
истека првог квартала 2016. године, имајући у виду да је рад на изради коначне верзије 
нацрта интензивиран. 600  Планом рада Владе за 2016. годину, утврђивање Предлога 
закона о Агенцији планирано је за јун 2016. године. Како се у алтернативном извештају 
ТС наводи, у досадашњем раду радне групе није било веће дискусије о одредбама које 
регулишу ову материју. 

О ефектима 

Као могуће изазове у будућој пракси примене методологије, ТС наводи 
преклапање ових обавеза са другим иницијативама које се односе на припрему прописа, 
као што је анализа ефеката прописа, због чега би, према мишљењу ТС, приликом израде 
методологије требало одржати консултације са органима надлежним за регулаторну 
реформу и разматрање испуњености других обавеза у припреми прописа, на пример, 
усклађеност са правилима ЕУ, процена финансијских средстава, итд.601 
                                                 
600 Министарство правде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
601 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 155 – 156.  
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Мера 4.1.2. Усвојити методологију за анализу ризика на корупцију у прописима и смернице за њену 
примену 
Првом активношћу је предвиђено да Агенција до 6. септембра 2015. године формулише методологију и 
смернице за примену методологије. 
Индикатор: Формулисане методологија и смернице за примену методологије 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена. 
Другом активношћу је предвиђено да Агенција до 6. новембра 2015. године усвоји методологију и 
смернице за примену методологије. 
Индикатор: Усвојене методологија и смернице за примену методологије 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена. 

 
О спровођењу 
 
Иако није наглашено у Акционом плану, очигледно је, како због остављеног дужег 

рока, тако и због саме природе активности, која подразумева постојање посебног 
овлашћења, да је ова мера условљена реализацијом претходне, односно уношењем 
овлашћења за доношење методологије у одредбе Закона о Агенцији. Агенција из 
поменутих разлога још увек није усвојила званичну методологију за анализу ризика 
корупције у прописима, као ни смернице за њену примену, имајући у виду да још увек не 
постоји прописана обавеза предлагача прописа да је примењују. Ипак, интерна 
методологија је формулисана у првој половини 2013. године и користи се у области 
давања мишљења на нацрте или предлоге прописа. ТС у алтернативном извештају 
оцењује да је применом ове методологије, Агенција до сада направила низ квалитетних 
анализа ризика од корупције на текстове нацрта и предлога закона, и да, иако постоји 
простор да се методологија допуни, она се већ сада показује као корисна за постизање 
циља због којег се доноси. ТС сматра да пошто нови Закон о Агенцији, по свој прилици, 
неће садржати детаљније норме о садржају методологије, Агенција треба да изврши 
неопходне анализе и консултације са другим органима, како би се утврдило да ли постоји 
потреба за допуном постојеће интерне методологије.602 

 
О ефектима 
 
Током 2015. године, Агенција је израдила мишљења о процени ризика корупције у 

одредбама 17 нацрта и 11 предлога закона којима се уређују питања предвиђена стратешким 
документима у области борбе против корупције.603 Поједина министарства, пре свих МГСИ, 
Министарство привреде и МПН успоставила су праксу достављања нацрта закона Агенцији 
ради прибављања мишљења о процени ризика корупције. Наиме, различита министарства 
упутила су током 2015. године укупно 15 нацрта закона на мишљење Агенцији. 

Агенција је сва мишљења, која садрже налазе и препоруке за унапређење текста 
анализираних нацрта и предлога закона, доставила министарствима и ресорним 
скупштинским одборима и представила јавности на својој интернет страници. Неке од 
препорука које се односе на нацрте и предлоге закона, који су у међувремену донети, 
усвојене су делимично или у целини. Међутим, у свим овим законима остала су извесна 
решења која садрже коруптивне ризике. 
                                                 
602 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 157. 
603 Број мишљења о процени ризика корупције у прописима је већи у односу на 2014. годину. Наиме, током 
2014. године Агенција је анализирала и израдила мишљења о процени ризика корупције у одредбама 13 
нацрта закона, три предлога закона и једног нацрта правилника.  
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Иако још увек није обавезни елемент процеса израде прописа, процена ризика 
корупције била је током 2015. године једна од заступљенијих тема приликом расправа о 
предлозима закона у Народној скупштини. Наиме, народни посланици су приликом расправе 
о седам предлога закона, од укупно девет који су током 2015. године разматрани, а били су 
предмет анализе, користили мишљења Агенције о процени ризика корупције. 

Са друге стране, поједини министри и народни посланици оспоравали су Агенцији 
право да се бави овим питањем.604 

Током 2015. године, као и претходних година, најчешћи недостаци и ризици 
корупције у анализираним нацртима и предлозима закона били су недовољно јасне одредбе, 
давање широких дискреционих овлашћења органима јавне власти приликом њихове 
примене и препуштање министарствима да одређена питања ближе уреде подзаконским 
актима, иако би та питања морала бити уређена законским одредбама. На овај начин, 
органима јавне власти који треба да примењују овакве одредбе пружа се прилика да то чине 
по сопственом нахођењу, чиме се повећава могућност за злоупотребе. Такође, услед 
чињенице да се подзаконским актима не могу уређивати питања која је нужно уредити 
законским одредбама, у пракси низ значајних питања није у потпуности регулисан. 

Мера 4.1.3. усмерена на измене Пословника Народне скупштине тако да се 
предлагачи закона обавежу да у образложење предлога унесу и анализу ризика корупције 
и мера 4.1.4. која предвиђа измене Пословника Владе тако да се утврди њена обавеза да 
нацрте и предлоге прописа доставља на мишљење Агенцији и ова мишљења, уколико су 
дата у року од 10 дана, приложи уз предлог закона, нису биле предмет испитивања овог 
извештаја. Наиме, рок за испуњење мере 4.1.3, према тумачењу Министарства правде, 
рачуна се од усвајања поменуте методологије и смерница, док се рок за испуњење мере 
4.1.4, у складу с напоменом из Акционог плана, рачуна од испуњења мере 4.1.3. 

Мера 4.1.5. Представници предлагача закона обучени да примењују методологију за анализу ризика 
на корупцију у прописима према плану који израђује и спроводи Агенција 
Првом активношћу предвиђено је да Агенција до 6. новембра 2015. године усвоји план за обуку 
представника предлагача закона и осталих прописа. 
Индикатор: Усвојен план за обуку представника предлагача закона и осталих прописа 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена. 
Другом активношћу је предвиђено да Агенција трајно организује обуке према усвојеном плану. 
Индикатор: Реализован план обуке по години примене Стратегије 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период. 

 
О спровођењу 
 
Агенција није израдила план обуке, нити је организовала обуке у смислу спровођења 

ове мере. Наиме, док не дође до измена Закона о Агенцији у складу с мером 4.1.1, измена 
Пословника Народне скупштине у складу с мером 4.1.3. и измена Пословника Владе у 
складу с мером 4.1.4. на основу којих ће примена ове методологије постати обавезујућа за 
све наведене субјекте, Агенција је проценила да није сврсисходно да ангажује ионако 
ограничене капацитете на обуке широких размера са неизвесним исходом. 

Независно од реализације ових мера, Агенција је током 2015. године за 
заинтересоване субјекте одржала једну обуку о примени ове методологије, у сарадњи са 
Службом за управљање кадровима. 
                                                 
604 Видети детаљније у Извештају о раду Агенције за 2015. годину – VII.4.1. 
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Мера 4.1.6. Представници предлагача и доносилаца прописа на нивоу територијалне аутономије и 
локалне самоуправе обучени да примењују методологију за анализу ризика на корупцију у прописима 
према плану који израђује и спроводи Агенција 
Првом активношћу предвиђено је да Агенција до 6. новембра 2015. године усвоји план за обуку 
представника предлагача и доносилаца прописа. 
Индикатор: Усвојен план за обуку представника предлагача и доносилаца прописа 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена. 
Другом активношћу је предвиђено да Агенција трајно организује обуке према усвојеном плану. 
Индикатор: Реализован план обуке по години примене Стратегије 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период. 

 
О спровођењу 
 
Видети опис мере 4.1.5. 
 
Циљ 4.2. Систем запошљавања и напредовања у органима јавне власти на основу 

критеријума и заслуга 
 
Акционим планом је за испуњење овог циља предвиђено шест мера. 
 
Активности предвиђене за испуњење мера 4.2.1. и 4.2.2. нису доспеле за 

реализацију до краја 2015. године, док се, према тумачењу Министарства правде, рок за 
испуњење мере 4.2.3. рачуна од испуњења мере 4.2.2. Из тих разлога, ове мере нису биле 
предмет испитивања овог извештаја. 

 
Мера 4.2.4. Ојачати капацитете Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО), у 
циљу ефикасније контроле обрачуна и наплате доприноса за обавезно социјално осигурање 
Другом активношћу је предвиђено да ЦРОСО до 6. маја 2015. године измени систематизацију и запосли 
одговарајући број стручног кадра у складу са анализом. 
Индикатор: Број и структура запосленог кадра одговара анализи потреба 
Активност није реализована у складу с индикатором.  
Трећом активношћу је предвиђено да ЦРОСО направи и трајно спроводи план и програм обуке 
запослених у складу са анализом. 
Индикатор: Општа напомена бр. 7 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период.** 
Четвртом активношћу је предвиђено да ЦРОСО до 6. септембра 2015. године набави опрему у складу са 
анализом потреба. 
Индикатор: Достављен извештај о набављеној опреми 
Активност није реализована у складу с индикатором. 

* Прва активност којом је предвиђено да ЦРОСО до 6. марта 2014. године изради анализу потреба је у 
прошлогодишњем извештају оцењена као реализована на начин и у року предвиђеним Акционим планом. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као реализована за извештајни период, али без 
података о томе да ли је реализована на начин предвиђен Акционим планом. 
 

О спровођењу 
 
Измена Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији послова у 

Централном регистру обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) у складу с потребама 
није извршена због недостатка финансијских средстава за исплату зарада уколико би се 
повећао број извршилаца у ИТ сектору, као и због законских ограничења у погледу 
повећања броја извршилаца. ЦРОСО није имао финансијска средства ни за реализацију 
обука запослених, пре свега у ИТ сектору, у оквиру буџета за 2015. годину. Предлогом 
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буџета за 2015. годину тражена су средства за јачање капацитета информационог система, 
а пре свега за набавку нове опреме, како би се побољшале перформансе ИТ система и на 
тај начин изашло у сусрет повећаном броју захтева државних органа и других правних 
лица за подацима из ЦРОСО. Додатна финансијска средства нису додељена и то без 
образложења, због чега није могуће реализовати набавку планиране опреме.605 Ипак, у 
прошлогодишњем извештају, ЦРОСО је поводом ове активности известио Агенцију да је 
у складу са израђеном анализом потреба набавио опрему.606 

 
О ефектима 
 
Главни изазов у спровођењу ове и свих других мера које захтевају запошљавање 

нових кадрова је ограничење које уводи Закон о начину одређивања максималног броја 
запослених у јавном сектору607 и, на основу њега, донета Одлука.608 Због тога је општа 
препорука ТС да се при планирању и спровођењу мера за рационализацију јавног сектора 
води рачуна о обавезама које органи имају на основу Стратегије и Акционог плана. Ту 
бригу првенствено треба да покажу и сами одговорни субјекти.609 

 
У оквиру мере 4.2.5. прва активност којом је предвиђено да ЦРОСО до 6. марта 

2014. године изради анализу потреба ради успостављања техничке повезаности са 
надлежним органима и организацијама (Агенција за провредне регистре (АПР), 
Инспекторат за рад, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (РФПИО), 
Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) и Национална служба за 
запошљавање (НЗС)) је у прошлогодишњем извештају оцењена као реализована на начин 
и у року предвиђеним Акционим планом, док друга активност није доспела за 
реализацију до краја 2015. године. ЦРОСО је известио Агенцију да је у току 2015. године 
извршен редизајн информационог система ЦРОСО у делу који се односи на развијање 
базе података о обвезницима уплате доприноса и о уплаћеним доприносима за обавезно 
социјално осигурање по појединцу. До краја јануара 2016. године очекује се потпуна 
реализација и пуштање у продукцију дела Портала ЦРОСО који се односи на повезивање 
с Пореском управом, као и успостављање техничке повезаности с организацијама 
обавезног социјалног осигурања РФПИО, РФЗО и НСЗ у делу који се односи на размену 
података о уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање.610 

 
Мера 4.2.6. Спровести кампању ради информисања обвезника подношења јединствене е-пријаве на 
обавезно социјално осигурање, као и осигураника, о значају и доступности података и Јединствене базе 
ЦРОСО 
Првом активношћу је предвиђено да ЦРОСО до 6. марта 2014. године направи план и програм кампање. 
Уз активност је наведена напомена да је треба реализовати у сарадњи са министарством надлежним за 
послове рада и социјалне политике. 
Индикатор: Израђен програм и план кампање 

                                                 
605 Централни регистар обавезног социјалног осигурања, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. 
године.  
606 Видети: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије за 2014. годину, март 
2015. године, стр. 183. 
607 „Службени гласник РС“, бр. 68/15. 
608 „Службени гласник РС“, бр. 101/15 и 114/15. 
609 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 159. 
610 Централни регистар обавезног социјалног осигурања, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. 
године.  
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Активност је испуњена у складу с индикатором. 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин, али не и у року 
предвиђеним Акционим планом. 

