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УВОДНА РЕЧ

Пред вама је десети извештај о раду Агенције за борбу против корупције који, у складу са Законом о 
Агенцији, на годишњем нивоу подносимо Народној скупштини Републике Србије.

Агенција је обележила десет година рада и имајући у виду резултате које је постигла, али и изазове 
са којима се суочава, дефинисала стратешке правце за наредних пет година, како би на системски начин 
унапредила капацитете, оснажила сарадњу на националном и међународном нивоу и, што је најважније, 
наставила одговорно да ради на заштити јавног интереса.

У години за нама Агенција је добила и нова, значајна овлашћења почетком примене Закона о лобирању. 
Проширене надлежности добиће и у септембру ове године, након ступања на снагу Закона о спречавању 
корупције, чиме ће и променити назив у Агенција за спречавање корупције, који ће у потпуности одража-
вати њену превасходно превентивну улогу. Већ успостављена сарадња са репресивним органима додатно 
ће допринети креирању антикорупцијског оквира, који ће служити грађанима и ојачати њихово поверење 
у ради интегритет институција и оних који их представљају. 

Да би постојеће и нове дужности још ефикасније и делотворније обављала, Агенција је добила изузет-
но значајну подршку институција Републике Србије, у виду неопходних одобрења за запошљавање нових 
људи, као и увећана буџетска средства. У међународним оквирима све више је препозната као пример добре 
праксе, а посвећени напори свих релевантних државних органа резултирали су и тиме да Република Србија 
више није међу државама које се налазе у „глобално незадовољавајућем режиму”, у смислу усклађености са 
препорукама Групе држава за борбу против корупције Савета Европе (GRECO). То је посебан подстрек за 
све антикорупцијске институције Републике Србије да наставе да раде на усклађивању са међународним 
стандардима у овој области. 

Партнерство са организацијама цивилног друштва и медија од нарочитог је значаја, као и укључивање 
младих и јачање њихове свести, како о претњи и опасности коју корупција представља, тако и о важности 
континуираног рада на унапређењу личног и институционалног интегритета. Суштински разумевајући 
улогу Агенције, и међународна заједница наставила је да јој пружа подршку кроз различите модалитете, у 
борби у којој сви имамо заједнички циљ. 

Дужност и приоритет директора и Одбора Агенције, као и свих запослених, јесте да у тој борби истраје-
мо.

ДИРЕКТОР АГЕНЦИЈЕ

Драган Сикимић

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ 

Даница Маринковић
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БОРБУ ПРОТИВ 
КОРУПЦИЈЕ



9

АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

САМОСТАЛАН И НЕЗАВИСАН ДРЖАВНИ ОРГАН КОЈИ КРОЗ  
СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЗАКОНИТО РАСПОЛАГАЊЕ  

ЈАВНИМ РЕСУРСИМА И ШТИТИ ЈАВНИ ИНТЕРЕС
Оснивање, правни положај, надлежност, организација и начин рада уређени су Законом о Агенцији за 

борбу против корупције (у даљем тексту: Закон о Агенцији), који се примењује од 1. јануара 2010. године.1 
За обављање послова из своје надлежности Агенција је одговорна свом оснивачу, Народној скупштини 

Републике Србије.

НАДЛЕЖНОСТИ

Установљене Законом о Агенцији:
• надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана,
• покретање поступака и изрицање мера због повреде Закона о Агенцији,
• решавање о сукобу интереса,
• давање мишљења и упутстава за спровођење Закона о Агенцији,
• иницирање измена 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.

Установљене Законом о лобирању:2 
• обука и издавање уверења о завршеној обуци за лобисте, 
• вођење Регистра лобиста,
• вођење Регистра правних лица која обављају лобирање,
• вођење Посебне евиденције страних физичких и правних лица која обављају лобирање, 
• контрола садржине и начина вођења евиденције органа власти о лобистичким контактима функ-

ционера који су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажо-
вани у том органу,

• изрицање мера у случају кршења обавеза лобираном лицу, односно одговорном лицу у органу 
власти, у складу са законом који уређује спречавање корупције, односно иницирање покретања 
дисциплинског поступка,

• провераи звештаја о раду лобиста, односно правних лица која обављају лобирање,
• подношење захтева за покретање прекршајног поступка за прекршаје прописане Законом.

Установљене Законом о финансирању политичких активности:3 
• контрола финансирања политичких субјеката,
• вођење евиденција финансијских извештаја политичких субјеката,
• организација и координација посматрача изборних кампања,
• давање мишљења и упутстава у вези са применом Закона.

Агенцију представља директор. Директор руководи радом, организује и обезбеђује законито и ефикас-
но обављање послова Агенције, доноси одлуке о повреди Закона о Агенцији и изриче мере, даје мишљења 
и упутства за спровођење Закона о Агенцији и спроводи одлуке Одбора. Израђује предлог буџетских сред-

1 „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 и 88/19.

2 „Службени гласник РС”, бр. 87/18, 86/19– др. закон.
3 „Службени гласник РС”, бр. 43/11, 123/14, 88/19.



10

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ

става за рад Агенције, припрема годишњи извештај о раду, доноси опште и појединачне акте, одлучује о 
правима, обавезама и одговорностима запослених у Агенцији и врши друге послове одређене законом.

Током 2019. године донето је, односно измењено, више подзаконских аката из надлежности Агенције и 
унутрашње организације. 

Правилницима су уређена питања која се тичу активности посматрача изборних кампања, садржине и 
начина вођења регистара функционера и имовине. У области лобирања донет је Програм обуке за лобисту 
и акти који уређују изглед и садржину образаца захтева, извештаја, евиденције и начина вођења регистара 
и посебне евиденције. Донет је Кодекс понашања учесника у лобирању. Квалитетније укључивање грађана 
у антикоруптивне активности омогућиће Правилник о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава 
организацијама цивилног друштва за реализовање пројеката у области борбе против корупције.

Правилници којима се регулише унутрашње уређење Агенције односе се на попуњавање радних места у 
служби Агенције, као и на права и обавезе запослених у вези са радом у информационом систему.

Директора бира и разрешава Одбор. Одбор 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 и врши друге послове одређене Законом о Агенцији.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Агенције за борбу 
против корупције од 14.03.2019. године, за обављање послова из делокруга Агенције образовано је десет 
основних и две посебне унутрашње јединице. У секторима као основним организационим јединицама об-
разована су одељења, одсеци и групе као унутрашње јединице.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ
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Република Србија је препознала значај кадровског оснаживања Агенције и давањем сагласности на 
нови Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Агенције, као и одо-
бравањем додатних средстава, омогућила увећање кадровског капацитета. У односу на ранији Правилник, 
који је предвиђао 139 запослених на 92 радна места, нови Правилник отвара могућност за 163 запослена 
радника на 126 радних места.

У складу са тим, у 2019. години објављени су јавни конкурси за попуњавање руководећих и изврши-
лачких радних места и то: јавни конкурси за попуњавање положаја у служби од 12.06.2019 и 29.08.2019. и 
јавни конкурс за попуњавање 26 извршилачких радних места од 25.09.2019. Конкурси су у току, а на дан 
31.12.2019. године, у Стручној служби Агенције запослено је 80 лица, што износи 49,08% попуњености 
радних места.

Са задатком сталног унапређења кадровских капацитета и у складу са Програмом стручног усаврша-
вања и додатног образовања за 2019. годину, запослени су похађали 27 обука у организацији Националне 
академије за јавну управу и 16 обука у организацији међународних партнера. Похађали су стручна усавр-
шавања из области управљања системом јавних политика, управе у служби грађана, управљања законо-
давним процесом и управних аката, инспекцијског надзора, јавних финансија, управљања међународном 
развојном помоћи и фондовима ЕУ, европских интеграција, управљања људским ресурсима, безбедности, 
заштите и здравља на раду, борбе против корупције, заштите људских права и тајности података, пословне 
комуникације, страног језика, информационо-комуникационих вештина, обуке предавача, личног развоја 
и вештина и кохезионе политике ЕУ.

Законом о буџету Републике Србије4 за 2019. годину за рад Агенције за борбу против корупције обез-
беђена су средства у износу од 252.744.000,00 динара. Изменом финансијског плана за 2019. годину, коначан 
износ средства за рад Агенције за 2019. годину био је 254.616.849,00 динара. Спроведено је седам поступака 
јавних набавки.

Укупно извршење у 2019. години износило је 240.009.147,20 динара, што је 94,26% од одобрених сред-
става. Од тога извршење када су у питању средства из буџета износи 225.502.297,70 динара, односно 93,91% 
одобрених средстава, а извршење средстава из финансијске помоћи ЕУ износи 14.506.849,52 динара, што је 
100% одобрених средстава. Неутрошена средства враћена су у буџет.

Посвећена мисији превенције у свеобухватној борби против корупције, Агенција је Стратешким пла-
ном 2019–2023. дефинисала интегритет, независност, одговорност, транспарентност, непристрасност, 
објективност и поштовање достојанства личности као кључне вредности. Визија Агенције је смањена мо-
гућност за вршење коруптивних радњи и зато ће наши примарни задаци у наредном периоду бити:

4 „Службени гласник РС”, бр. 95/18.

ОСНАЖЕНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ КАПАЦИТЕТИ И УНАПРЕЂЕНА 
ЛИЧНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ
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ОДБОР АГЕНЦИЈЕ

ОДБОР АГЕНЦИЈЕ

НОСИЛАЦ НАДЗОРНЕ УЛОГЕ И АКТИВНИ КРЕАТОР 
 СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА АГЕНЦИЈЕ

У циљу обезбеђивања двостепености одлучивања, Одбор одлучује по жалбама против одлука директо-
ра 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 
месечних извештаја које директор припрема и доставља Одбору, као и усменим извештавањем директора 
о раду Агенције на седницама Одбора. Чланови Одбора учествују у креирању политике Агенције, сарађују 
са директором и узимају активно учешће у реализацији појединих активности Агенције у остваривању 
њене надлежности.

Одбор је усвојио Извештај о раду Агенције за 2018. годину, који садржи и Извештај о спровођењу На-
ционалне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији и Ревидираног акционог плана за 
њено спровођење за 2018. годину, са оценом реализације свих активности Ревидираног акционог плана од 
2016. до 2018. године.

Дато је позитивно мишљење директору Агенције на Правилник о унутрашњем уређењу и систематиза-
цији радних места у Служби Агенције за борбу против корупције са обрасцима компетенција за сва радна 
места у Агенцији која су саставни део наведеног правилника.

Усвојен је Предлог финансијског плана Агенције за борбу против корупције за 2020. годину са пројек-
цијама за 2021. и 2022. годину.

Током 2019. године Одбор је у 107 предмета решавао о 109 изјављених жалби.
Одбору су од стране Управног суда достављене на одговор 32 тужбе које су поднете ради поништаја 

одлука Одбора донетих у поступку решавања по жалби (од тога је 17 тужби ради поништаја одлука Одбора 
које су донете у 2019. години, а 15 тужби ради поништаја одлука донетих у 2018. години). Пред Управним 
судом води се и 20 управних спорова по тужбама функционера из ранијих година (16 по тужбама поднетих 
2017. године и четири по тужбама из претходних година).

Управни суд је у току 2019. године доставио Одбору 37 одлука (35 пресуда и два решења). Одбијено је 
29 тужби, шест тужби је уважено, један поступак по тужби је решењем Управног суда обустављен због 
одустанка тужиоца од тужбе, док је једна тужба решењем одбачена као неуредна.

ПРИКАЗ ПОСТУПАЊА УПРАВНОГ СУДА ПО ОДЛУКАМА ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ
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САСТАВ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ
У извештајном периоду, Одбор је радио у саставу од осам чланова, јер није изабран члан који се бира на 

предлог Адвокатске коморе Србије. Од 1. априла 2019.године, по истеку мандата једног члана па до краја 
извештајног периода, Одбор је радио у саставу од седам чланова:

• Даница Маринковић, председница, судија Апелационог суда у Крагујевцу у пензији, изабрана на 
предлог Административног одбора Народне скупштине,

• доц. др Милош Станковић, заменик председнице, доцент на Правном факултету Универзитета у 
Београду, изабран на предлог председника Републике,

• Слободан Газивода, члан, судија Врховног суда Србије у пензији, изабран на предлог Врховног 
касационог суда,

• мр Иван Ковачевић, члан, генерални директор Пословног система „Ђуро Салај” АД, изабран на 
предлог Социјално-економског савета,

• доц. др Јелена Станковић, члан, доцент на Економском факултету Универзитета у Нишу, изабрана 
на предлог Државне ревизорске институције, 

• Јанко Лазаревић, члан, судија Врховног суда у пензији, изабран на предлог Заштитника грађана,
• мр Живојин Ракочевић, члан, књижевник и новинар, изабран на предлог Удружења новинара 

Србије и Независног удружења новинара Србије и
• проф. др Драган Митровић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, 

изабран на предлог Владе Републике Србије 20. марта 2015. године (мандат му је истекао 1. априла 
2019. године).

Председника и заменика председника чланови Одбора бирају на период од годину дана.



МЕХАНИЗМИ 
СПРЕЧАВАЊА 
КОРУПЦИЈЕ
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МЕХАНИЗМИ СПРЕЧАВАЊА КОРУПЦИЈЕ

КОНТРОЛА ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ

Значај
Контролом годишњих финансијских извештаја, извештаја о трошковима изборне кампање политичких 

субјеката и њиховим јавним објављивањем, Агенција упознаје јавност са прикупљањем и трошењем сред-
става политичких субјеката за редован рад и изборну кампању. Истовремено, Агенција реагује на уочене 
повреде закона и подноси пријаве надлежним органима.

Превентивна улога Агенције огледа се и у пружању стручне помоћи одговорним лицима у политичким 
субјектима у вези са недоумицама у примени закона.

Активности и резултати
Све регистроване политичке странке, као и групе грађана које имају представнике у представничким 

телима, дужне су да до 15. априла текуће године Агенцији поднесу Годишњи финансијски извештај (у 
даљем тексту: ГФИ) за претходну годину5, као и Извештај о прилозима и имовини, уз претходно приба-
вљено мишљење овлашћеног ревизора.

У 2019. години, 248 политичких субјеката је имало обавезу подношења ГФИ за претходну годину, од 
тога 113 политичких странака и 135 група грађана. Законску обавезу испунило је 135 политичких субјека-
та, од тога 80 политичких странака и 55 група грађана.

ПРЕГЛЕД ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ  
ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Агенција је контролисала 32 политичка субјекта који су поднели ГФИ за 2018. годину. Критеријуми 
узети у обзир приликом одабира извештаја за годишњи план контроле су:

• политички субјекти са највећим пријављеним приходима на уредно поднетим И1 обрасцима у 
2018. години,

• политички субјекти са највећим пријављеним расходима у 2018. години,
• политички субјекти са највећом разликом између прихода и расхода у 2018. години и
• све парламентарне политичке странке.

5 „Службени гласник РС”, број 7/16, Правилник о евиденцијама и извештајима политичког субјекта
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Контролом је обухваћено 97,86% укупно прикупљених и 97,49% укупно утрошених средстава која су 
остварили сви политички субјекти који су поднели ГФИ за 2018. годину.

У поступку контроле уочене су неправилности:
• неподношење ГФИ Агенцији,
• недостављање мишљења овлашћеног ревизора уз ГФИ,
• непоштовање обавезе издвајања 5% од укупних новчаних средстава примљених из јавних извора 

за редован рад у календарској години за стручно усавршавање, међународну сарадњу и рад са 
чланством,

• прекорачење износа максималне вредности прилога правних лица,
• необјављивање ГФИ на веб-сајту политичког субјекта,
• необјављивање прилога који прелазе износ просечне месечне зараде на веб-сајту политичког 

субјекта,
• ненаменско коришћење средстава.

Сви политички субјекти са проглашеним изборним листама на изборима одржаним 2019. године (34 
субјекта) имали су обавезу да у року од 30 дана од дана објављивања коначних резултата Агенцији поднесу 
Извештај о трошковима изборне кампање И26 са подацима о пореклу, висини и структури прикупљених и 
утрошених средстава из јавних и приватних извора7. Законску обавезу је испунило 30 политичких субјеката.

У поступку контроле уочене су неправилности:
• недостављање И2 извештаја Агенцији,
• кашњење са достављањем И2 извештаја Агенцији,
• нетачно приказивање средстава у И2 извештају Агенцији,
• неотварање посебног рачуна у сврху прикупљања и трошења средстава за изборну кампању.

Изборна кампања је скуп активности политичког субјекта од дана расписивања избора до дана 
проглашења коначних резултата избора.

Средства намењена за финансирање изборне кампање уплаћују се на рачун политичког субјекта, са кога 
се врше сва плаћања трошкова изборне кампање. За потребе финансирања изборне кампање (као и ре-
довног рада), политички субјекти могу се задуживати код банака и других финансијских организација у 
Републици Србији, у складу са законом. Како је изборна кампања временски одређена, а изборни рачун по 
истеку кампање више није рачун на који се могу прикупљати средства и плаћати обавезе настале у кам-
пањи, једна од могућности која преостаје политичком субјекту је да обавезе измири са рачуна за редован 
рад, што се у досадашњој пракси и дешавало. У том случају, може се говорити о прекршају који представља 
ненаменско коришћење средстава за редован рад. Да би се у сваком конкретном случају утврдило да ли је 
учињен наведени прекршај, потребно је упоредити податке из поднетих И2 извештаја са подацима који ће 
се прибавити у поступку контроле годишњих финансијских извештаја политичких субјеката у наредном 
периоду.

Кључни резултати
Агенција је у 2019. години контролисала извештаје о трошковима изборне кампање за изборе одбор-

ника скупштина општина Дољевац, Кула, Кладово, Лучани и Прешево. Резултати контроле објављени 
су на веб-сајту Агенције, у виду Извештаја о контроли трошкова политичких субјеката – кампање за избор 
одборника скупштина општина Аранђеловац, Бор, Дољевац, Мајданпек, Кула, Кладово, Лучани, Прешево, 
Смедеревска Паланка и Градске општине Севојно (Ужице) у 2018. години. Осим анализе извора финанси-
рања и трошкова изборних кампања за укупно 30 политичких субјеката, извештаји садрже преглед уоче-
них неправилности и могућих повреда Закона о финансирању политичких активности, као и податке о 
поднетим захтевима за покретање прекршајног поступка пред надлежним судом. 