* Друга активност није доспела за реализацију до краја 2015. године. 
 

О спровођењу 
 
У прошлогодишњем извештају, ЦРОСО је навео да је израдио програм и план 

кампање предвиђен првом активношћу у оквиру ове мере, али није пружио и податке на 
основу којих би се могло закључити да ли је ова активност, у складу с напоменом из 
Акционог плана, реализована у сарадњи са министарством надлежним за послове рада и 
социјалне политике. С друге стране, у алтернативном извештају ТС наводи се да су, у 
сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, извршене 
многобројне обуке обвезника подношења јединствене пријаве, које се и данас по потреби 
и захтеву одржавају. Обуке су вршене како би се обвезници упознали са начином 
подношења е-пријаве на обавезно социјално осигурање, као и начином коришћења 
Портала ЦРОСО. Обуке су организоване по регионалном принципу на територији целе 
Србије, у складу са интересовањем и захтевима обвезника и то посредством МНГ Центра, 
као и у сарадњи са Привредном комором Србије. Такође, на захтев великих обвезника 
плаћања доприноса, представници ЦРОСО вршили су презентације и обуке запослених 
у Енергопројекту, Железницама Србије, итд. Преко 105.000 обвезника плаћања 
доприноса је до сада регистровано за рад на Порталу ЦРОСО, са тенденцијом све већег 
броја регистрација. Током 2015. године, на интернет страници ЦРОСО су, у оквиру дела 
е-услуге, објављена упутства за употребу апликација за приватне извршитеље, 
инспекторат за рад и обвезнике. Ипак, према закључку ТС, без обзира на број 
спроведених обука, не може се говорити о постојању кампање, како гласи обавеза из 
Акционог плана, док је потребно и преиспитати потребу за опстанком ове активности у 
Акционом плану, с обзиром на то да је веза са борбом против корупције само посредна. 
Односно, уколико ова мера остане у Акционом плану, било би добро прецизирати 
садржај кампање тако да има везе са спречавањем неког вида корупције.611 

Циљ 4.2, у оквиру кога су оцењиване претходне мере, усмерен је на обезбеђивање 
система запошљавања и напредовања у органима јавне власти који се заснива на 
критеријумима и заслугама. Ипак, прве две мере у оквиру овог циља које су, чини се, 
превасходно и непосредно усмерене на његово остварење постављене су с веома дугим 
роковима, због чега још увек нису биле предмет надзора. У питању је мера којом је 
предвиђено да се до јануара 2017. године успоставе услови и критеријуми за 
запошљавање и напредовање у јавном сектору, укључујући именована и постављена 
лица, у складу с принципима конкурентности и транспарентности. Друга мера је 
усмерена на уједначавање платног система, односно усклађивање плата и зарада у складу 
с врстом, обимом и сложеношћу посла, и социјалних права у јавном сектору, до децембра 
2016. године. Реализација ових мера је вероватно најпре и требало да реши проблеме које 
Стратегија наводи у овој области, а то су: 1) да систем запошљавања и напредовања у 
каријери још увек није у потпуности заснован на заслугама, 2) да су запошљавање и 
напредовање и даље подложни политичком утицају, 3) да се учесници у поступку избора 
не налазе у потпуно равноправном положају, а да руководиоци још увек имају превише 
дискреционих овлашћења при одабиру кандидата са листа које им предложе изборне 
комисије, 4) да не постоје критеријуми за запошљавање на одређено време, па се уговори 

                                                 
611 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 160. 
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закључују без интерног или јавног конкурса, 5) да постоји потреба уједначавања правног 
оквира који регулише радно-правни статус запослених у државној управи, 6) да је 
потребно да се усвоје одредбе које ће на јединствен начин регулисати питање плата и 
права из социјалног осигурања, 7) да је потребно да се регулишу критеријуми за избор, 
именовање или постављење на радна места руководилаца, спречавање сукоба интереса и 
начина вредновања њиховог рада. С обзиром на дуге рокове предвиђене Акционим 
планом, сви ови проблеми и даље остају актуелни. 

 
Циљ 4.3. Обезбеђена транспарентност у раду органа власти 
 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене четири мере. 
 

Мера 4.3.1. Изменити Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја тако да се 
прошири круг органа власти и носилаца јавних овлашћења на који се односи обавеза објављивања 
информатора о раду; да се Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
да овлашћење да покреће прекршајне поступке против одговорног лица које не поступи по решењу и 
мерама Повереника, обавести јавност и орган који га је поставио/изабрао/именовао о непоступању по 
решењима и мерама Повереника 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове државне управе до 6. марта 
2014. године изради и достави Нацрт закона о изменама и допунама Закона Влади. 
Индикатор: Нацрт закона о изменама и допунама Закона достављен Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Влада до 6. јуна 2014. године поднесе Предлог закона о изменама 
и допунама Закона Народној скупштини. 
Индикатор: Предлог закона о изменама и допунама Закона поднет Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. септембра 2014. године усвоји Закон о 
изменама и допунама Закона. 
Индикатор: Закон о изменама и допунама Закона усвојен 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
МДУЛС је 31. марта 2015. године формирало посебну радну групу за припрему 

текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја. У периоду од 16. септембра до 31. децембра 2015. 
године група је одржала пет састанака.612 Планом рада Владе за 2016. годину предвиђено 
је утврђивање Предлога закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја за јун 2016. године у циљу његове ефикасне примене у 
складу са Закључком који је Народна скупштина усвојила поводом разматрања Извештаја 
о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.613 АП 23 
предвиђа други квартал 2016. године као рок одређен за измене и допуне овог закона нa 
oснoву oбaвљeнe aнaлизe његове дoсaдaшњe примeнe, а у складу са Закључком Народне 
скупштине за 2014. годину (активност 2.2.5.2.). 

 

                                                 
612 Министарство државне управе и локалне самоуправе, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. 
године.  
613 Влада Републике Србије, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
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О ефектима 
 
ТС наводи у алтернативном извештају да је Предлог измена и допуна овог закона, 

који је решавао знатан део проблема о којима говори Акционим план, већ био у 
скупштинској процедури, али да је из ње повучен 2012. године. Због тога ТС отвара 
питање постојања политичке воље да се проблеми утврђени у Акционом плану реше, с 
обзиром на то да не постоји ниједан оправдан разлог због којег не би били, за почетак, 
усвојени предлози који су уобличени још пре пет година. 

Међу изазовима реализацији мера из Акционог плана, ТС наводи и одредбе 
других прописа које су у вези са остваривањем права на приступ информацијама, које 
могу представљати реалне правне препреке, али су чешће изговори за непоступање 
органа власти. Као примере реалних правних препрека, ТС наводи питање тајности 
података, где није извршена ревизија ранијих одлука о одређивању тајности, чињеницу 
да електронска комуникација још увек није постала законско правило, због чега је и 
остваривање приступа информацијама отежано, као и потребу за прецизирањем начина 
коришћења база података органа власти и њихове међусобне компатибилности, што би 
олакшало остваривање овог приступа и без подношења посебних захтева. 

Међу изговорима за ускраћивање права на приступ информацијама током 
последњих годину дана, ТС је забележила неколико нових случајева: 1) позивање на 
одлуке КЗК у складу са чланом 45. Закона о заштити конкуренције. Наиме, КЗК, на захтев 
странака у поступку пред њом, доноси закључак о одређивању тајности података, како 
би се, према ставу саме КЗК, очувала тајност поступка пред њом, односно како орган не 
би трећим лицима давао информације добијене од странака. Ипак, државни органи се на 
ове закључке позивају као на „правни основ“ који им забрањује да било коме доставе 
тражене информације; 2) позивање на то да захтев за приступ информацијама наводно 
није уредан, као основ за ускраћивање права или макар за одлагање испуњења обавеза; 
3) позивање на то да уговор не може бити објављен зато што није правноснажан. 

Изазов формулисању нових законских норми може бити појава негативних 
трендова у појединим европским државама, који понекад доводе и до ограничавања 
приступа информацијама од јавног значаја, под разним изговорима, као што су 
безбедност, комерцијална вредност података или наводне злоупотребе. Због тога ТС 
препоручује да се приликом формулисања измена и допуна Закона приоритет да 
достигнутом нивоу остварених права, док при изменама самог Устава треба учврстити 
право на приступ информацијама, зато што оно сада није постављено довољно прецизно. 
Уз измене овог закона треба изменити и све друге прописе у којима је уочена битна 
несагласност с његовим одредбама.614 

Стратегија је циљем 4.3. указала на потребу да се обезбеди транспарентност у 
раду органа јавне власти с обзиром на то да начини за њено остваривање нису у 
потпуности развијени, као и да, упркос томе што Закон о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја пружа широка права, сам текст закона треба да се 
унапреди. До усвајања измена и допуна Закона је требало да, у складу с овом мером, дође 
у року од годину дана након ступања на снагу Акционог плана, односно у септембру 2014. 
године. Ипак, као што се види, радна група за израду измена и допуна формирана је тек 
пола године након истека овог рока, док је АП 23 рок за усвајање измена и допуна 
померио за готово две године (други квартал 2016. године), у односу на првобитни рок 
постављен Акционим планом. Ове измене и допуне треба да се изврше у складу са 
Закључком који је Народна скупштина донела 5. јунa 2014. године, поводом разматрања 
                                                 
614 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 161 – 162.  



 
254 ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА

 

Поверениковог извештаја о спровођењу Закона за 2013. годину. Кроз овакву хронологију 
формулисања обавеза и рокова за њихову реализацију долазимо до закључка да је 
Акциони план у потпуности занемарен као покретач промена у овој области, као и да су 
у овом случају за спровођење Закључка Народне скупштине биле потребне две године. 

 
Мера 4.3.2. Јачање капацитета Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности 
Другом активношћу је предвиђено да Повереник до 6. децембра 2014. године запосли нови кадар у 
складу с препорукама анализе потреба. 
Индикатор: Број и структура запосленог кадра одговара препорукама анализе потреба 
Активност није реализована у складу с индикатором.*** 
Четвртом активношћу је предвиђено да Повереник трајно спроводи план обуке запослених. 
Индикатор: Општа напомена бр. 7 
Активност је реализована у складу с индикатором за извештајни период.*** 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин предвиђен Акционим 
планом. 
Петом активношћу је предвиђено да Повереник до 6. децембра 2014. године набави опрему/простор у 
складу с препорукама анализе потреба. 
Индикатор: Опрема/простор набављени у складу с препорукама анализе потреба; Достављен извештај о 
набављеној опреми/простору 
Активност није реализована у складу с индикатором.*** 

* Прва активност којом је предвиђено да Повереник до 6. марта 2014. године изради анализу потреба с 
препорукама је у прошлогодишњем извештају оцењена као реализована на начин, али не и у року 
предвиђеним Акционим планом. 
** Трећа активност којом је предвиђено да Повереник до 6. маја 2014. године направи план и програм обуке 
запослених у складу с препорукама анализе потреба је у прошлогодишњем извештају оцењена као 
реализована на начин и у року предвиђеним Акционим планом. 
*** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Због лимита утврђеног Упутством за припрему буџета Републике Србије за 2015. 

годину с пројекцијама за 2016. и 2017. годину, Повереник је за 2015. годину, уместо пуног 
броја запослених, односно 94, предвидео 83 извршиоца. У оквиру Предлога финансијског 
плана за 2015. годину, с пројекцијама за наредне две године, Повереник је од 
Министарства финансија тражио додатна средства која су му и одобрена. У Служби 
Повереника у октобру 2015. године запослено је 7 извршилаца. На тај начин, укупан број 
запослених на неодређено време је 63, чиме није остварен Кадровски план ни за 2013. 
годину. За 2016. годину Повереник је предвидео пун број запослених, односно 94 
извршилаца, за чије запошљавање су Поверенику одобрена додатна средства Законом о 
буџету за 2016. годину. Активности којима се реализује план и програм обуке запослених, 
донет 5. маја 2014. године, су у току. У септембру 2015. године је, у сарадњи с 
Канцеларијом за европске интеграције, започет пројекат „Изградња капацитета 
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 
ефективно и адекватно извршавање његових законских овлашћења и обезбеђивање 
остваривања права на слободан приступ информацијама и права на заштиту података у 
складу са европским стандардима“. Пројектом су предвиђене различите обуке 
запослених – проактивно објављивање информација, ауторско право, видео надзор, 
нарочито осетљиви и биометријски подаци, прекогранични пренос података о личности, 
дигитална форензика. Планиране су и обуке запослених о правном оквиру и праксама ЕУ 
и обуке енглеског језика (која је и започела за 45 запослених), као и студијске посете и 
учешће на састанцима релевантних органа ЕУ. Пројекат ће трајати до 2017. године. У 
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2015. години 6 запослених је стекло статус одитора, што представља највиши степен 
сертификације за ИСО 27001 – безбедност података, док је 20 запослених добило 
сертификате за приступ тајним подацима: степена тајности „државна тајна“ (2 заменика 
Повереника) и степен тајности „строго поверљиво“ (18 запослених). У децембру 2014. 
године, Повереник је поново исказао своје потребе за опремом из анализе потреба из 
марта 2014. године (техничка, телекомуникациона и серверска опрема у вредности од 
7.000.000,00 РСД са ПДВ). У оквиру поменутог пројекта планирана је набавка опреме 
неопходне за рад Повереника (опрема за електронску писарницу, виртуелни сервер, 
опрема за сале за обуке).615 

Јачање капацитета Повереника на основу претходно спроведене анализе предвиђа 
и АП 23 кроз активност 2.2.5.3 с роком у првом кварталу 2017. године, док је 
обезбеђивање довољних финансијских и кадровских ресурса у области заштите личних 
података предвиђена и кроз активност 3.11.1.3. континуирано почев од првог квартала 
2016. године. 

 
Мера 4.3.3. Израдити интерни акт са инструкцијама о процедурама поступања у раду органа власти 
и објавити на веб-презентацији 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да министарство надлежно за послове државне управе 
до 6. децембра 2014. године изради интерне акте са инструкцијама, уручи их свим запосленима и објави 
на веб-презентацији. 
Уз активност је наведена напомена да се мера односи на интерне процедуре поступања, односно вршења 
послова у оквиру самог органа. 
Индикатор: Интерни акт са инструкцијама израђен, подељен свим запосленима у органима власти и 
објављен на веб-презентацији 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени испуњеност ове активности. 

О спровођењу 

МДУЛС се у одговорима на упитник Агенције позива на предлог ревидираног 
Акционог плана, из кога се ова мера брише због тога што ће се пратити кроз АП 23 
(активност 2.2.5.5).616 

ТС није успела да на интернет страници МДУЛС нађе документ са инструкцијама 
за запослене у органима власти о поступању у вези са приступом информацијама од 
јавног значаја. Израда оваквог документа била би од великог значаја имајући у виду 
значајан број грешака органа власти, услед којих тражиоци остају ускраћени за своја 
права или им је остваривање тих права отежано. То би се могло спречити када би 
постојале интерне процедуре органа јавне власти за поступање по захтевима, као и када 
би лица која поступају по захтевима била обученија за то. Овај акт би требало 
припремити у сарадњи са Повереником.617 

 
Мера 4.3.4. Усвојити подзаконске прописе неопходне за потпуну примену Закона о тајности података 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да Влада до 6. јула 2014. године усвоји подзаконске 
прописе о службеној легитимацији, ближим критеријумима за одређивање степена тајности 
„поверљиво“ и „интерно“. 
Индикатор: Усвојени подзаконски прописи о службеној легитимацији; ближим критеријумима за 
одређивање степена тајности „поверљиво“ и „интерно“ 

                                                 
615 Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Извештај о спровођењу 
Стратегије, јануар 2016. године. 
616 Министарство државне управе и локалне самоуправе, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. 
године. 
617 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 165.  
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Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин, али не и у року 
предвиђеним Акционим планом. 

 * У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Поред уредби које су донете као подзаконски акти неопходни за примену Закона 

о тајности података,618 о којима је Влада послала извештај у 2014. години,619 остали 
подзаконски акти за чије доношење је Влада одговорни субјект, а који су неопходни за 
потпуну примену овог закона, донети су у периоду пре ступања на снагу Акционог 
плана.620 

Правилник о службеној легитимацији и начину рада лица овлашћених за вршење 
надзора донет је у септембру 2013. године,621 а Уредба о ближим критеријумима за 
одређивање степена тајности „поверљиво“ и „интерно“ у органима јавне власти у 29. јула 
2014. године.622 

 
О ефектима 
 
Према оцени ТС, Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена 

тајности „поверљиво“ и „интерно“ донела је одређено прецизирање законске норме. 
Закон о тајности података предвиђа да се ознака „поверљиво“ ставља како би се спречио 
настанак штете по интересе Републике Србије, док Уредба наводи 13 области у којима 
таква штета може да настане. Ипак, сваки од ових критеријума мора даље да се на основу 
нечега тумачи – да ли би одавање податка „угрозило уставни поредак и демократске 
принципе Републике Србије“, да ли би нанело „штету по економске интересе Републике“, 
да ли би угрозило „интересе кривичног гоњења и судског поступка, сузбијање кривичних 
дела и функционисања правосуђа“ итд. Нарочито занимљив критеријум је „угрожавање 
јединства политичког деловања Владе“, што ће, према оцени ТС, вероватно убудуће 
представљати основ за ускраћивање свих информација о дискусијама на седницама 
Владе, као што је и сада случај. ТС додаје да није лако формулисати прецизне 
критеријуме за све ситуације у којима може доћи до потребе да се неке информације 
прогласе тајним како би се заштили легитимни интереси државе, али да треба тежити да 
се садашњи уопштени критеријуми кроз праксу прецизирају. Такве анализе би, према 

                                                 
618 „Службени гласник РС“, бр. 104/09. 
619 Видети: Агенција за борбу против корупције, Извештај о спровођењу Стратегије, март 2015. године, 
стр. 187. 
620  Уредба о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање испуњености 
организационих и техничких услова по основу уговорног односа („Службени гласник РС“, бр. 63/13), 
Уредба о посебним мерама физичко-техничке заштите тајних података („Службени гласник РС“, бр. 97/11), 
Уредба о посебним мерама надзора над поступањем са тајним подацима („Службени гласник РС“, бр. 
90/11), Уредба о посебним мерама заштите тајних података у информационо-телекомуникационим 
системима („Службени гласник РС“, бр. 53/11), Уредба о начину и поступку означавања тајности података, 
односно докумената и Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 8/11), Уредба о одређивању послова безбедносне заштите 
одређених лица и објеката („Службени гласник РС“, бр. 72/10), Уредба о садржини, облику и начину 
достављања сертификата за приступ тајним подацима и Уредба о обрасцима безбедносних упитника 
(„Службени гласник РС“, бр. 30/10). 
621 „Службени гласник РС“, бр. 85/13 и 71/14. 
622 „Службени гласник РС“, бр. 79/14. 
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мишљењу ТС, могли периодично да врше Савет за националну безбедност или 
Министарство правде, на основу података које поседују о спровођењу закона.623 

 
Циљ 4.4. Континуирана едукација о корупцији и начинима борбе против корупције 
 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене три мере. 
 
За меру 4.4.1, којом је предвиђено да се у програм државног и стручног испита 

уведе садржај антикорупцијских прописа и праксе, у прошлогодишњем извештају 
оцењено је да није реализована на начин предвиђен Акционим планом. Влада је 5. августа 
2014. године донела Уредбу о допунама Уредбе о програму и начину полагања државног 
стручног испита.624 Ипак, допуном Уредбе предвиђено је да се у овај програм уврсте 
једино испитна питања која се односе на Закон о Агенцији, а не и на остале 
антикорупцијске прописе и праксе. ТС у алтернативном извештају истиче да програм 
обуке, на пример, обухвата учење о Ревизорском суду ЕУ, али не и о улози интерне 
ревизије и Државне ревизорске институције у Србији, као и да не постоји обука о 
узбуњивачима, иако је то питање од значаја за сваког запосленог у јавном сектору.625 

У извештају о спровођењу Стратегије за 2015. годину, Влада није одговорила на 
питање из Упитника Агенције да ли је разматрала могућности да се Уредба о државном 
стручном испиту допуни тако да се у програм испита уведе садржај и осталих 
антикорупцијских прописа.626 

Имајући у виду да одговорни субјект, вероватно, ову меру сматра реализованом, 
као и да у овом извештајном циклусу није дошло до било каквих измена релевантног 
прописа, не постоји простор у коме би се могло очекивати да ће одговорни субјект 
приступити изменама у складу са оценом Агенције, због чега није ни оцењивано њено 
спровођење. 

 
Све активности у оквиру мере 4.4.2. којом су предвиђене измене Закона о 

државним службеницима627 тако да Високи службенички савет прати примену Кодекса 
понашања државних службеника, прикупља информације о томе и прави анализу су у 
прошлогодишњем извештају оцењене као реализоване на начин предвиђен Акционим 
планом. Наиме, измене и допуне су усвојене у септембру 2014. године,628 а новим чланом 
164а овог закона предвиђено је да се Кодексом понашања државних службеника уређују 
правила етичког понашања државних службеника и начин праћења његове примене, а да 
су органи државне управе и службе Владе дужни да Високом службеничком савету 
достављају податке и информације неопходне за праћење примене Кодекса и унапређење 
правила етичког поступања државних службеника. 

 
Мера 4.4.3. Измене Закона о Агенцији за борбу против корупције тако да се за функционере и 
запослене у јавном сектору уведе обавеза да похађају обуке у области борбе против корупције, етике и 
интегритета 

                                                 
623 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 167.  
624 „Службени гласник РС“, бр. 84/14. 
625 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 168 – 169. 
626 Влада Републике Србије, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
627 „Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005 – испр, 83/2005 – испр, 64/2007, 67/2007 – испр, 116/2008, 
104/2009 и 99/2014. 
628 „Службени гласник РС“, бр. 99/14. 
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Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа до 6. јуна 2014. 
године изради и достави Нацрт закона о изменама и допунама Закона Влади. 
Индикатор: Нацрт закона о изменама и допунама Закона достављен Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Влада до 6. септембра 2014. године поднесе Предлог закона о 
изменама и допунама Закона Народној скупштини. 
Индикатор: Предлог закона о изменама и допунама Закона поднет Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. децембра 2014. године усвоји Закон о 
изменама и допунама Закона. 
Индикатор: Закон о изменама и допунама Закона усвојен 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 
Четвртом активношћу је предвиђено да Агенција до 6. марта 2014. године припреми програм и план 
стручног усавршавања. 
Индикатор: Израђен план и програм 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Видети опис мере 4.1.1. АП 23 (активност 2.2.1.1) не предвиђа да се новим 

Законом о Агенцији предвиди и обавеза обука у области етике и интегритета за 
функционере и запослене у јавном сектору. Ипак, Агенција је и током 2015. године 
наставила сa припремним активностима за предстојеће измене Закона о Агенцији које, у 
складу с Акционим планом, предвиђају да обука о етици и интегритету постане обавезна 
за све функционере и запослене у јавном сектору. 

Спроведена су два тренинга за тренере којима су присуствовала 32 учесникa (17 
запослених у прекршајним судовима са територије Републике Србије629 и 15 учесника из 
органа државне управе и независних државних тела). 