Поред 30 политичких субјеката за које су налази контроле објављени у извештајима о трошковима из-
борних кампања, контролисана су и 32 годишња финансијска извештаја политичких субјеката за 2018. 
годину, чији су резултати контроле објављени на веб-сајту Агенције у виду Извештаја о контроли финан-
сирања политичких субјеката за 2018. годину. 

6 У даљем тексту: И2 извештај
7 „Службени гласник РС”, бр. 43/11, 123/14 и 88/19
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У оквиру надлежности, пред Агенцијом је против политичких субјеката покренуто 15 поступака због 
повреде одредаба Закона о финансирању политичких активности. Због повреде одредаба Закона Агенција 
је поднела 96 захтева за покретање прекршајних поступака пред надлежним судом против политичких 
странака и одговорних лица у политичким странкама, односно одговорних лица група грађана.

ОСНОВ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА

Поднета су два извештаја надлежним тужилаштвима због постојања сумње да су одговорна лица у 
политичким субјектима извршила кривична дела.

На основу правноснажних пресуда донето је 59 решења о губитку права на добијање средстава из 
јавних извора намењених за финансирање редовног рада за 2020. годину.

ПРОВЕРА ПРИХОДА И ИМОВИНЕ ЈАВНИХ ФУНКЦИОНЕРА

Значај
Провера извештаја о имовини и приходима функционера (у даљем тексту: извештај) и праћење имовин-

ског стања током и по престанку вршења јавне функције снажан је механизам спречавања корупције, који 
доприноси јачању личног и институционалног интегритета.

Провером извештаја о имовини и приходима функционера, Агенција даје значајан допринос раду 
репресивних органа у решавању случајева у којима постоји сумња да је до корупције већ дошло.

Активности и резултати
Функционери су у обавези да имовину и приходе пријаве по ступању на функцију, током, као и по прес-

танку вршења јавне функције. 
Агенција испитује проверу благовремености подношења извештаја, као и тачност и потпуност по-

датака, према годишњем плану за одређени број и категорије функционера. Приликом поступка провере 
прати се и имовинско стање функционера, односно да ли постоји несагласност између података исказаних 
у извештају и стварног стања, те несагласност између увећане вредности имовине функционера и њихових 
законитих и пријављених прихода.

Годишњим планом провере извештаја за 2019. годину обухваћена су 233 функционера и то директори 
и в.д. директора јавних предузећа и привредних субјеката (актуелних и ранијих) чији су оснивачи/чланови 
Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина и јединице локалне самоуправе.

Такође, у току 2019. године покренуто је укупно десет ванредних провера извештаја функционера због 
сумње да у извештајима нису пријављени тачни и потпуни подаци.
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Из 2018. године, у којој су Годишњим планом били обухваћени декани факултета, ректори универзи-
тета, министри, помоћници и в.д. помоћника министара, народни посланици, јавни тужиоци, пренета су 
укупно 34 поступка провере извештаја.

Током 2019. године завршена је провера Извештаја за 212 функционера и покренута укупно 74 пос-
тупка због повреде одредаба Закона о Агенцији, од чега 63 поступка против функционера који врше јавне 
функције на републичком нивоу: министара, помоћника и в.д. помоћника министара, народних послани-
ка, директора и в.д. директора јавних предузећа и привредних субјеката чији је оснивач Република Србија, 
односно Аутономна Покрајина Војводина, као и судија, тужилаца и заменика тужилаца, државних секре-
тара и 11 поступака против функционера који врше јавну функцију на локалном нивоу, и то: директора 
и в.д. директора јавних предузећа и привредних субјеката чији је оснивач јединица локалне самоуправе, 
председника општине и председника УО привредног субјекта.

Након покренутих поступака изречене су укупно 63 мере због повреде одредаба Закона о Агенцији, и 
то 61 мера упозорења и две мере јавног објављивања одлуке о повреди закона.

Током 2019. године Одбору Агенције изјављене су три жалбе на решења директора Агенције којима су 
изречене мере упозорења. Одбор Агенције је у 2019. години, решавајући по жалбама функционера подне-
тим пре и у току 2019. године, у два случаја одбио жалбу изјављену против решења директора Агенције.

У 2019. години Прекршајни суд у Београду донео је укупно 12 одлука на основу захтева за покретање 
прекршајног поступка поднетих пре и у току 2019. године.

Кључни резултати
Током 2019. године надлежним тужилаштвима поднето је 11 кривичних пријава и извештаја због 

постојања основа сумње да функционери нису пријавили имовину Агенцији или су дали лажне податке, у 
намери да прикрију податке о имовини, односно због основа сумње да су извршили неко друго кривично 
дело за које се гоњење предузима по службеној дужности.

По кривичним пријавама и извештајима који су поднети у току и пре 2019. године донете су три правос-
нажне условне осуде, две ослобађајуће пресуде, једна другостепена пресуда и једна наредба о одлагању 
кривичног гоњења уз обавезу окривљеног да уплати одређени новчани износ, поднета су два оптужна 
предлога, одбачено је пет кривичних пријава и једна кривична пријава уз примену начела опортунитета, 
обустављен је један поступак због одустанка јавног тужиоца од кривичног гоњења, а у 17 случајева спро-
вођење доказних радњи је у току.

 СТАТИСТИКА ПОСТУПАЊА ПО КРИВИЧНИМ ПРИЈАВАМА И ИЗВЕШТАЈИМА ПОДНЕТИМ  
У ТОКУ И ПРЕ 2019. ГОДИНЕ
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Другим надлежним државним органима поднето је девет извештаја (Пореској управи – четири, Упра-
ви за спречавање прања новца – пет), због постојања основа сумње да су функционери чија су имовина и 
приходи били предмет провера извршили неко друго кажњиво дело из надлежности тог органа.

Поднето је укупно десет захтева за покретање прекршајног поступка због неблаговременог подноше-
ња извештаја о имовини и приходима.

У сарадњи са међународним експертским тимом USAID пројекта и Мисијом OEBS у Србији, израђена је 
методологија за приоритизацију извештаја функционера који ће бити предмет провере. На овај начин 
развијене су нове могућности идентификовања, као и начина селекције, извештаја о имовини и приходима 
функционера који ће бити предмет провере.

СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА У ВРШЕЊУ ЈАВНИХ 
ФУНКЦИЈА

Значај
Спречавањем сукоба интереса и недозвољене кумулације функција, као и откривањем и санкциони-

сањем јавних функционера који не поштују законске одредбе о сукобу интереса, Агенција доприноси поди-
зању свести и одговорности функционера и носилаца јавних овлашћења. Јачање личног интегритета чини 
борбу против корупције ефикаснијом.

Активности и резултати
Сукоб интереса је уставна категорија и Агенција је једини орган у Републици Србији надлежан да одлу-

чује о сукобу интереса при вршењу јавних функција. Колико је сукоб интереса присутан у нашем друштву, 
говори и податак да је током 2019. године Агенција запримила 1.427 нових предмета. 

Укупан број изречених мера у извештајном периоду је 295. Од тога највећи број мера и одлука, укупно 
117, изречен је функционерима због кумулације функција, док су друге по бројности (82) мере изречене 
функционерима у ситуацијама које представљају сукоб интереса и непотизам.

Агенција је од укупно 117 одлука које се односе на кумулацију јавних функција изрекла 77 мера упо-
зорења, пет мера јавног објављивања одлуке о повреди Закона о Агенцији и донето је 35 решења којима је 
утврђен престанак друге јавне функције по сили закона.

У ситуацијама које представљају сукоб интереса и непотизам, Агенција је од укупно 82 мере изрекла 
16 мера упозорења, 34 мере јавног објављивања одлуке о повреди Закона о Агенцији и 32 мере јавног обја-
вљивања препоруке за разрешење са јавне функције.

Због непреношења управљачких права у привредном друштву Агенција је изрекла 27 мера, и то 19 
мера упозорења, четири мере јавног објављивања одлуке о повреди закона и четири мере јавног објављи-
вања препоруке за разрешење са јавне функције. Од тога је једна мера јавног објављивања препоруке за 
разрешење са јавне функције изречена због тога што функционер није поступио по претходно изреченој 
мери упозорења и није пренео своја управљачка права у привредном друштву, у остављеном року.

У погледу изречених мера јавног објављивања препорука за разрешење због повреде Закона о Аген-
цији у ситуацијама које представљају сукоб интереса, 19 мера изречено je функционерима који јавне функ-
ције врше у установама система образовања и васпитања (основне и средње школе, високошколске уста-
нове и предшколске установе), 18 мера изречено је функционерима који јавне функције врше у органима 
јединица локалне самоуправе (пет председницима општина, пет члановима општинског већа, две начелни-
цима општинске управе, две заменицима председника општине, две директорима јавног предузећа, једна 
директору центра за културу и једна директору туристичке организације), две мере изречене су функцио-
нерима који јавне функције врше у органима здравствених установа (једна директору дома здравља и једна 
директору специјалне болнице), једна министру и једна председнику основног суда.
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СТРУКТУРА И БРОЈ ИЗРЕЧЕНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ СУКОБА ИНТЕРЕСА

По извршности одлука Агенције којима су одбијени захтеви за давање сагласности за вршење друге јавне 
функције, односно обављање другог посла или делатности, 43 функционера су престала са истовременим 
вршењем неспојивих јавних функција, односно обављањем посла, делатности, што изражено у процентима 
износи 95,56% од броја извршних одлука Агенције (45). У 22 поступка решења нису извршна или је у току рок 
за доставу доказа. У два случаја против функционера је покренут поступак за утврђивање повреде одредаба 
Закона о Агенцији због тога што нису престали са истовременим вршењем јавних функција.