Током 2015. године, у оквиру Споразума о сарадњи са СУК Владе Републике 
Србије и Службом за управљање људским ресурсима АПВ спроведено је 5 обука o етици 
и интегритету којима су присуствовала 92 полазника. Све наведене обуке се спроводе у 
оквиру програма намењеног стручном усавршавању државних службеника, односно 
запослених у покрајинским органима. По први пут, 2015. године, обука o етици и 
интегритету је уврштена у Програм општег стручног усавршавања руководилаца као 
обавезни модул. Такође, наведена обука је једна од десет просечно најпосећенијих обука 
коју је организовала СУК.630 

Као вид помоћи будућем раду учесника тренинга за тренере који обуку о етици и 
интегритету у јавном сектору треба да изводе у институцијама у којима су запослени, 
Агенција је припремила и одштампала приручник за њено извођење. Садржај 
приручника обухвата све неопходне материјале за извођење усвојеног програма обуке. 
Приручник је одштампан у тиражу од 1.000 примерака и биће достављен свим 
досадашњим и будућим учесницима тренинга за тренере. Поред наведеног, Агенција је 
креирала и одштампала брошуру под називом „Бити као свој на своме“, која представља 
кратак водич кроз кључне вредности запослених у јавном сектору. Брошура 
једноставним и јасним језиком објашњава пожељне и непожељне облике понашања, 
односно начин на који се 4 кључне вредности: законитост, непристрасност, поштовање и 
                                                 
629 Тренинг је спроведен уз подршку Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт УСАИД. 
630 Видети: Евалуација обука за период јануар – децембар 2015. године, доступно на www.suk.rs.  
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одговорност препознају у свакодневном понашању на радном месту. Брошура је 
штампана у 500 примерака. И једна и друга публикација доступне су и на интернет 
страници Агенције. 

Са жељом да тему етике и интегритета и превенције корупције уопште представи 
на занимљивији и привлачнији начин својој циљној групи Агенција је припремила 
серијал од седам едукативних филмова.631 У филмовима су представљене надлежности 
Агенције и теме везане за вредности и одговорност запослених у јавном сектору, 
институционални интегритет, сукоб интереса, примање поклона и решавање етичких 
дилема. Филмови имају за циљ да информишу и продубе знања запослених у јавном 
сектору о вредностима, етичким правилима и пожељним понашањима. Сви филмови су 
доступни на YouTube каналу Агенције за борбу против корупције.632 

Пратећи савремене трендове у образовању, Агенција је крајем 2015. године 
креирала портал за учење на даљину (e-learning) путем које ће запослени у јавном 
сектору моћи да похађају обуку о етици и интегритету.633 Обука се састоји од четири 
сукцесивно повезане сесије које су креиране на основу усвојеног програма обуке о етици 
и интегритету у јавном сектору. Да би се добила повратна информација о томе колико су 
знања учесници усвојили, предвиђено је да на крају обуке полажу тест са дефинисаним 
критеријумом за добијање потврде о учешћу. Систем учења на даљину доноси низ 
предности: елиминише трошкове организације обуке и омогућава „бољу 
покривеност“ циљне групе, а будућим учесницима омогућава прилагођавање процеса 
учења тако што ће сами моћи да бирају темпо, место и време учења. Кроз реализацију 
свих наведених активности, у великој мери су остварени предуслови (портал за учење на 
даљину, брошура, приручник и филмови) да сви запослени у јавном сектору похађају 
обуку о етици и интегритету. 

 
О ефектима 
 
Агенција је Програм стручног усавршавања на тему етике и интегритета у јавном 

сектору усвојила 13. августа 2014. године. Израђен је програм петодневних обука за 
тренере под називом „Етика и интегритет у јавном сектору“, а припремљен је и 
приручник за тренере из области етике и интегритета у јавном сектору. Израђени су 
тестови за процену знања и вештина полазника и то пре и након завршетка тренинга. 
Иако је, према тумачењу Министарства правде, активност доношења плана и програма 
обуке на основу измена и допуна Закона о Агенцији требало извршити још пре доношења 
самог закона, што је Агенција и учинила, у вези с овом активношћу остаје отворено 
неколико важних питања. Наиме, да би Агенција направила план обука неопходно је да 
буде позната коначна формулација ове њене обавезе у будућем Закону о Агенцији, 
потребно је да се бар на неки начин оствари контакт са свим заинтересованим странама, 
као и да се стекне увид у њихове капацитете. Из ових разлога, план обуке још увек није 
донет. С друге стране, очигледно да је значај ове мере опао с обзиром на то да своје место 
није нашла у АП 23. 

 
Циљ 4.5. Створени услови за активније учешће организација цивилног друштва у 

борби против корупције 

                                                 
631 Снимање едукативног серијала финансијски је подржао Пројекат за реформу правосуђа и одговорну 
власт УСАИД, а за реализацију је била задужена продукцијска кућа Беомедија. 
632 Видети: www.youtube.com/channel/UC_2y-kk9H1Zgf71SMPOizzA.  
633 Портал се налази на адреси: edukacije.acas.rs.   
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Акционим планом је за испуњење овог циља предвиђено пет мера. 
 

Мера 4.5.1. Изменити Уредбу о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава 
за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, тако да се уведе обавеза за све 
кориснике да приликом подношења апликације за доделу средстава из јавних извора подносе изјаву о 
непостојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да Влада до 6. септембра 2014. године усвоји измене 
и допуне Уредбе. 
Уз активност је наведена напомена да интерни акт подразумева све врсте аката који се баве 
антикорупцијском политиком, па и Етички кодекс. 
Индикатор: Уредба усвојена 
Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност није реализована ни на начин ни у року 
предвиђеним Акционим планом. 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
У новембру 2015. године усвојене су измене и допуне Уредбе o срeдствимa зa 

пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстajућeг дeлa срeдстaвa зa финaнсирaњe прoгрaмa oд 
jaвнoг интeрeсa кoja рeaлизуjу удружeњa,634 али се оне не односе на материју која је 
предмет ове мере. Наиме, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је, крајем 
августа 2015. године, упутила МДУЛС иницијативу да се Уредба измени тако да се 
испуне обавезе из Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерства за отворену 
управу у Републици Србији за 2014. и 2015. годину. Ове обавезе уведене су у циљу 
унапређивања процеса транспарентног финансирања организација цивилног друштва, а 
односе се на измене и допуне Уредбе како би се увела обавеза објављивања релевантних 
докумената на интернет страници надлежног органа и на порталу е-Управа и како би се 
рок за право приговора организација цивилног друштва на листе вредновања и 
рангирања које утврђује конкурсна комисија продужио са садашњих 3 на најмање 5 дана 
од њиховог објављивања. Тако је пропуштена прилика да се изменама и допунама испуне 
и обавезе из Акционог плана, како на основу ове мере, тако и на основу мере 4.5.4 која 
предвиђа унапређивање оквира о критеријумима, условима, обиму, начину и поступку 
доделе средстава, ограничавање дискрeциoних прaвa члaнoвa кoмисиje кojи oдлучуjу o 
срeдствимa кoja ћe сe дoдeљивaти удружeњимa, избoр члaнoвa, кao и регулисање питaња 
oдгoвoрнoсти и кoнтрoлe извршeних дoдeлa. 

 
О ефектима 
 
У погледу ове материје, ТС оцењује да би изазов могао постојати у квалитету 

аката које би потенцијални корисници средстава подносили, имајући у виду да сâмо 
постојање интерног акта не гарантује да ће он и обезбедити остваривање циља због којег 
се таква обавеза уводи. С друге стране, провера квалитета аката могла би створити 
тешкоће Канцеларији или другом органу јавне власти који прима пријаве. Решење би 
могло бити у промовисању стандардних докумената – изјаве и интерног акта, што би 
вероватно олакшало проверу квалитета ових докумената.635 

У сваком случају, како би ова мера била реализована, неопходно је, у складу с 
прошлогодишњом препоруком Владе, променити одговорног субјекта у МДУЛС. 
                                                 
634 „Службени гласник РС“, бр. 98/15.  
635 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 171. 
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Мера 4.5.2. Изменити Закон о државној управи тако да се стандарди сарадње органа државне управе 
са цивилним друштвом усагласе са стандардима Савета Европе и Конвенције УН против корупције  
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове државне управе до 6. септембра 
2014. године изради и достави Нацрт закона о изменама и допунама Закона Влади. 
Уз активност је наведена напомена да се ове измене и допуне односе на процес консултација и учешћа 
јавности у доношењу одлука и аката. 
Индикатор: Нацрт закона о изменама и допунама Закона достављен Влади  
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Влада до 6. децембра 2014. године поднесе Предлог закона о 
изменама и допунама Закона Народној скупштини. 
Индикатор: Предлог закона о изменама и допунама Закона поднет Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није реализована.* 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. марта 2015. године усвоји Закон о 
изменама и допунама Закона. 
Индикатор: Закон о изменама и допунама Закона усвојен 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није реализована. 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
МДУЛС у одговорима на упитник Агенције наводи да је, с обзиром на 

свеобухватност могућих измена Закона о државној управи, Планом рада Владе за 2016. 
годину, предвиђено померање рока за реализацију ове активности на децембар 2016. 
године.636 

 
О ефектима 
 
Предвиђене измене Закона о државној управи односе се на процес консултација и 

учешћа јавности у доношењу одлука и аката, у складу са стандардима Савета Европе и 
Конвенције УН против корупције.637 Важећи Закон о државној управи се нигде директно 
не бави сарадњом државних органа и организација цивилних друштва.638 

 
Мера 4.5.3. Развијање методологије праћења реализације програма/пројеката финансираних из 
буџетских средстава, а посебно праћења њихове реализације на терену и праћење утрошка финансијских 
средстава ради превенције ненаменског утрошка средстава 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија трајно усвоји ову 
методологију. 
Уз активност је наведена напомена да треба да се реализује у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са 
цивилним друштвом. 
Индикатор: Усвојена методологија 
Активност није реализована у складу с индикатором.*  
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија трајно прати 
реализацију програма/пројеката на основу усвојене методологије. 
Индикатор: Годишњи извештај о праћењу реализације програма/ пројеката 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период.* 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени испуњеност активности. 
 
                                                 
636 Министарство државне управе и локалне самоуправе, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. 
године. 
637 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 172.  
638 Алтернативни извештај БЦБП, УТС и БИРН, јануар 2016. године, стр. 45.  
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О спровођењу 
 
МФ у одговорима на упитник Агенције наводи да је за реализацију ове мере 

надлежна ДРИ која врши контролу наменског трошења средстава из јавних извора.639 У 
одговору на захтев за приступ информацијама од јавног значаја, који је ТС поднела 
Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом, наводи се да методологија праћења 
реализације програма/пројеката финансираних из буџетских средстава још увек не 
постоји, а да у погледу друге активности из оквира ове мере Канцеларија израђује 
годишњи збирни извештај о утрошку средстава која су, као подршка програмским 
активностима, обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног 
друштва из буџета Републике Србије. До сада су израђени извештаји за 2011, 2012. и 2013. 
годину, док је израда извештаја за 2014. годину у току. Информације садржане у овим 
извештајима обухватају великим делом информације предвиђене другом активношћу у 
оквиру ове мере. Ипак, ово праћење се не одвија на основу методологије, која није ни 
усвојена, па се не може закључити да је активност реализована. С друге стране, АП 23 
предвиђа меру идентичне садржине (активност 2.2.11.3.), али са другачије одређеним 
одговорним субјектима – Кaнцeлaриjа зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм и ДРИ, као и 
са прецизираним роком, који је истекао – четврти квaртaл 2015. године. ТС сматра да 
приликом дефинисања методологије треба обратити нарочиту пажњу на праћење ефеката 
пројеката који су финансирани, како се праћење програма не би заснивало искључиво на 
провери да ли су спроведене активности које су наведене и да ли су утрошена средства 
према плану, у ком случају би јавност остала без значајних података о ефектима ових 
мера.640 

 
Мера 4.5.4. Изменити Урeдбу o срeдствимa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстajућeг дeлa срeдстaвa 
зa финaнсирaњe прoгрaмa oд jaвнoг интeрeсa кoja рeaлизуjу удружeњa, тако да се унапреди оквир који 
се односи на критеријуме, услове, обим, начин и поступак доделе средстава 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да Влада до 6. септембра 2014. године усвоји измене 
Уредбе. 
Уз активност је наведена напомена да је треба реализовати у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са 
цивилним друштвом, као и да треба ограничити дискрециона права чланова комисије који одлучују о 
средствима која ће се додељивати удружењима, избор чланова, као и регулисати питање одговорности и 
контроле извршених додела. 
Индикатор: Измене Уредбе усвојене 
Активност је реализована у складу с индикатором.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност није реализована ни на начин ни у року 
предвиђеним Акционим планом. 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
У новембру 2015. године усвојене су измене и допуне Уредбе o срeдствимa зa 

пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстajућeг дeлa срeдстaвa зa финaнсирaњe прoгрaмa oд 
jaвнoг интeрeсa кoja рeaлизуjу удружeњa,641 али се оне не односе на материју која је 
предмет ове мере. Видети опис мере 4.5.1. 