Против коначних одлука Агенције којима су одбијени захтеви за давање сагласности за вршење друге 
јавне функције, односно обављање другог посла или делатности, три функционера су поднела тужбу Уп-
равном суду. 

Један функционер је поднео тужбу против решења којим му је дата сагласност за заснивање радног 
односа по престанку јавне функције.

Против коначних решења којима је утврђена повреда Закона о Агенцији осам функционера је поднело 
тужбу Управном суду, и то седам против решења којима је изречена мера јавног објављивања препоруке за 
разрешење са јавне функције и један против решења којим је изречена мера јавног објављивања одлуке о 
повреди закона.

У 2019. години поднето је укупно десет захтева за покретање прекршајног поступка.

ПРЕГЛЕД ОСНОВА И БРОЈА ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА
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Прекршајни суд у Београду донео је укупно 36 одлука на основу захтева за покретање прекршајног пос-
тупка поднетих пре и у току 2019. године.

СТРУКТУРА ОДЛУКА ПРЕКРШАЈНОГ СУДА

Кључни резултати
Поступање надлежних органа по коначним и извршним решењима директора Агенције којима се 

утврђује престанак друге јавне функције по сили закона је 100%.
Поступање функционера по коначним и извршним одлукама директора Агенције којима су одбијене 

сагласности за вршење више јавних функција, односно обављање другог посла је 95,56%.

СТЕПЕН ПОСТУПАЊА ПО КОНАЧНИМ И ИЗВРШНИМ РЕШЕЊИМА ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ

Проактивно решавање сукоба интереса повећаним бројем поступака покренутим по службеној дуж-
ности je 10,30%.
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ПРЕВЕНЦИЈА И ЈАЧАЊЕ ИНТЕГРИТЕТА

Значај
Превенција је први и најважнији корак за успешно супротстављање проблему корупције. Превенција 

јача и штити интегритет јавног сектора и тиме доприноси повећању поверења јавности у рад институција 
и има дугорочан ефекат на смањење корупције у друштву. Едукацијом, развијањем свести и јачањем знања 
запослених у јавном сектору о ризицима корупције и њеним ефектима, развијамо њихове капацитете и 
способности да се одупру корупцији.

Активности и резултати
Агенција је током 2019. године донела посебан Програм стручног усавршавања запослених у јавном 

сектору у области превенције корупције (у даљем тексту: Програм). У складу са Законом о државним 
службеницима, Програм је акредитовала Национална академија за јавну управу. Једна од обука обухваће-
них Програмом је и Тренинг за тренере у области етике и интегритета у јавном сектору, који Агенција 
спроводи последњих пет година. Циљ ове обуке је да оспособи полазнике за самостално извођење, односно 
да им пренесе неопходна знања и вештине како би могли да спроведу обуку о етици и интегритету у ин-
ституцијама у којима су запослени. Агенција је започела са овом праксом након усвајања Акционог плана 
за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. 
до 2018. године, који је предвиђао измене Закона о Агенцији за борбу против корупције, тако да обука о 
етици и интегритету постане обавезна за све запослене у јавном сектору, укључујући и функционере. На-
родна скупштина Републике Србије је 21. маја 2019. године усвојила Закон о спречавању корупције, којим 
је предвиђено да Агенција стручно оспособљава лица која ће спроводити ову обуку.

И током 2019. године Агенција је организовала и спровела два петодневна тренинга за тренере (обука 
за предаваче), овога пута у Београду и Зрењанину. Пошто је претходним обукама (тренинзима за тренере) 
био обухваћен централни и покрајински ниво власти, односно органи државне управе и покрајински ор-
гани, на овогодишње обуке су позивани представници јединица локалних самоуправа, односно представ-
ници Градске управе града Београда и града Зрењанина, као и представници јавних и јавних комуналних 
предузећа. Свих 30 учесника усвојило је неопходна знања и вештине, које су демонстрирали извођењем 
једног сегмента обуке и полагањем теста знања, чиме су испунили критеријуме за добијање сертификата.

Курс учења на даљину (online обука) о етици и интегритету током 2019. године уписало је 166 полазни-
ка, од којих је 88 (53%) успешно завршило, положивши тест знања. Ове године је настављена тенденција 
да се на курс пријављују запослени који раде у институцијама чији је план интегритета предвидео меру 
едукације о етици и интегритету. Овај тип обуке омогућава институцијама да на лак и економичан начин 
испуне предвиђену меру, а то је посебно важно за институције са великим бројем запослених. Полазници 
могу учење да прилагоде својим радним обавезама, јер обуци могу приступити у било ком тренутку, а 
апликација дозвољава употребу и преко мобилног телефона.

У складу са обавезом из Акционог плана за Поглавље 23, Агенција је израдила Модел локалног антико-
рупцијског плана за јединице локалне самоуправе, а затим и Модел покрајинског антикорупцијског плана 
(у даљем тексту: Модел). Моделом ЛАП-а предвиђена је обавеза усвајања акта о праћењу његове примене, 
како би јединице локалне самоуправе ову активност систематично спроводиле. Поред овог формалног, 
у пракси се појавила и суштинска потреба за израдом документа којим ће се детаљно описати начин на 
који ће се вршити праћење и извештавање о примени ЛАП-а како би се: тела за праћење оспособила да 
спроводе свој мандат, обезбедила адекватна координација и сарадња између различитих актера укључених 
у примену и праћење ЛАП-а и дале инструкције које обавезне елементе извештај о спровођењу треба да 
садржи. На овај начин се постиже уједначавање пракси у праћењу примене ЛАП-а у различитим градовима 
и општинама, а самим тим се и унапређује квалитет овог процеса.

Агенција је уз помоћ Пројекта за одговорну власт (ГАИ/УСАИД) израдила Методологију за праћење 
и извештавање о примени локалног антикорупцијског плана (у даљем тексту: Методологија) и предста-
вила га заинтересованој јавности на конференцији одржаној 23. новембра 2019. године у Београду, на којој 
је учествовало преко 50 представника градова и општина (чланови тела за праћење примене ЛАП и коор-
динатори), цивилног друштва и међународних организација. Методологија обрађује питања обавеза и од-
говорности актера укључених у праћење и извештавање о примени ЛАП-а, описује поступак прикупљања 
података о статусу мера и активности прописаних ЛАП-ом из званичних и алтернативних извора, пред-
ставља начин извештавања о примени ЛАП-а и предлагања његове ревизије.

Поред израде и промоције Методологије, током 2019. године Агенција је наставила да прикупља подат-
ке од јединица локалних самоуправа на кварталном нивоу о изради ЛАП-а и формирању тела за његово 



27

МЕХАНИЗМИ СПРЕЧАВАЊА КОРУПЦИЈЕ

праћење. У периоду од почетка априла 2017. године, када је Агенција објавила Модел ЛАП, до 16. децем-
бра 2019. године, када су последњи пут јединице локалне самоуправе известиле Агенцију о овом процесу, 
ЛАП су усвојила 102 града и општине (70% од укупно 145 ЈЛС, без Косова и Метохије). Од овог броја, 81 
ЛАП је израђен у складу са Моделом, 14 делимично, пет усвојених планова ни по форми ни по садржини 
не одговара Моделу, а две јединице локалне самоуправе нису доставиле довољно података за оцену о томе 
да ли је ЛАП урађен у складу с Моделом. Укупно 28 градова и општина је формирало тело које ће бити 
задужено за праћење примене ЛАП, од којих је 20 формирано углавном у складу са Моделом, четири уз 
значајна одступања од Модела, док за четири тела нема довољно података за оцену о усклађености. Када 
се упореде подаци о броју израђених ЛАП-ова и броју формираних тела за њихово праћење са подацима 
о томе да ли су израђени у складу са Моделом, можемо закључити да је 20 општина и градова овај процес 
адекватно окончало, чиме су испунили своју обавезу из Акционог плана за Поглавље 23.

У оквиру другог циклуса, обавезу да израде и усвоје планове интегритета и реализују мере побољ-
шања које су њима предвиђене имало је 4.267 органа јавне власти. У релевантном временском периоду 
(2016–2019. година), 2.716 органа јавне власти је усвојило план интегритета и поставило одлуку о ње-
говом усвајању у за то развијену апликацију.8 У последњој фази циклуса, одлуку о усвајању извештаја о 
спровођењу плана интегритета донело је и поставило у апликацију 1.657 институција. Током 2019. године 
Агенција је пратила процес спровођења мера из планова интегритета по методологији чији је циљ био да 
обезбеди упоредивост прикупљених података са онима који су обезбеђени у фази надзора квалитета и 
објективности усвојених планова. За вођење интервјуа са запосленима и руководиоцима у институцијама 
израђени су и одговарајући упитници. Узорак институција је упоредив са узорком на коме је извршена 
контрола квалитета и објективности, а водило се рачуна и о регионалној расподели органа јавне власти. 
Од почетка априла до краја децембра 2019. године, Агенција је спровела интервјуе са представницима 24 
институције из система правосуђа, здравства, просвете, државне управе и локалне самоуправе и социјалне 
политике, са територије девет локалних самоуправа и то: Суботица, Краљево, Врање, Зајечар, Књажевац, 
Београд, Прибој, Нова Варош и Чачак.

Резултати контроле указују на одређене заједничке карактеристике које су се испољиле у свим интер-
вјуисаним институцијама. Најпре, на општем нивоу, план интегритета и даље остаје формална обавеза за 
представнике институција: модели планова се посматрају и прихватају као формални налог, односно као 
пропис који се мора усвојити такав какав је. Постојање и интензитет ризика, као и тежина евентуалних по-
следица његове реализације тешко се препознају у важећој регулативи и процесима који се одвијају унутар 
организације. Понуђене мере из модела планова интегритета инкорпоришу се онако како гласе, без обзира 
да ли су прилагођене датом окружењу или се означавају као неадекватне без дубље анализе контекста на 
који се односе. Горе наведена статистика је у складу са овим трендом и указује да су, током целог циклуса 
трајања плана интегритета, институцијама најзначајнија два момента: рок када се доноси формална одлу-
ка о доношењу плана интегритета и рок када се доноси формална одлука о усвајању извештаја о његовом 
спровођењу. План интегритета остаје формални документ и његовој садржини и смислу посвећује се врло 
мало пажње. Контрола спровођења је идентификовала и одређене екстерне факторе који битно утичу на 
функционалност планова интегритета, а који би се заједнички могли окарактерисати као нестабилност 
окружења. Најчешће су присутни неизвесност регулаторног оквира (честе измене прописа са супротним 
исходима или неконзистентним процесима које регулишу или неизвесност њихове примене) и недостатак 
ресурса (најчешће људских – забрана запошљавања или мањак компетентних кадрова на тржишту рада и 
финансијских – недостатак средстава, односно неизвесност да ће већ одобрена средства заиста и бити ста-
вљена на располагање институцијама). Када је у питању интерна структура ризичних области и процеса, 
институцијама су блиски и лакше управљају појмовима из „традиционалних” области и процеса (на при-
мер, људски ресурси и јавне финансије), док су највеће недоумице и нејасноће изражене у областима етике 
и интегритета (нарочито процеси у вези са сукобом интереса и управљањем поклонима) и управљања и 
безбедности информација.

8 На сам дан истека рока (31.10.2017. године), нешто више од 14% органа јавне власти је у апликацију поставило одлуку 
о усвајању плана интегритета. Овај документ, иначе, представља индикатор да је план заиста и усвојен на нивоу неке 
организације.
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Кључни резултати
• Акредитован посебан Програм стручног усавршавања у области превенције корупције при На-

ционалној академији за јавну управу.
• Целокупан процес израде, праћења и извештавања о спровођењу планова интегритета у другом 

циклусу реализован у електронској форми.
• Сачињен Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције са оце-

ном реализације свих активности из Ревидираног акционог плана за њено спровођење за период 
2016–2018. године и представљен у Народној Скупштини Републике Србије заједно са годишњим 
извештајем о раду Агенције за борбу против корупције9.

• У сарадњи са Пројектом за одговорну власт (ГАИ/УСАИД) израђена и представљена Методоло-
гија за праћење и извештавање о примени локалног антикорупцијског плана.

• У сарадњи са Пројектом „Превенција и борба против корупције”(ИПА 2013) израђене и пред-
стављене Смернице и препоруке за увођење службеника за етику и интегритет у јавну управу 
Републике Србије и Упоредна анализа система у Сједињеним Америчким Државама, Холандији и 
Хрватској, као и националног нормативног оквира у овој области.

9 Према оцени Агенције, од 250 испитаних активности обухваћених Ревидираним акционим планом: 37% је реализовано у 
складу са индикатором, 60% није реализованo или није реализовано у складу са индикатором и 3% активности Агенција 
није оценила јер није било могуће дати оцену испуњености. Види Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу 
против корупције и Ревидираног акционог плана за њено спровођење за 2018. годину са оценом реализације свих активности 
Ревидираног акционог плана од 2016. до 2018. године на http://www.acas.rs/izvestaji/godisnji-izvestaj/.
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ОСНАЖИВАЊЕ МЕХАНИЗАМА СПРЕЧАВАЊА 
КОРУПЦИЈЕ

ВОЂЕЊЕ РЕГИСТАРА И ЕВИДЕНЦИЈА

Значај
Успостављање тачних, прецизних и потпуних регистара и евиденција као и редовно ажурирање подата-

ка у њима, основна је претпоставка у поступку контроле законитости вршења јавне функције.

Активности и резултати
На основу благовремено достављеног обавештења органа у коме функционер врши јавну функцију 

Агенција води Регистар функционера. Једна од основних обавеза функционера која произлази из Закона о 
Агенцији је обавеза пријављивања имовине. Објављивањем дела података из поднетих извештаја, подаци 
о имовини и приходима функционера су доступни јавности. Ова законска обавеза представља механизам 
јачања интегритета функционера и отклања сумњу у савесно и одговорно вршење јавне функције.

Размена поклона је уобичајена протоколарна пракса, а вођење и објављивање каталога поклона омо-
гућава јавности увид у природу и вредност поклона које је функционер примио током године. Одговорним 
вођењем евиденције о примљеним пригодним и протоколарним поклонима и извештавањем Агенције о 
њиховој новчаној вредности и чувању у јавној својини, органи јачају институционални интегритет.

Вођење и објављивање листе правних лица у којима је функционер власник више од 20% удела или 
акција омогућава контролу злоупотребе јавне функције за стицање било какве користи за себе или пове-
зано лице.

У 2019. години примљена су укупно 2.964 обавештења од органа који су дужни да обавесте Агенцију да 
је функционер ступио на функцију, односно да му је функција престала.

Укупан број регистрованих функција у Регистру функционера је 77.066, од тога 35.473 активних.

Регистар имовине и прихода
У 2019. години примљено је 5.705 извештаја о имовини и приходима функционера (у даљем тексту: Из-

вештај), док је обрађено и верификовано 8.314 извештаја.
Укупно од оснивања Агенције до краја извештајног периода обрађено је и објављено 56.343 из-

вештаја.
Каталог поклона за 2018. годину броји 668 поклона и објављен је у законом прописаном року, до 1. 

јуна 2019. године.
Најчешћи поклони су: књиге, слике, фотографије, сувенири, плакете, вина и друга алкохолна пића. 

Највећи број поклона су протоколарни поклони. Највише поклона пријавили су: Генерални секретаријат 
председника Републике, Министарство одбране, Влада РС, Универзитет у Новом Саду и Народна скупшти-
на РС.

Током 2019. године, девет правних лица у којима су функционери власници више од 20% удела дос-
тавили су Агенцији 111 обавештења о учешћу у поступцима јавних набавки, као и 101 обавештење о 
окончању поступка. Сва наведена обавештења су верификована и објављена на интернет презентацији 
Агенције.

Покренуто је 57 поступака против функционера који функцију врше на републичком нивоу и 195 пос-
тупака против функционера који јавну функцију врше на локалном нивоу.
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Против одговорних лица у правном лицу покренуто је седам поступака због неподношења оба-
вештења о учешћу у поступку јавних набавки.

ПОКРЕНУТЕ ПРОВЕРЕ И ПОСТУПЦИ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ

Изречено су укупно 246 мера због повреде Закона о Агенцији, и то: 230 мера упозорења и 16 мера јавног 
објављивања одлуке о повреди закона.

Поднето је укупно 66 захтева за покретање прекршајног поступка, и то због:
• неблаговременог подношења извештаја о имовини и приходима по ступању на функцију (44) и
• неблаговременог подношења извештаја о имовини и приходима по престанку функције (22).

У 2019. години Прекршајни суд у Београду донео је укупно 58 одлука на основу захтева за покретање 
прекршајног поступка поднетих пре и у току 2019. године.

Агенција је током извештајног периода изјавила 12 жалби Прекршајном апелационом суду. Жалбе 
су изјављене против одлука којима су изречене опомене (10), ослобађа се казне (1) и ослобађа се одговор-
ности (1).

Поступајући по жалбама Агенције поднетим пре и у току 2019. године, Прекршајни апелациони суд је 
у 14 случајева донео одлуке, и то по жалбама против пресуда којима су функционерима изречене опомене 
или новчане казне испод законског минимума.

Током 2019. године поднето је надлежним тужилаштвима 14 кривичних пријава због постојања осно-
ва сумње да функционери нису пријавили имовину Агенцији или су дали лажне податке о имовини.
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По кривичним пријавама Агенције поднетим надлежним тужилаштвима пре и током 2019. године:
• донета је једна правноснажна условна осуда – утврђена казна затвора од шест месеци са роком 

провере од две године;
• донета је једна другостепена пресуда којом је потврђена првостепена ослобађајућа пресуда;
• у 13 случајева у току је спровођење доказних радњи;
• у седам случајева су кривичне пријаве одбачене уз примену начела опортунитета;
• у четири случаја су одбачене кривичне пријаве.