 

                                                 
639 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
640 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 173. 
641 „Службени гласник РС“, бр. 98/15.  
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О ефектима 
 
ТС оцењује да се у реализацији ове мере може очекивати доста изазова, зато што 

Акциони план није описао у чему се тренутно састоје дискрециона овлашћења чланова 
комисије, који су недостаци актуелног начина избора чланова комисија, итд. ТС предлаже 
да се приликом формулисања ових норми размотре добра и лоша искуства других врста 
конкурса које спроводе државни органи у Србији, као што су конкурси за суфинансирање 
програма медија.642 

Као и у случају мере 4.5.1, како би била реализована, неопходно је, у складу с 
прошлогодишњом препоруком Владе, променити одговорног субјекта у МДУЛС. 

 
Мера 4.5.5. Агенција спроводи јавне конкурсе за доделу средстава ОЦД за пројекте у области борбе 
против корупције за иницијативе на републичком и локалном нивоу, као и за медијске иницијативе у 
области борбе против корупције 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија трајно, на 
годишњем нивоу обезбеди додатна средства за доделу ОЦД у годишњем буџету Агенције. У колони 
„потребни ресурси“ уз активност је предвиђено да се за ове намене издвоји минимум 6.000.000 РСД 
годишње. 
Индикатор: У годишњем буџету Агенције обезбеђена средства за доделу ОЦД 
Активност није реализована у складу с индикатором.** 
Трећом активношћу је предвиђено да Агенција трајно, на годишњем нивоу, организује конкурсе за 
доделу средстава ОЦД на републичком и локалном нивоу, као и за медијске пројекте. 
Индикатор: Спроведен најмање један конкурс у току календарске године 
Активност је реализована у складу с индикатором за извештајни период.*** 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин предвиђеним Акционим 
планом. 

* Прва активност којом је предвиђено да Агенција до 6. марта 2014. године изради Правилник о додели 
средстава ОЦД је у прошлогодишњем извештају оцењена као реализована на начин и у року предвиђеним 
Акционим планом. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као реализована за извештајни период, у року, 
али не начин предвиђен Акционим планом. 
*** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као реализована за извештајни период, на 
начин и у року предвиђеним Акционим планом. 

О спровођењу 

Агенција је за 2015. годину на име ове ставке у буџету добила укупно 3.658.000 
РСД. На питање из упитника Агенције из којих разлога је за реализацију ове активности 
предвиђен износ нижи од оног предвиђеног Акционим планом, МФ је одговорило да је 
овај износ предвиђен у складу са мерама фискалне консолидације које су спровођене у 
2015. години. Министарство је такође указало да је у уводном делу Акицоног плана 
утврђено да финансијска средства потребна за спровођење Акционог плана назначена у 
колони „ресурси“ представљају оквирну пројекцију потребних динарских средстава, који 
ће се обезбедити кроз редовно буџетско финансирање. Због тога предвиђени износ 
средстава за дотације невладиним организацијама може бити нижи од износа 
предвиђеног Акционим планом за ове намене. 643  Ипак, Агенција наглашава да је у 
колони „потребни ресурси“ уз ову активност предвиђено да се за ове намене издвоји 
минимум 6.000.000 РСД годишње. 

У 2016. години, Агенција није добила новчана средства за реализацију ове 
активности. Наиме, у складу с постављеним ограничењем буџета за наредну годину, за 
                                                 
642 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 174.  
643 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
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коју није понуђено образложење, Агенција је била у ситуацији да одлучи да јој у 
понуђеном оквиру буду обезбеђена средства за вршење њених редовних надлежности, 
због чега није било могуће да јој буде додељен и износ за доделу средстава за пројекте 
организација цивилног друштва. Из ових разлога, нажалост, ни идентична активност коју 
предвиђа АП 23 неће моћи да буде реализована у 2016. години (активност 2.2.11.4.). 

У фебруару 2015. године је расписан пети по реду конкурс за доделу финансијских 
средстава организацијама цивилног друштва за реализацију два пројекта у области борбе 
против корупције. Општи циљ конкурса био је да подржи развој и јачање интегритета, 
одговорности и транспарентности свих друштвених актера, а посебно органа јавне 
власти, а специфични циљеви: 1) израда и примена методологије за праћење 
испуњености обавеза јавних функционера и органа јавне власти, као и политичких 
субјеката из Закона о Агенцији и ЗФПА и 2) повећање информисаности и унапређење 
знања органа јавне власти, организација цивилног друштва и грађана о правном оквиру, 
механизмима и мерама за спречавање корупције. На конкурс је пристигло 13 предлога 
пројеката, а конкурсна комисија је одлучила да средства у износу од по 1.829.000 РСД 
буду додељена: 1) Војвођанској зеленој иницијативи за пројекат документарни ТВ 
серијал „Зелена патрола на делу“. Пројекат се бави корупцијом инспекција и доносилаца 
одлука на различитим нивоима власти, а која има за последицу уништавање животне 
средине и нарушавање квалитета живота. Пројектом је предвиђено снимање 12 
полусатних емисија које ће бити емитоване на најмање 30 телевизија; и 2) Центру за 
слободне изборе и демократију (ЦеСИД) за пројекат „Ка већој одговорности институција 
у процесу давања сагласности при запошљавању бивших функционера“. Пројектом је 
предвиђено креирање методологије за праћење испуњености обавеза јавних 
функционера и органа јавне власти у погледу заснивања радног односа или пословне 
сарадње по престанку јавне функције. Пројекти се спроводе до краја априла 2016. године. 
Ово је највећи новчани износ који је Агенција доделила организацијама цивилног 
друштва на основу ове мере Акционог плана. 

Агенција је у 2015. години у оквиру пројекта „Подршка јачању механизама 
превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције“, 
који финансира Министарство спољних послова Краљевине Норвешке, организовала 
други конкурс за организације цивилног друштва које су учествовале у другом кругу 
пилот програма алтернативног извештавања о спровођењу Стратегије и Акционог плана. 
Конкурс је организован у мају и јуну 2015. године, а одабране су три организације 
цивилног друштва – Транспарентност Србија, Београдски центар за безбедносну 
политику у партнерству с Удружењем тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије и 
Балканском истраживачком мрежом, Србија, и Правни скенер у партнерству са Три тачке 
– које су пратиле спровођење Стратегије и Акционог плана у одређеним областима и о 
томе у јануару 2016. године поднеле Агенцији алтернативни извештај за 2015. годину. 
Алтернативни извештаји се у интегралном облику налазе и на интернет страници 
Агенције.644 

 
Мера 4.5.6. Агенција успоставља систем сталне координације и обуке за ОЦД 
Првом активношћу је предвиђено да Агенција трајно организује редовне полугодишње координационе 
састанке са ОЦД. 
Индикатор: Одржана два координациона састанка по години важења Стратегије 
Активност је реализована у складу с индикатором за извештајни период.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је испуњена на начин предвиђеним Акционим 
планом. 

                                                 
644 Видети детаљније у: Општи део, Унапређење механизма надзора. 
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Другом активношћу је предвиђено да Агенција до 6. јуна 2014. године изради програм и план обуке за 
ОЦД. 
Индикатор: Израђен план и програм обуке 
Активност није реализована у складу с индикатором.** 
Трећом активношћу је предвиђено да Агенција за борбу против корупције трајно спроводи план обуке 
ОЦД. 
Индикатор: Индикатори о спровођењу плана и програма обуке 
Активност није реализована у складу с индикатором за извештајни период.** 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као реализована за извештајни период, на начин 
и у року предвиђеним Акционим планом. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Током 2015. године одржана су два консултативна састанка са представницима 

организација цивилног друштва. На првом састанку одржаном у Београду, у мају, 
представљени су алтернативни извештаји о спровођењу Стратегије за 2014. годину. У 
делу састанка предвиђеном за дискусију, присутни представници ОЦД говорили су о 
томе који су начини да се подаци и искуства која имају искористе за потребе 
алтернативног извештавања. Консултативном састанку је присуствовало 18 учесника из 
16 организација. 

Други консултативни састанак је одржан у септембру у Новом Саду. На састанку 
су представљени резултати истраживања узрока и појавних облика корупције на 
локалном и покрајинском нивоу које је спровела Агенција, а који треба да претходе 
локалним и покрајинским антикорупцијским јавним политикама, односно акционим 
плановима за борбу против корупције. Састанак је имао за циљ да се до сада 
идентификоване области из анализе узрока корупције на локалном и покрајинском нивоу 
верификују и допуне примерима, односно да се допуне области и ризици за настанак 
корупције из перспективе, на основу искустава и запажања цивилног друштва. Састанку 
је присуствовало 16 учесника из 11 организација. 

У складу са Смерницама за сарадњу Агенције за борбу против корупције са 
организацијама цивилног друштва пружена је начелна подршка за три предлога пројекта 
са којима су организације конкурисале код различитих донатора. 

 
О ефектима 
 
Као и у прошлогодишњем извештају, важно је напоменути да су Агенција и 

цивилно друштво равноправни партнери у области борбе против корупције, па Агенција 
сматра да ниједан државни орган, самим тим ни Агенција, не треба да буде координатор 
активности које предузимају организације цивилног друштва у области борбе против 
корупције, јер се тиме нарушава однос равноправности у неком процесу. Без обзира на, 
по мишљењу Агенције, неадекватну формулацију ове активности, Агенција састанке које 
реализује с организацијама цивилног друштва схвата искључиво као консултативне на 
којима се размењују искуства и ставови у релевантној области. Агенција сматра да 
државни органи ни на који начин не би смели да интервенишу и да се мешају у домен 
рада и деловања цивилног друштва, јер на тај начин, доводе у питање његову 
аутономност. 

Програм обука за ОЦД усвојен је 13. августа 2014. године. Реч је о дводневном 
програму чији је циљ подизање капацитета и јачање компетенција ОЦД у превенцији 
корупције. С обзиром на број запослених у организационој јединици која се бави обукама 
и сарадњом са цивилним друштвом, као и с обзиром на то да је као приоритетна циљна 
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група у области едукација одређена група државних службеника, Агенција тренутно нема 
капацитете за организовање редовних обука ОЦД, па због тога ни план обука није 
израђен. С друге стране, у процесу ревизије Акционог плана, Агенција је предложила да 
се део Акционог плана који се односи на обуке ОЦД брише с обзиром да је досадашње 
искуство показало да је занемарљив број представника цивилног друштва заинтересован 
за ову врсту активности. Наиме, број представника ОЦД представљао је само 3,5 до 5,5% 
од укупног броја полазника обука које је организовала Агенција. 

Алтернативни извештај ТС оцењује да иако су одржани координациони састанци 
донели нека корисна сазнања и Агенцији и ОЦД, очигледно је да њихова сврха у самом 
Акционом плану није довољно јасно одређена, услед чега није могуће ни одредити 
прецизно квалитет реализације и оствареност циљева. Требало би, зато, прецизирати да 
ли се на овим координационим састанцима у ствари прикупљају информације о томе које 
антикорупцијске активности спроводе ОЦД, да ли има неких преклапања са 
активностима других ОЦД и Агенције и слично, а све како би се кроз координацију 
постигли бољи ефекти.645 

 
Циљ 4.6. Створени услови за активније учешће приватног сектора у борби 

против корупције 
 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене две мере. 
 

Мера 4.6.1. Измењен Закон о порезу на добит правних лица тако да се борба против корупције наведе 
као једна од намена/делатности за коју се предузећима која пружају финансијску подршку цивилном 
друштву може дати посебна пореска олакшица 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. децембра 2014. 
године изради и достави Нацрт закона о изменама и допунама Закона. 
Индикатор: Нацрт закона о изменама и допунама Закона достављен Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Влада до 6. децембра 2014. године поднесе Предлог закона о 
изменама и допунама Закона Народној скупштини. 
Индикатор: Предлог закона о изменама и допунама Закона поднет Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена. 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. маја 2015. године усвоји Закон о 
изменама и допунама Закона. 
Индикатор: Закон о изменама и допунама Закона усвојен 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена. 