СТАТИСТИКА ПОСТУПАЊА ПО КРИВИЧНИМ ПРИЈАВАМА И ИЗВЕШТАЈИМА АГЕНЦИЈЕ ПОДНЕТИМ 
НАДЛЕЖНИМ ТУЖИЛАШТВИМА ПРЕ И ТОКОМ 2019. ГОДИНЕ У ОБЛАСТИ ПРОВЕРЕ ПРИЈАВЕ ИМОВИНЕ

Кључни резултати
• Повећана ефикасност уноса података у циљу успостављања тачних и ажурних евиденција и ре-

гистара.
• Успостављени нови регистри – Регистар лобиста, Регистар правних лица која обављају лобирање 

и Посебна евиденција о страним физичким и правним лицима која обављају лобирање.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Значај
У околностима у којима је корупција већ одавно транснационални феномен, суштински предуслов за 

успех у спровођењу механизама превенције и борбе против корупције представља одговарајућа међуна-
родна сарадња и изградња одрживих партнерстава. Међународна димензија ове борбе значајно доприноси 
и успеху националних напора и реформских процеса. Само кроз узајамну подршку, учење, размену искус-
тава и примену међународних стандарда, државе могу остварити заједнички циљ у овој области. 

Активности и резултати
Препознајући значај међународне сарадње у области превенције и борбе против корупције, Агенција је 

у протеклој години уложила и додатне напоре ка јачању постојећих и идентификовању нових могућности 
за размену искустава и знања са сродним институцијама. У том процесу увек се руководила чињеницом 
да су европске интеграције стратешки приоритет Републике Србије, те су и сви видови сарадње остварени 
у том светлу, укључујући и изузетно успешну координацију са националним државним институцијама и 
другим релевантним актерима. 

Имајући то у виду, Агенција је и у стратешком плану за период 2019–2023. године, који је израдила уз 
подршку USAID Пројекта за одговорну власт, као један од стратешких циљева одредила унапређење међу-
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народне сарадње и примене међународних стандарда у области превенције корупције, уз оперативне циље-
ве, који се односе на допринос процесу европских интеграција Републике Србије, као и рад регионалних и 
међународних антикорупцијских иницијатива.

Нови изазови у овој области захтевају другачије приступе међународној сарадњи, као и брзе и флекси-
билне одговоре. Агенција је потврдила посвећеност раду Мреже институција за превенцију корупције, 
чији је била један од оснивача 2018. године на позив италијанске националне антикорупцијске агенције. 
Крајем 2019. по други пут је изабрана за потпредседника Мреже, којом ће у 2020. години председавати  
Агенција за борбу против корупције Француске,  а друга два потпредседника биће Национална агенција 
за борбу против корупције Италије и Национална агенција за честитост, превенцију и борбу против ко-
рупције Марока.

Једнака пажња посвећена је и билатералној сарадњи са сродним институцијама, што је резултирало до-
датним заједничким активностима са Француском, Словачком, Хонгконгом и Државом Палестином. По-
ред тога, Агенција је први пут започела сарадњу и са новим партнерима, међу којима су Биро за превенцију 
и борбу против корупције и Служба јавних прихода Летоније, Национално тело за транспарентност Грчке, 
као и Тело за административну контролу и транспарентност Катара.

Иновативним одговорима на актуелне изазове у домену превенције корупције била је посвећена и кон-
ференција организована поводом 9. децембра, Међународног дана борбе против корупције и десет година 
рада Агенције. Такође, овом приликом обележена је и деценија изузетно успешне сарадње са Мисијом ОЕБС 
у Србији, уз чију подршку је конференција и одржана. Поред бројних државних институција, организација 
цивилног друштва и медија, Агенција је том приликом угостила и представнике антикорупцијских тела из 
15 држава, као и Секретаријата Групе држава против корупције Савета Европе (GRECO).

Конференција је представљала наставак скупа организованог 2018. године, када је усвојен закључак 
да механизме превенције треба креирати и спроводити тако да обезбеде заштиту јавног интереса, али и 
улагати значајне напоре у проактивно трагање за новим одговорима на све комплексније изазове. Један 
од закључака прошлогодишњег скупа био је да је од нарочитог значаја примена постојећих механизама и 
добрих пракси, као и коришћење потенцијала иновативних решења, у чему је сарадња на националном и 
међународном нивоу од кључне важности. 

Када је реч о процесу европских интеграција, Агенција учествује у свим активностима у оквиру пре-
говора Републике Србије за чланство у ЕУ из домена своје надлежности. Током протекле године, Агенција 
је резултате рада представљала кроз квартално извештавање о спровођењу Акционог плана за Погла-
вље 23. Са циљем успостављања система праћења резултата и случајева из делокруга рада Агенције, на 
полугодишњем нивоу достављани су извештаји о спровођењу прелазних мерила за Поглавље 23 у об-
ласти сукоба интереса, пријаве и провере имовине и прихода функционера, посебно судија и тужилаца, 
као и контроле финансирања политичких активности, у сарадњи са Републичким јавним тужилаштвом 
и прекршајним судовима. Агенција је активно укључена и у процес ревизије Акционог плана за Погла-
вље 23, посебно у светлу чињенице да ће, по почетку примене Закона о спречавању корупције, надзирати 
спровођење потпоглавља Борба против корупције Акционог плана за Поглавље 23, о чему ће подносити 
извештај Народној скупштини. 

Настављено је и извештавање о резултатима и изазовима у раду и за потребе израде годишњег из-
вештаја Европске комисије о напретку Републике Србије у реформама, и то у области политичких крите-
ријума, борбе против корупције, правосуђа и реформе јавне управе; о спровођењу Споразума о стабили-
зацији и придруживању (ССП) посредством тела за спровођење – Одбора за ССП, Пододбора за правду, 
слободу и безбедност и Посебне групе за реформу јавне управе, као и о спровођењу Националног програ-
ма за усвајање правних тековина ЕУ. Агенција је представљена и на састанку Одбора за ССП, Пододбора 
за правду, слободу и безбедност, као и експертске мисије Европске комисије у области борбе против високе 
корупције, организованог криминала и прања новца.

У том смислу, континуирано се остварује и успешна координација и комуникација са свим релевантним 
државним институцијама, а нарочито са Народном скупштином, Министарством за европске интеграције, 
Министарством правде, Министарством спољних послова, Министарством за државну управу и локалну 
самоуправу, Министарством унутрашњих послова, Министарством финансија, Управом за јавне набавке, 
Управом за спречавање прања новца, Републичким јавним тужилаштвом, Државним већем тужилаца, Ви-
соким саветом судства и Прекршајним судом.

Сарадња с Народном скупштином настављена је и посредством Националног огранка Глобалне орга-
низације парламентараца против корупције (GOPAC), у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавно-
сти у раду Народне скупштине”, који подржавају Програм УН за развој (UNDP) и Швајцарска агенција за 
развој и сарадњу. Теме разговора односиле су се на испуњеност препорука GRECO, као и примену Закона 
о лобирању. 
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Конструктивни разговори са представницима међународне заједнице у Републици Србији одвијали 
су се и у прошлој години, посебно у домену усклађивања са међународним препорукама и стандардима, 
те су састанци одржани са представницима Европске комисије, Делегације ЕУ у Србији, Мисије ОЕБС, 
USAID, амбасада САД, Француске, Немачке, Холандије, Украјине и Државе Палестине. Агенцију су по-
сетили и представници Међународног монетарног фонда, Светске банке, Бироа за контролу наркотика и 
спровођење закона САД, као и Канцеларије за демократске институције и људска права (ODIHR) у вези са 
проценом потреба за посматрањем предстојећих избора.

Препознајући рад и улогу Агенције, међународна заједница подржала је спровођење различитих проје-
ката, усмерених на свеобухватно јачање стручних и техничких капацитета Агенције. У протеклој години, 
Агенција је директно или индиректно била укључена у највише пројеката од свог оснивања. 

Стратешко и оперативно планирање, оснаживање сарадње са прекршајним судовима, јачање анали-
тичких и истраживачких капацитета, израда модела аката за спровођење мера из плана интегритета, кре-
ирање Методологије за праћење и извештавање о примени локалног антикорупцијског плана, спровођење 
активности предвиђених Акционим планом за Поглавље 23, међу којима је и израда Приручника за препо-
знавање и управљање ситуацијама сукоба интереса и неспојивости функција, неке су од активности, које 
су у протеклој години подржане посредством USAID Пројекта за одговорну власт. 

У оквиру припрема за почетак примене Закона о лобирању, Агенцији су подршку пружиле Мисија 
ОЕБС у Србији и ODIHR, и то кроз специјализоване тренинге за запослене, тренинге за тренере (у чему 
је значајну подршку пружило и Министарство правде САД), израду Кодекса понашања учесника у лоби-
рању, те студијску посету Словенији. Захваљујући синергији донаторске помоћи Мисије ОЕБС и USAID 
Пројекта за одговорну власт, спроведене су и активности усмерене на унапређење процедура за израду 
годишњег плана провере имовине функционера.

Разумевајући значај укључивања младих и јачања њихове свести о узроцима и озбиљности корупције, 
Агенција је била и део програма стажирања за младе професионалце из југозападне Србије, у организацији 
Мисије ОЕБС у Србији и Мисије САД при ОЕБС. Учесницима програма је омогућено да током тромесеч-
ног боравка у Агенцији стекну увид у надлежности и механизме превенције корупције које Агенција при-
мењује. 

У оквиру Уговора о услугама „Превенција и борба против корупције”, који финансира ЕУ из IPA 2013 
програма, реализоване су обуке о сукобу интереса, пријави и провери имовине у сектору просвете и здрав-
ства у сарадњи са ресорним министарствима, антикорупцијски часови намењени јачању свести младих, 
као и активности у вези са применом Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању 
организованог криминала, тероризма и корупције. Овим пројектом, између осталог, подржана је и израда 
стратегије IT развоја Агенције, извештаја о спровођењу планова интегритета, као и смерница и препорука 
за увођење службеника за етику и интегритет у јавну управу Републике Србије, те упоредне анализе систе-
ма у САД, Холандији и Хрватској, као и националног нормативног оквира. 

Агенција је у претходној години успоставила и сарадњу са Међународном фондацијом за изборне сис-
теме из Вашингтона (IFES), усмерену на јачање капацитета запослених у области контроле финансирања 
политичких активности, као и унапређење интерних процедура за мониторинг изборне кампање.

Изузетно значајну техничку подршку Агенција је добила и од Министарства правде САД, која је допри-
нела унапређењу ефикасности рада, као и функционалног коришћења постојећих софтвера. 

Када је реч о програмирању средстава међународне помоћи, Агенција континуирано учествује у раду 
секторских радних група за програмирање и координацију средстава IPA и остале развојне помоћи за се-
кторе правде, унутрашњих послова и реформе јавне управе, као и изради релевантних докумената. 

У претходној години настављено је и учешће у раду Мреже за сузбијање неправилности и превара у 
поступању са финансијским средствима ЕУ. 

У сарадњи са партнерским институцијама из Италије и Шпаније, почетком 2019. године Агенција је 
обележила успешан завршетак Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције”, који је фи-
нансирала ЕУ у вредности од два милиона евра (IPA 2013). Пројекат, који је трајао 30 месеци, спроведен 
је у сарадњи са Националном агенцијом за борбу против корупције, Министарством правде, Вишом шко-
лом за правосуђе Италије и Главним тужилаштвом Шпаније, као и Сектором за уговарање и финансирање 
програма из средстава ЕУ Министарства финансија (CFCU) и Министарством правде Републике Србије. 
Пројекат је значајно допринео јачању капацитета Агенције, кроз фокусиране, напредне тренинге, темат-
ске студије, анализе законодавног оквира и компаративне анализе, студијске посете, програме стажирања, 
едукативне материјале, као и размену искустава и знања са експертима из држава чланица ЕУ. Пројектом 
су обухваћене и активности оснаживања сарадње са другим државним институцијама, организацијама ци-
вилног друштва и представницима медија, са циљем јачања заједничких напора у овој области. Пројектни 
тим је на кварталном нивоу одржавао састанке Надзорног одбора, који су чинили и представници Делега-
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ције ЕУ у Србији, CFCU, Министарства правде и Министарства за европске интеграције. Сви извештаји, 
укључујући и коначни су одобрени, чиме је пројекат формално завршен.

На позив шефа Делегације ЕУ у Србији, директор Агенције учествовао је на састанку са амбасадо-
рима свих 28 држава чланица ЕУ, на којем је дискутовано о досадашњим постигнућима Агенције, јачању 
капацитета и изазовима са којима се у раду суочава.

У оквиру годишњег циклуса извештавања о спровођењу УН Конвенције против корупције (UNCAC), 
Агенција је у протеклој години израдила прилог о политици и пракси спречавања корупције (чл. 5 
UNCAC), односно наученим лекцијама у развијању, евалуацији и утицају антикорупцијских стратегија, у 
сарадњи са Владом Републике Србије, Министарством правде, Министарством унутрашњих послова, Ми-
нистарством просвете, науке и технолошког развоја и Саветом за спровођење Акционог плана за Поглавље 
23. Оцењена као пример добре праксе, Агенција је представила искуства Србије, укључујући и препору-
ке за унапређење у овој области.

Представници Агенције боравили су у студијској посети институцијама за борбу против корупције 
Француске са циљем упознавања са антикорупцијским оквиром ове земље. Том приликом састали су се 
са највишим представницима Агенције за борбу против корупције, Високог органа за транспарентност у 
јавном животу, Ревизорског суда, Националне комисије за рачуне изборних кампања и политичко финан-
сирање, као и Транспарентности Француске. Реч је о узвратној посети, након потписивања Протокола о 
сарадњи између двеју институција 2018. године у Београду.

У оквиру пројекта подршке словачког Министарства спољних и европских послова и Агенције за 
међународну развојну сарадњу (SlovakAid) организована је и студијска посета представника Агенције 
антикорупцијским телима у Словачкој. О правном оквиру, резултатима и изазовима у области превенције 
и борбе против корупције разговарало се са представницима Сектора за превенцију корупције у Кабинету 
председника Владе, Сектора за превенцију криминала Министарства унутрашњих послова, Националне 
јединице за борбу против корупције, Специјалног тужилаштва, Судског савета и адвокатске канцеларије 
TaylorWessing.

Оснажена је сарадња са Независном комисијом за борбу против корупције Хонгконга, чији највиши 
представници су у два наврата посетили Агенцију и одржали специјализовану обуку о механизмима пре-
венције корупције за запослене у Агенцији.

Агенција је била представљена и на 19. годишњој конференцији и заседању Генералне скупштине Европ-
ских партнера против корупције / Европске контакт мреже за борбу против корупције (EPAC/EACN), која 
је била усмерена на глобалне изазове и механизме превенције корупције. На истом заседању усвојена је Сток-
холмска декларација, која, између осталог, охрабрује чланице (оперативна тела за контролу рада полиције и 
институције задужене за превенцију и борбу против корупције) на размену информација и добрих пракси, 
израду и спровођење кодекса понашања, развој нових приступа у међународној сарадњи, као и заштиту неза-
висности институција, како би могле да делују лишене недозвољеног политичког утицаја.

Закључен је и Меморандум о разумевању у области спречавања и борбе против корупције између 
Агенције и Комисије за борбу против корупције Државе Палестине, са циљем успостављања и развијања 
сарадње и координације, у складу са принципима и циљевима UNCAC.

Израђен је и прилог о спровођењу активности из Годишњег извештаја Мреже за борбу против ко-
рупције Организације за економску сарадњу и развој (ACN/OECD) у координацији са Народном 
скупштином, Министарством правде, Министарством за државну управу и локалну самоуправу, Службом 
за управљање кадровима, Републичким јавним тужилаштвом и Привредном комором Србије.

Кључни резултати
Као део Делегације Републике Србије при GRECO, на чијем је челу директор Агенције, Агенција је пру-

жила значајан допринос заједничким напорима релевантних институција, што је резултирало тиме да од 
марта 2019. године Република Србија више није међу државама које се налазе у „глобално незадовоља-
вајућем” режиму, у смислу усклађености са препорукама GRECO за Четврти круг евалуације, који обухвата 
превенцију корупције у односу на посланике, судије и тужиоце. У децембру 2019. године Република Србија 
поднела је нови извештај о усклађености, са информацијама о додатним корацима, који су предузети у 
Четвртом кругу евалуације.

Директор Агенције други пут је изабран за једног од три потпредседника Мреже институција за 
превенцију корупције, на састанку на маргинама пленарног заседања GRECO у децембру 2019. године.

Агенција је изнова препозната као пример добре праксе у области превенције корупције па је, између 
осталог, на позив и иницијативу организатора, искуства и резултате представила на заседању Радне групе 
за превенцију корупције Канцеларије УН за питања дроге и криминала (UNODC), те у оквиру Конферен-
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ције држава уговорница УН Конвенције против корупције (UNCAC), као и на конференцији о борби про-
тив корупције у оквиру председавања Италије Централно-европском иницијативом (CEI). 

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕДСТАВКАМА ГРАЂАНА И ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Значај
Агенција има превентивну улогу у друштву и нема инспекцијска ни истражна овлашћења, тако да је 

поступање по представкама указивање органима јавне власти на поступање које ствара могућности за ко-
рупцију у јавном сектору.

Активности и резултати
У оквиру својих надлежности Агенција поступа по представкама грађана у којима подносиоци указују 

на коруптивне радње у начину рада или поступања органа јавне власти или јавног функционера – држав-
ног службеника на положају, које нису нужно у вези са подносиоцем или услед чега подносилац сматра да 
су повређена нека његова права или правни интерес.

У току јануара 2019. године Одељење за поступање по представкама је организовано у новоформираном 
Сектору за правне послове као Одсек за представке и сарадњу са другим државним органима.

Представке су, због лакшег праћења поступања органа јавне власти која доводе до корупције, класифи-
коване по областима, кључним за изградњу системских антикорупцијских механизама, како их је препо-
знавала Национална стратегија за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године, иако тиме 
нису исцрпљене све друге области у којима се може јавити коруптивно понашање.