* У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени испуњеност ове активности. 
 

О спровођењу 
 
МФ и Народна скупштина се у својим одговорима на упитник Агенције нису 

осврнули на ову меру. У Владину процедуру није достављен предлог наведеног закона 
који би садржао захтев из ове мере. Измене и допуне Закона о порезу на добит правних 
лица усвојене су 30. децембра 2015. године,646 али међу разлозима за доношење Закона 
не налазе се они предвиђени овом мером. 
                                                 
645 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 176.  
646 „Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 
108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење и 112/15. 
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У одговору на захтев ТС за приступ информацијама од јавног значаја МФ је навело 
да је приликом израде овогодишњих измена и допуна Закона о порезу на добит правних 
лица разматрана могућност увођења наведене пореске олакшице, али је закључено да у 
овом моменту није целисходно да се уведу посебне пореске олакшице правним лицима 
која пружају финансијску подршку организацијама цивилног друштва за 
намену/делатност борбе против корупције из следећих разлога: 

 недостатак инструмената за праћење испуњености законских услова за 
одобравање пореске олакшице, као и могућности сагледавања ефеката који би се 
постигли увођењем конкретне олакшице, због чега не постоји могућност праћења 
остварења задатог циља након њеног увођења, што би могло довести до 
злоупотреба у пракси; 

 повећање административних трошкова праћења примене олакшице; 
 пореска олакшица као мера за остварење овог циља могла би утицати само на 

обезбеђење финансијских средстава за рад тих организација, због чега МФ сматра 
да би требало размотрити неки други начин за обезбеђење финансијских 
средстава који би био једноставнији за праћење и анализу ефеката; 

 смањење буџетских прихода, чији ефекат није могуће сагледати. 

Према оцени ТС главни изазов у реализацији ове мере било би утврђивање намене 
донације, односно да ли је она заиста усмерена на борбу против корупције или на 
остваривање неког другог циља.647 

Мера 4.6.2. Привредна комора Србије доноси и објављује анти-корупцијске стандарде и праксе као 
што су: Кодекс пословне етике, Кодекс корпоративног управљања, промовише стандарде Међународне 
трговинске коморе за борбу против корупције, правила Декларације о борби против корупције Глобалног 
договора Србија, као и привредна друштва која су усвојила антикорупцијске планове или планове 
интегритета 
Другом активношћу је предвиђено да Привредна комора Србије трајно организује скупове и семинаре у 
области борбе против корупције у сарадњи са институцијама Републике Србије и промовише добре 
праксе компанија у области борбе против корупције. 
Индикатор: Број организованих скупова и семинара у току календарске године; Индикатори за 
организацију обука 
Активност је реализована у складу с индикатором за извештајни период.* 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин предвиђеним Акционим 
планом. 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као реализована за извештајни период, на начин 
и у року предвиђеним Акционим планом. 
 

О спровођењу 
 
У току 2015. године, Привредна комора Србије (ПКС) организовала је 7 догађаја, 

који су на посредан или непосредан начин обрађивали тему компанијске антикорупције: 
 
 20, 21. 27. и 28. фебруар и 6, 7, 13, 14. март 2015. године – специјалистички 

семинар „Корпоративно управљање за чланове управе привредног друштва“ у 
организацији ПКС 

 27. март 2015. године – трећа сесија округлог стола „Борба против корупције – 
како ми то радимо“ у организацији ПКС у сарадњи са мрежом друштвено 
одговорних компанија Глобални договор Србија 

                                                 
647 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 177 – 178.  
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 27. мај 2015. године – округли сто „Унапређење корпоративног управљања – 
лакши приступ тржиштву капитала“ у организацији ПКС и Међународне 
финансијске корпорације 

 28. мај 2015. године – семинар „Антикорупцијски аспекти политика заштите 
конкуренције“ у организацији ПКС, у сарадњи с пројектом Унапређење 
конкуренције у Србији који финансира ЕУ, а спроводи ГИЗ 

 21. септембар 2015. године – четврта сесија округлог стола „Борба против 
корупције – како ми то радимо“ у организацији ПКС, у сарадњи са мрежом 
друштвено одговорних компанија Глобални договор Србија 

 29. октобар 2015. године - „Значај лобирања у савременим условима пословања“ 
у организацији ПКС 

 11. децембар 2015. године – семинар „Европска регулатива и лобирање: стратешки 
оквир“ у организацији ПКС, у сарадњи с Универзитетом Бокони из Милана. 

 
У фебруару 2016. године ПКС ће започети рад на двогодишњем пројекту 

„Антикорупцијски алати за МСП сектор“ одобреног у оквиру европског програма 
Economic and Financial Crime, Corruption, Environmental Crime у партнерству са 
привредним коморама Италије и Румуније и Eurochambres. У оквиру пројекта биће 
спроведено истраживање компанија на територији Италије, Румуније и Србије на тему 
изложености пословања компаније потенцијалној корупцији, док ће се на основу 
резултата истраживања израдити приручник за средња и мала предузећа, с посебним 
фокусом на микро предузећа, у циљу одбране од потенцијалне корупције у пословању.648 

ПКС понавља напомену из прошлогодишњег извештаја да организацију 
антикорупцијских семинара с надлежним институцијама Републике Србије није могуће 
договорити на нивоу године, а због немогућности одговорних представника институција 
да се унапред обавежу да узму учешће на семинарима на годишњем нивоу. ПКС због тога 
није у могућности да достави унапред утврђене планове организације антикорупцијских 
семинара (обука, округлих столова, радионица).649 

ТС предлаже да се део ових обука организује у форми разговора без присуства 
јавности на којем би привредници добили прилику да изнесу тешкоће на које наилазе у 
свом раду представницима државних органа, на пример, у области јавних набавки, у 
погледу добијања битних дозвола за рад и слично.650 

Циљ 4.7. Народна скупштина прати спровођење закључака, односно препорука 
које је донела поводом извештаја независних државних органа 

Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене две мере. 

Мера 4.7.1. Допунити Закон о Народној скупштини тако да се уведе обавеза Владе да подноси 
Народној скупштини најмање једном годишње извештај о спровођењу закључака Народне скупштине 
донетих поводом разматрања извештаја независних државних органа, организација и тела, у року од 
шест месеци од доношења закључака Народне скупштине, уз обавезу да се извештај Владе разматра на 
седници Народне скупштине 
Једином активношћу у оквиру мере предвиђено је да Народна скупштина до 6. маја 2015. године изради 
и усвоји Закон о изменама и допунама Закона. 
Индикатор: Закон о изменама и допунама Закона усвојен 
Активност није реализована у складу с индикатором. 

                                                 
648 Привредна комора Србије, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
649 Привредна комора Србије, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2015. године. 
650 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 179.  
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О спровођењу 
 
У претходном сазиву Народне скупштине поднет је предлог за измену Закона о 

Народној скупштини, којим је, између осталог, предвиђена и реализација ове мере. 
Међутим, пошто предлог није разматран на седници Народне скупштине, због 
расписивања ванредних избора, неопходно је да овлашћени предлагач поднесе нов 
предлог закона о изменама и допунама Закона о Народној скупштини. Народна 
скупштина је због тога Министарству правде предложила продужетак рока за испуњење 
ове мере, за шест месеци до годину дана. Иако мера није реализована, Народна 
скупштина истиче да се активности по питању њене реализације одвијају, па су извештаје 
надлежним одборима Народне скупштине до сада поднели: Министарство унутрашњих 
послова у вези са предузимањем мера у складу са посебним Протоколом о поступању у 
случајевима насиља над женама у породици и партнерским односима и закључка које је 
донела Народна скупштина; Влада Републике Србије поводом Редовног годишњег 
извештаја Заштитника грађана за 2013. годину; Управа за извршење кривичних санкција 
у вези са спровођењем препорука Заштитника грађана на основу Извештаја Националног 
механизма за превенцију тортуре за 2013. годину и закључака које је донела Народна 
скупштина и Министарство унутрашњих послова у вези са праћењем и координацијом 
активности полиције у случајевима насиља у породици и предузимању мера у складу са 
Посебним протоколом о поступању полицијских службеника у случајевима насиља над 
женама у породици и партнерским односима.651 

Сличну меру предвиђа и АП 23, а рок предвиђен за њену реализацију је четврти 
квартал 2015. године (активност 2.1.4.1). 

Иако су ресорни одбори разматрали извештаје независних државних органа за 
2014. годину 2. јула 2015. године, до закључења рада на овом извештају Народна 
скупштина о њима није расправљала у пленуму. 

 
О ефектима 
 
Алтернативни извештај ТС, ипак, наводи да је потребно истинско настојање 

Народне скупштине да врши своју улогу надзора над извршном влашћу и да у том 
процесу користи извештаје независних органа. Према оцени ТС, због политичке 
структуре и једног и другог тела долази до неефикасне контроле извршне власти од 
стране парламента. Наиме, у извршној власти се налазе председници и потпредседници 
парламентарних странака, који уживају поверење народних посланика из њихових 
странака. Иако постоје неке парламентарне иницијативе које би могле да доведу до јачег 
надзора (нпр. група за GOPAC), у пракси су ретке ситуације када посланици из владајућих 
странака оспоравају одлуке Владе или користе посланичка овлашћења за покретање 
одговорности чланова Владе за (не)урађено. Тако, у протеклом периоду није било ни 
иницијатива да се утврди одоговорност чланова Владе због непоступања по закључцима 
које је Народна скупштина усвојила. Овај проблем би могао да буде умањен, када би се, 
на пример у Пословнику, прецизирале дужности Народне скупштине у вези с 
формулисањем закључака на основу извештаја независних државних органа и у вези с 
разматрањем извештаја Владе о извршењу закључака.652 

 
                                                 
651 Народна скупштина, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
652 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 181.  
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Мера 4.7.2. Ојачани капацитети Народне скупштине за вршење нових надлежности у оквиру циља 4.7. 
Првом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. новембра 2015. године изради и усвоји 
измене и допуне Правилника о систематизацији радних места у Народној скупштини. 
Индикатор: Усвојене измене и допуне Правилника о систематизацији радних места у Народној 
скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором. 

* Друга, трећа и четврта активност нису доспеле до краја 2015. године. 
 

Мера 4.7.2. још увек није реализована, с обзиром на то да је претходни услов за 
њену реализацију спровођење мере 4.7.1.653 

 
Циљ 4.8. Проширене и прецизиране надлежности и унапређени кадровски 

капацитети и услови рада Агенције за борбу против корупције, Заштитника грађана, 
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и 
Државне ревизорске институције 

 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене две мере. 
 

Мера 4.8.1. Израдити анализу потреба Агенције за борбу против корупције, Заштитника грађана, 
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Државне ревизорске 
институције у правцу проширења и/или прецизирања надлежности, унапређења кадровских капацитета 
и услова рада 
Трећом активношћу је предвиђено да Влада до 6. марта 2014. године да писана образложења за одбијање 
препорука које су неприхватљиве за Владу. 
Индикатор: Образложења за одбијање неприхватљивих препорука у писменом облику достављена 
Агенцији, Заштитнику грађана, Поверенику и ДРИ 
Активност није реализована у складу с индикатором.** 

* Прва и друга активност којима је предвиђено да Агенција за борбу против корупције, Заштитник грађана, 
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и ДРИ да до 6. децембра 2013. 
године формулишу и доставе Влади, министарству надлежном за послове правосуђа, министарству 
надлежном за послове државне управе и министарству надлежном за послове финансија су у извештају о 
спровођењу Стратегије за 2013. годину оцењене као реализоване на начин и у року предвиђеним Акционим 
планом. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 

 
О спровођењу 
 
Влада поново наводи, као и у извештају за први квартал 2014. године, да су 

анализе потреба Агенције, Заштитника грађана и Повереника достављене на надлежно 
поступање Министарству правде и државне управе, док је анализа потреба ДРИ 
прослеђена РДИ. 654  Очигледно да је код ове активности неопходно променити 
одговорног субјекта. 

Поводом захтева ТС за приступ информацијама од јавног значаја у вези с овом 
мером, Влада није одговорила на захтев, МДУЛС је одговорило да не поседује тражене 
информације, а да би те информације према њиховом сазнању могло имати 
Министарство правде, док је Министарство правде навело да је у време када је било 
Министарство правде и државне управе, на основу достављених анализа потреба 
Агенције, Заштитника грађана, Повереника и ДРИ, израдило план за испуњавање 
препорука анализе у области проширења и прецизирања њихове надлежности. С тим у 
вези, основана је радна група за израду Нацрта новог Закона о Агенцији за борбу против 
                                                 
653 Народна скупштина, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
654 Влада Републике Србије, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
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корупције, а ради се и на коначној верзији Нацрта Закона о заштити података о 
личности. 655  Планом за испуњавање препорука анализе у области проширења и 
прецизирања надлежности од 17. априла 2014. године, који је Министарство правде 
доставило ТС уз одговор по захтеву, наводи се да је свеобухватна измена Закона о 
Агенцији планирана за септембар 2014. године, да су измене Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности 
планиране за децембар 2014. године, да су измене Закона о Заштитнику грађана 656 
планиране за децембар 2014. године, док ДРИ у својој анализи потреба није изнела 
предлог измена нормативног оквира у правцу прецизирања, односно проширења њене 
надлежности. 

 
О ефектима 
 
Генерални изазов у вези с јачањем капацитета наведених органа, је актуелна 

рационализација јавне управе, која утиче и на рестриктивнију политику одобравања 
нових запошљавања или са тиме повезаним одобравањем буџета. ТС сматра да би 
државни органи требало да, при исказивању потреба за ангажовањем нових запослених, 
детаљно упореде резултате у свом раду који се могу очекивати са траженим повећањем 
броја запослених у односу на актуелно стање (на пример, брзина решавања или број 
решених предмета одређене врсте, број обављених контрола и сл.), чиме би лакше 
добили подршку за одобравање додатних буџетских средстава.657 

 
Мера 4.8.2. Извршене препоруке из анализе потреба које су достављене Влади 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа и државне управе, 
Одбор Народне скупштине за уставна питања и законодавство и Заштитник грађана до 6. маја 2014. 
године израде план за испуњавање препорука анализе у области проширења и прецизирања 
надлежности. 
Уз активност је наведена напомена да ће планом бити одређен орган власти који ће бити одговоран за 
спровођење плана. 
Индикатор: Израђен план за испуњавање препорука у области проширења и прецизирања надлежности 
Активност није реализована у складу с индикатором.** 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове финансија до 6. маја 2014. 
године изради план за испуњавање препорука у области јачања капацитета и обезбеђивања услова за 
рад. 
Уз активност је наведена напомена да ће планом бити одређен орган власти који ће бити одговоран за 
спровођење плана. 
Индикатор: Израђен план за испуњавање препорука у области јачања капацитета и обезбеђивања услова 
за рад 
Активност није реализована у складу с индикатором.** 

* Испуњење треће, четврте, пете и шесте активности условљено је реализацијом прве и друге активности. 
** У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Министарство правде је на основу достављених анализа потреба Агенције, 

Заштитника грађана, Повереника и ДРИ сачинило план за испуњавање препорука 
анализе у области проширења и прецизирања њихове надлежности. Као пример се 
наводи припрема новог Закона о Агенцији. Министарство правде, такође, наводи да се 

                                                 
655 „Службени гласник РС“, бр. 97/2008, 104/2009 – др. закон, 68/2012 – УС и 107/2012. 
656 „Службени гласник РС“, бр. 79/2005 и 54/2007. 
657 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 183 – 184.  
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ова мера у процесу ревизије брише и да се прати кроз АП 23, односно кроз активности 
које се односе на јачање капацитета ових институција,658 што у свом извештају наводи и 
МДУЛС.659 

Као и прошле године, Заштитник грађана наводи да је МДУЛС формирало радну 
групу за израду Предлога закона о изменама и допунама Закона о Заштитнику грађана. 
Израђен је нацрт предлога и достављен радној групи, али и даље нема промена у овој 
тачки. Такође, као и прошле године, Заштитник грађана наводи да је објекат у улици 
Карађорђева број 48 променио намену и функцију без претходне сагласности Заштитника 
грађана, а нов објекат, којим би потреба трајног смештаја за канцеларије ове институције 
била трајно решена, није дефинисан, односно да нема промена ни у овој тачки. Народна 
скупштина је 16. новембра 2015. године дала сагласност на Правилник о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Заштитника грађана. 
Средства захтевана за зараде запослених у складу са кадровским планом за 2015. годину 
су одобрена.660 

АП 23 предвиђа неколико активности у циљу јачања капацитета Стручне службе 
Заштитника грађана: нове запослене (активност 3.2.1.1. - четврти квартал 2015. године, 
односно континуирано од трећег квартала 2016. године), обезбеђивање просторија за 
одговарајући трајни смештај институције (активност 3.2.1.2. - четврти квартал 2015. 
године) и измене и допуне Закона о Заштитнику грађана у циљу јачања независности и 
унапређења ефикасности рада Заштитника грађана (активност 3.2.1.3. - други квартал 
2016. године). 

Народна скупштина је Министарству правде предложила да се Одбор за уставна 
питања и законодавство изузме из реализације наведене мере, с обзиром на то да није 
појашњена његова улога у њој, иако се од почетка примене Акционог плана одвија 
сарадња са Министарством правде. 661  У прошлогодишњим извештајима Народна 
скупштина је навела да је нејасно учешће Одбора у реализацији ове активности, па да је 
због тога затражено мишљење од Министарства правде. Оно је појаснило да је улога 
Народне скупштине у давању сагласности на план који ће израдити Министарство правде. 
План је достављен у јулу 2014. године, а у извештају је наведено да ће Одбор у наредном 
периоду предузети активности ради реализације ове мере. 

МФ је у извештају истакло да спровођење друге активности утврђене у мери 4.8.2. није 
у складу са делокругом послова који се обављају у Министарству, због чега је 
Министарству правде сугерисано да приликом израде ревидираног Акционог плана 
брише МФ као одговорног субјекта за спровођење ове активности.662 

Министарство правде је у одговору на захтев ТС за приступ информацијама од 
јавног значаја доставило копију Плана за испуњавање препорука анализе у области 
проширења и прецизирања надлежности од 17. априла 2014. године, али не постоје 
информације о томе да ли је израдило и извештај о његовом спровођењу и доставило га 
Влади и независним државним органима који су њиме обухваћени. МФ није одговорило 
на захтев ТС за приступ информацијама од јавног значаја који се односи на достављање 
копије плана за испуњавање препорука у области јачања капацитета и обезбеђивања 
услова за рад, а нема ни информација о томе да ли је израдило извештај о спровођењу 

                                                 
658 Министарство правде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
659 Министарство државне управе и локалне самоуправе, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. 
године. 
660 Заштитник грађана, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
661 Народна скупштина, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
662 Министарство финансија, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 



 
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА 273

 

плана и доставило га Влади и независним државним органима који су њиме 
обухваћени.663 

Повереник је у прошлогодишњем извештају, на пример, навео да нема сазнања о 
томе да ли су донети планови предвиђени овом мером и који су рокови планирани за 
извршавање активности.664 

 
Циљ 4.9. Успостављена ефикасна и делотворна заштита узбуњивача (лица која 

пријављују сумњу на корупцију) 
 
Акционим планом су за испуњење овог циља предвиђене четири мере. 
 
Мера 4.9.1. којом је предвиђено усвајање Закона о заштити узбуњивача (лица која 

пријављују сумњу на корупцију или врше разоткривања у јавном интересу) је у 
прошлогодишњем извештају оцењена као реализована на начин, али након истека рока 
предвиђеним Акционим планом. Наиме, Народна скупштина је усвојила Закон о заштити 
узбуњивача 25. новембра 2014. године.665 

 
Мера 4.9.2. Усвојени подзаконски прописи којима се на прецизан начин уређује процедура и 
поступање 
Једином активношћу у оквиру мере предвиђено је да министарство надлежно за послове правосуђа666 у 
року од 6 месеци од дана усвајања закона којим се уређује заштита узбуњивача изради и усвоји 
подзаконске прописе. 
Индикатор: Подзаконски прописи усвојени  
Активност је реализована у складу с индикатором. 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин, али не и у року 
предвиђеним Акционим планом. 

 
О спровођењу 
 
Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног 

лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код 
послодавца који има више од десет запослених667 усвојен је 3. јуна 2015. године, са три 
месеца закашњења, док је 15. јануара 2015. године усвојен Правилник о програму 
стицања посебних знања у вези са заштитом узбуњивача.668 

 
О ефектима 
 
Законодавац је предвидео да суђења у случајевима заштите узбуњивача могу 

водити само лица која поседују посебна стручна знања, па је примена читавог Закона 
одложена за пола године, између осталог и зато да би се одређени број судија обучио за 
поступање у овим предметима. Ипак, након доношења правилника о обуци, како наводи 
                                                 
663 Алтернативни извештај, јануар 2016. године, стр. 185 – 186.  
664 Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Извештај о спровођењу 
Стратегије, јануар 2015. године. 
665 „Службени гласник РС“, бр. 128/14. 
666 У Акционом плану је вероватно омашком наведено да је одговорни субјект министарство надлежно за 
послове правосуђа и државне управе.  
667 „Службени гласник РС“, бр. 49/15; Министарство правде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 
2016. године.  
668 „Службени гласник РС“, бр. 4/2015. 
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Алтернативни извештај ТС, испоставило се да целокупна обука коју судије морају да 
прођу траје један радни дан (и обухвата пет часова од по 60 минута и практичну вежбу 
кроз симулирани случај), као и да није предвиђена било каква провера знања стеченог на 
обуци. ТС, такође, критикује и правилник који регулише питања унутрашњег 
узбуњивања, који поред неких корисних новина понавља неке одредбе закона, садржи и 
неке нејасне одредбе, али и пропушта да нека питања детаљније уреди.669 

 
Мера 4.9.3. Спроводити стручно усавршавање лица запослених у јавном сектору о заштити 
узбуњивача 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа670 у року од 3 месеца 
од доношења подзаконских прописа направи план и програм обуке запослених у јавном сектору. 
Уз активност је наведена напомена да у израду плана и програма обуке треба укључити представнике 
институција задужених за заштиту узбуњивача према Закону. 
Индикатор: Израђен план и програм обуке 
Активност је реализована у складу с индикатором. 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин и у року предвиђеним 
Акционим планом. 
Другом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа671 трајно спроводи 
план обуке запослених у јавном сектору. 
Индикатор: Реализован план обуке по години примене Стратегије  
Активност је реализована у складу с индикатором за извештајни период. 
Према подацима којима Агенција располаже, активност је реализована на начин предвиђеним Акционим 
планом. 

О спровођењу 

План и програм обуке „Заштита узбуњивача“ израђен је током 2014. године у 
сарадњи са судијом Прекршајног суда у Београду која је била и члан радне групе за 
израду овог закона. Овај план и програм је као део Програма општег континуираног 
стручног усавршавања (програмска област „Борба против корупције“) усвојен 31. марта 
2015. године. Обуке су реализоване 25. августа, 13. новембра и 10. децембра 2015. године 
за укупно 62 државна службеника. У 2016. години је планирано да се ова тема обрађује у 
оквиру две једнодневне обуке за две циљне групе: 1) основна обука намењена свим 
државним службеницима у циљу упознавања државних службеника с појмом и врстама 
узбуњивања, условима под којим се узбуњивање може вршити, условима и поступком 
заштите узбуњивача, као и осталим правима која произилазе из Закона о заштити 
узбуњивача; 2) обука за лица овлашћена за поступање по пријавама у вези са 
узбуњивањем, а у циљу упознавања полазника с међународним стандардима и праксом 
Европског суда за људска права поводом заштите узбуњивача у смислу права на слободу 
изражавања, као и са кључним појмовима прописаним Законом у циљу бољег разумевања 
појма, смисла узбуњивања и заштите узбуњивача.672 

О ефектима 

Имајући у виду број полазника, очигледно је да је досадашњи број организованих 
обука био далеко од довољног (један на 10.000 запослених у јавном сектору). Ово је 
                                                 
669 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 186 – 187.   
670 У Акционом плану је вероватно омашком наведено да је одговорни субјект министарство надлежно за 
послове правосуђа и државне управе. 
671 У Акционом плану је вероватно омашком наведено да је одговорни субјект министарство надлежно за 
послове правосуђа и државне управе. 
672 Министарство правде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
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нарочито недовољно када се има у виду да је реч о првој години примене Закона, када су 
и непознанице далеко највеће. ТС наводи да квалитет програма обуке није могуће 
проценити због тога што је објављен само план са темама, а не и едукативни материјал и 
додаје да је потребно прецизирати Акциони план тако да се предвиди минимални број 
службеника које треба обучити, као и њихов профил, па би то могла да буду лица која 
раде на осетљивим позицијама или синдикални лидери. Посебно су потребне обуке за 
лица која примају притужбе од узбуњивача, с обзиром на то да она имају важну улогу не 
само у испуњавању законских обавеза, већ и у изградњи поверења у овај нови правни 
институт.673 

 
Активности предвиђене за испуњење мере 4.9.4. нису доспеле за реализацију до 

краја 2015. године. 
 
Циљ 4.10. Успостављен систем за спречавање сукоба интереса у јавном сектору 
 

Мера 4.10.1. Усвојен закон којим се на јединствен начин регулише спречавање сукоба интереса 
запослених у јавном сектору, као и питање подношења и провере извештаја о имовини и приходима 
службеника у јавној управи 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа и државне управе до 
6. септембра 2015. године изради и достави Нацрт закона. 
Уз активност је наведена напомена да спровођење ове мере треба координисати са циљем 3.2.1.2, као и 
да у израду Нацрта закона треба укључити представнике Агенције. 
Индикатор: Нацрт Закона достављен Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором. 

* Друга и трећа активност нису доспеле за реализацију до краја 2015. године. 
 

О спровођењу 
 
Министарство правде наводи да се ова мера у процесу ревизије брише и да се 

прати кроз АП 23 (активност 2.2.3.5). Активност предвиђа доношење закона којим ће се 
уредити спречавање сукоба интереса државних службеника до другог квартала 2017. 
године, на основу резултата студије изводљивости из активности 2.2.3.4, која треба да 
буде израђена до четвртог квартала 2016. године. У складу с тим, Министарство правде 
наводи да ће о овој активности извештај поднети након што доспе рок за њену 
реализацију.674 

 
Активности предвиђене за испуњење мере 4.10.2. и 4.10.3. нису доспеле за 

реализацију до краја 2015. године. 
 
 

5. СПРОВОЂЕЊЕ И НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ СТРАТЕГИЈЕ 
 

У оквиру овог поглавља Стратегије формулисан је један циљ: успостављен систем 
за спровођење, координацију и надзор над спровођењем Стратегије (циљ 5.). 

За испуњење овог једног циља предвиђено је пет мера и 11 активности, од којих 
је поступање испитано за седам активности. Према оцени Агенције, од седам испитаних 
активности: 

                                                 
673 Алтернативни извештај ТС, јануар 2016. године, стр. 188.   
674 Министарство правде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
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 Ниједна активност није реализована у складу с индикатором. 
 Четири активности нису реализоване у складу с индикатором, од којих две због 

тога што није испуњена претходна, за њих условљавајућа активност. 
 За три активности Агенција, због недостатка података, није у могућности да оцени 

реализацију. 

Поступање по Стратегији и Акционом плану 

Циљ 5. Успостављен систем за спровођење, координацију и надзор над 
спровођењем Стратегије 

Акционим планом је за испуњење овог циља предвиђено пет мера. 

Мера 5.1. Формирати организациону јединицу у оквиру министарства надлежног за послове правосуђа 
и државне управе, која ће бити задужена за координацију спровођења Стратегије и која ће бити контакт 
тачка за сарадњу са другим носиоцима јавних овлашћења и међународним организацијама 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа675 до 6. новембра 
2013. године изради анализу потреба. 
Индикатор: Израђена анализа потреба 
Агенција није у могућности да оцени испуњеност активности.*** 
Трећом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа676 до 6. децембра 
2014. године ангажује одговарајући број стручног кадра у складу са анализом. 
Индикатор: Број и структура запосленог кадра одговара анализи потреба 
Агенција није у могућности да оцени испуњеност активности.*** 
Петом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа677 до 6. децембра 
2014. године набави техничку и другу опрему у складу са анализом потреба. 
Индикатор: Достављен извештај о набављеној опреми 
Агенција није у могућности да оцени испуњеност активности.*** 

* Друга активност којом је предвиђено да Министарство правде до 6. децембра 2013. године измени акт о 
систематизацији тако да се систематизује група за координацију спровођења Стратегије и Акционог плана 
је у извештају о спровођењу Стратегије за 2013. годину оцењена као реализована на начин и у року 
предвиђеним Акционим планом. 
** Четврта активност којом је предвиђено да Министарство правде до 6. октобра 2013. године сачини листу 
контакт особа из органа власти који су одговорни субјекти Акционог плана и објави је на веб-презентацији 
је у извештају о спровођењу Стратегије за 2013. годину оцењена као реализована на начин и у року 
предвиђеним Акционим планом. 
*** У прошлогодишњем извештају, Агенција није била у могућности да оцени испуњеност ове активности. 

О спровођењу 

Мера 5.1. је у процесу ревизије изостављена из Акционог плана и убудуће ће се 
пратити кроз АП 23 (активност 2.1.1.3.), којом је предвиђено јачање капацитета Групе 
за координацију спровођења Националне стратегије за борбу против корупције у складу 
с претходно урађеном анализом потреба до четвртог квартала 2015. године. Структура 
запосленог кадра Групе прилагођена је потребама и обиму посла током 2015. године, 
нарочито узимајући у обзир подршку два консултанта Светске банке који су значајно 
допринели процесу ревизије Акционог плана и израде АП 23.678 
                                                 
675 У Акционом плану је вероватно омашком наведено да је одговорни субјект министарство надлежно за 
послове правосуђа и државне управе. 
676 У Акционом плану је вероватно омашком наведено да је одговорни субјект министарство надлежно за 
послове правосуђа и државне управе. 
677 У Акционом плану је вероватно омашком наведено да је одговорни субјект министарство надлежно за 
послове правосуђа и државне управе. 
678 Министарство правде, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године. 
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О ефектима 
 
Влада је почетком августа 2014. године основала Координационо тело за примену 

Акционог плана за спровођење Стратегије, на највишем нивоу, унутар саме Владе. 
Министар правде је, као разлог за оснивање овог тела навео „незадовољавајуће резултате 
испуњавања Акционог плана“, а приликом отварања првог састанка нагласио је да је 
„оснивањем овог тела координација подигнута на највиши ниво“ и да је то „учињено уз 
консултације са представницима ЕК“. Према Одлуци, Координационо тело чине 
председник Владе, који и управља његовим радом, министар надлежан за послове 
правосуђа, министар надлежан за послове финансија и члан Савета. Предвиђено је да се 
Координационо тело састаје најмање једном у шест месеци, а у његовом раду могу, по 
потреби, учествовати и остали чланови Владе и руководиоци надлежних органа. Посебну 
улогу имају државни секретари у Министарству правде и Министарству финансија, који 
посредством лица из ових органа која су одређена као контакт особе, координирају рад 
органа надлежних за спровођење Акционог плана. Државни секретар из Министарства 
правде одржава састанке с овим лицима најмање једном у три месеца, а по потреби и 
билатералне састанке. О испуњености мера из Акционог плана надлежни државни 
органи обавештавају Координационо тело путем Министарства правде и Савета, а тело 
може Влади предлагати доношење одлука ради спровођења Акционог плана. Према 
подацима којима Агенција располаже, Координационо тело је до сада одржало два 
састанка, један у 2014. години и један 25. јануара 2016. године. 

 
Мера 5.2. којом је предвиђено да Савет до 6. новембра 2013. године измени 

правилник о свом раду тако да уреди питање прикупљања и достављања Влади 
информација о учинку државних органа и објављивања на својој веб-презентацији је у 
извештају за спровођење Стратегије за 2013. годину оцењена као реализована на начин и 
у року предвиђеним Акционим планом. 

 
Мера 5.3. Изменити Закон о Агенцији за борбу против корупције тако да се извештај о спровођењу 
Стратегије подноси Народној скупштини одвојено од годишњег извештаја 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 субјеката позиву 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 доставља обвезнику на којег се 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 
Првом активношћу је предвиђено да министарство надлежно за послове правосуђа и државне управе до 
6. децембра 2013. године изради и достави Влади Нацрт закона о изменама и допунама Закона. 
Индикатор: Нацрт закона о изменама и допунама Закона достављен Влади 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 
Другом активношћу је предвиђено да Влада до 6. јануара 2014. године поднесе Предлог закона о 
изменама и допунама Закона Народној скупштини. 
Индикатор: Предлог закона о изменама и допунама Закона поднет Народној скупштини 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 
Трећом активношћу је предвиђено да Народна скупштина до 6. марта 2014. године усвоји Закон о 
изменама и допунама Закона. 
Индикатор: Усвојен Закон о изменама и допунама Закона 
Активност није реализована у складу с индикатором, с обзиром на то да претходна условљавајућа 
активност није испуњена.* 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
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О спровођењу 
 
Видети опис мере 4.1.1. Идентичну меру предвиђа и АП 23 (активност 2.1.4.2.), 

с роком реализације у четвртом кварталу 2015. године. 
 
О ефектима 
 
Видети детаљније у: Општи део, Изазови у области надзора. 
 

Мера 5.4. Изменити Закон о Народној скупштини тако да се уведе обавеза Владе да подноси Народној 
скупштини најмање једном годишње извештај о спровођењу закључака Народне скупштине донетих 
поводом разматрања извештаја Агенције, у року од 6 месеци од доношења закључака Народне 
скупштине, уз обавезу да се извештај Владе разматра на седници Народне скупштине 
Једином активношћу у оквиру мере је предвиђено да Народна скупштина до 6. марта 2014. године изради 
и усвоји предлог допуне Закона. 
Индикатор: Предлог измена Закона усвојен 
Активност није реализована у складу с индикатором.* 

* У прошлогодишњем извештају, ова активност је оцењена као нереализована. 
 

О спровођењу 
 
Народна скупштина је о овој мери известила на исти начин као и о мери 4.7.1.679 
 
Активност предвиђена за испуњење мере 5.5. није доспела за реализацију до краја 

2014. године. 
 

6. ПРЕПОРУКЕ 
 

Поред остваривања циљева Стратегије који намећу одговарајуће обавезе 
реализације и за коју ће одговорност сносити искључиво органи jавне власти, Стратегија 
наводи и одређене препоруке које се односе како на њих, тако и на приватни и цивилни 
сектор. 

Препоруке нису обавезујућег карактера, па за њихово испуњење није предвиђена 
одговорност органа јавне власти, а нарочито не субјеката из приватног и цивилног 
сектора. Тако, Стратегија препоручује: (1) новинарским удружењима да (а) унапреде 
Етички кодекс новинара Србије у делу који се односи на поклоне и сукоб интереса, као и 
примену тог кодекса и упознају новинаре с његовим одредбама; (б) унапреде образовање 
новинара о борби против корупције, у циљу избегавања новинарског сензационализма и 
даљег ширења јавне свести о опасности и штетности корупције, и неопходности њеног 
сузбијања; (2) издавачима медија и пружаоцима аудио и аудио-визуелних медијских 
услуга, да усвоје акте којима се дефинише поступање са поклонима и питање сукоба 
интереса новинара и уредника; (3) промоцију и подршку борби против корупције, и у 
оквиру тога (а) медијску и стручну подршку; (б) едукацију за борбу против корупције; (в) 
успостављање годишње награде за борбу против корупције „Верица Бараћ“ у категорији 
грађанин, јавни службеник, припадник професије, научник, предузетник и новинар; (4) 
подстицање покретања специјалистичких академских, односно струковних студија, као 
и докторских студија које ће се бавити различитим аспектима сузбијања корупције; и (5) 
подстицање активне сарадње и партнерства између носилаца антикорупцијских мера и 

                                                 
679 Народна скупштина, Извештај о спровођењу Стратегије, јануар 2016. године.  
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организација цивилног друштва кроз активности, као што су организација округлих 
столова, штампање публикација и промотивних материјала о опасности и штетности 
корупције с мерама за њено сузбијање. 

С обзиром на то да за праћење поступања по овим препорукама Стратегијом није 
предвиђена никаква методологија, Агенција, као и у претходна два извештаја, 
препоручује министарству надлежном за послове правосуђа да прецизира коме су 
упућене трећа, четврта и пета препорука, а затим да се размотри могућност да се ресорна 
министарства обавежу да ове области прате у склопу обавезе вршења надзора у својим 
ресорима и о томе обавештавају Агенцију у оквиру извештавања о спровођењу 
Стратегије, како би се обезбедиле и информације о поступању по препорукама. 
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