У периоду од јануара до децембра 2019. године формирана су 373 нова предмета по представкама 
грађана. 

Структура нових представки евидентираних у извештајном периоду: 75 из области просвете, 61 из об-
ласти локалне самоуправе, 53 из правосуђа, 45 из јавних финансија, 45 из здравства, 21 из грађевинарства 
и урбанизма, 33 из области рада и социјалне политике, 14 из привреде, две из области рударства и енерге-
тике, осам из области полиције, једна из културе и информисања/медија, четири из области спорта, као и 
11 представки које су оцењене као неуредне, односно по којима Агенција није надлежна да поступа.

СТРУКТУРА ПРЕДСТАВКИ ЕВИДЕНТИРАНИХ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Од 1.461 предмета (формираних на основу представки из претходних година и представки примљених 
у току 2019. године), у извештајном периоду окончано је поступање у 680 предмета.

Вршећи проверу основаности навода представки, Агенција прикупља доказе и анализира њихов садр-
жај и сарађује са свим државним органима и организацијама, органима територијалне аутономије и локал-

ОСНАЖИВАЊЕ МЕХАНИЗАМА СПРЕЧАВАЊА КОРУПЦИЈЕ
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не самоуправе, јавним службама и другим правним лицима. У извештајном периоду Агенција је упутила 
454 дописа органима јавне власти. Агенција се највише пута обратила Министарству просвете, Одељењу за 
буџетску инспекцију Министарства финансија, Инспекторату за рад, Управној инспекцији, Министарству 
здравља, Управи за јавне набавке, Пореској управи, Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 
јавних набавки, Комори извршитеља, Државном правобранилаштву, Високом савету судства, Републич-
ком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, Агенцији за реституцију, Сектору за унутрашње контро-
ле Министарства унутрашњих послова, као и надлежним јавним тужилаштвима.

Поднето је десет извештаја надлежним тужилаштвима због постојања основа сумње на извршење 
кривичног дела

У извештајном периоду Агенција је примила 228 захтева за приступ информацијама од јавног значаја.
Највише захтева упућено је од стране медија (156), а Агенција је по највећем броју захтева потпуно или 

делимично поступила достављањем тражених информација (147), односно 93,03% захтева упућених од 
стране медија. Од укупног броја захтева, грађани су упутили 38, а Агенција је по највећем броју захтева 
потпуно или делимично поступила достављањем тражених информација (31), односно 81,58% тих захтева. 
Током 2019. године невладине организације, односно удружења грађана, у 26 случаја упутили су захтев 
Агенцији за доставу информација од јавног значаја, а у 24 случаја су подаци и достављени, што представља 
92,30% тих захтева.

СТАТИСТИКА ИСПУЊЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

У извештајном периоду није било одбачених захтева.
Незадовољне странке су у извештајном периоду Поверенику поднеле десет жалби: четири (4) због од-

бијања захтева и шест (6) жалби због других разлога, што је сличан број као и у 2018. години. У вези наведе-
них жалби Повереник је у два случаја обуставио поступак због тога што је Агенција поступила по захтеву 
за приступ информацијама од јавног значаја, а у осам случајева поступак је у току.

Највише захтева(103) односило се на достављање података у вези са имовином јавних функционера.

Кључни резултати
Агенција је позитивно одговорила на 202 захтева за приступ информацијама од јавног значаја и то 

тако што је потпуно или делимично поступила по највећем броју захтева (91,67%) достављањем тражених 
информација.
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АКТИВАН И ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА МЕДИЈИМА И 
ЦИВИЛНОМ ДРУШТВУ

Сарадња са медијима пружа јавности могућност бољег упознавања надлежности Агенције. Припрема 
и дистрибуција правовремених, јасних и тачних информација о раду Агенције основ је коректног и 
партнерског односа са медијима. Организација округлих столова и конференција, гостовања у медијима, 
свакодневна активност на друштвеним мрежама са актуелним информацијама из домена рада на пољу 
борбе против корупције јача поверење јавности у рад Агенције. 

Основни спољни комуникациони канал Агенције је интернет страница www.acas.rs. На интернет стра-
ници Агенције током 2019. године постављено је 98 објава (текстова, саопштења, информација). У истом 
периоду примљено је 97 новинарских питања. Предмет новинарског интересовања су најчешће питања 
у вези са случајевима сукоба интереса, спречавањем корупције, дијалогом о изборним условима, пре-
порукама за разрешење, имовинским картама функционера, плановима интегритета, локалним антико-
рупцијским плановима, финансирањем политичких субјеката.

Током 2019. године, према подацима агенције Kliping, у медијима је регистровано 5.048 објава у којима 
је поменута Агенција са преовлађујућим неутралним тоном објава. Агенција је присутна и на друштвеним 
мрежама. Странице Агенције је посети лопреко 10.000 корисника и стечено је око 1.000 нових пратилаца, 
тако да на Твитеру сада има око 10.600, а на Фејсбуку око 5.000 пратилаца.

На пољу сарадње са организацијама цивилног друштва Агенција је организовала, координирала и спро-
вела програм доделе средстава организацијама цивилног друштва.

Десети поновљени конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реа-
лизацију једног пројекта намењеног развоју и јачању интегритета, јавне одговорности и транспарентности рада 
органа јавне власти са циљем унапређења борбе против корупције, спроведен је у другој половини 2019. године. 
Финансијска средства у износу од 1.500.000,00 динара додељена су организацији „Бечејско удружење младих” 
за спровођење пројекта под називом „Заједно ка транспарентнијој и одговорнијој власти”. Очекује се да реа-
лизација пројекта унапреди учешће јавности при креирању јавних политика на локалном нивоу.

ЛОБИРАЊЕ

Значај
Успостављајући однос поверења између политичара и привредника, ово је активност којом је могуће задо-

вољити лични интерес на општу корист. Лобирањем се врши утицај на органе Републике Србије, аутономне 
покрајине и јединице локалне самоуправе и органе ималаца јавних овлашћењау поступку доношења закона, 
других прописа и општих аката. У извештајном периоду лобирање је из неформалних прешло у законске 
оквире. Оснажен је интегритет процеса јавног одлучивања,а увођењем обавезе обавештавања Агенције о 
састанцима лобиста и политичара као лобираних лица, јасно је раздвојено лобирање од корупције.

Активности и резултати
Извештајни период је значајна година за област лобирања у Србији, јер је 14. августа 2019. године сту-

пио на снагу Закон о лобирању који је интересни утицај на доносиоце политичких одлука јасно разграни-
чио од корупције. 

Поред јавних расправа, које представљају већ опробан модел социјалне инклузије у доношењу одлука, 
увођењем лобиста као професионалних посредника у редовну комуникацију са властима, демократски се 
унапређује процес политичког одлучивања.

Поред примарне акције – борбе против политичке корупције, уређење лобирања је значајно и због транс-
парентности доношења одлука у државним органима. У извештајном периоду наглашавамо кључну актив-
ност и намеру законодавца – да постави чврсте темеље за квалитетно уређење ове области. Агенција је закон-
ско уређење лобирања пратила благовременим доношењем неопходних пратећих подзаконских аката:

• Кодекса понашања учесника у лобирању,
• Правилника о изгледу и садржини образаца, захтева, извештаја, обавештења и евиденције и на-

чину вођења регистара и посебне евиденције у поступку лобирања и
• Правилника о програму обуке за лобисте10. 

10 „Службени гласник РС”, бр. 54/19.
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Агенција је спремно дочекала уређење лобистичке активности, а група запослених је успешно заврши-
ла оспособљавање за тренере за обуку за лобисте, коју је организовала Мисија ОЕБС-а у Републици Србији. 

Дали смо активан допринос на конференцијама и округлим столовима које су организовала удружења 
попут Америчке привредне коморе (AmCham) и Института за лобирање и кризни менаџмент, која имају 
богато искуство у глобалној анализи праксе лобирања. 

Били смо отворени да чујемо и мишљење цивилног друштва о овој теми и на округлим столовима у 
Нишу, Новом Саду, Шапцу, Новом Пазару и Београду са организацијом Транспарентност Србија допри-
нели јачању и подизању друштвене свести о улози и значају свих учесника у процесу лобирања, важности 
увођења лобирања у нормативне оквире и приступа јавности свим информацијама које процес лобирања 
подразумева у доношењу конкретне политичке одлуке или норме.

Кључни резултати
Доследним поштовањем законских одредби и поштовањем етичких правила из Кодекса понашања 

учесника у лобирању, будући лобисти у Републици Србији својим знањем и способностима учврстиће 
професионалне стандарде и препоручиће се у регионалној и међународној размени. Усвајање искустава 
и примера добре праксе водећих америчких и европских лобиста, допринеће да ова активност постане 
важно средство јачања демократије, засноване на транспарентности, владавини права и друштвеној одго-
ворности, а на том путу могу рачунати на подршку Агенције. 

АКТИВНА УЛОГА АГЕНЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА 
ЗАКОНА И ОСТАЛИХ ПРОПИСА

Агенција је у извештајном периоду дала 18 мишљења о процени ризика корупције у предлозима и 
нацртима прописа. Захтеве за давање мишљења су упутили:

• Министарство просвете, науке и технолошког развоја – седам (7)
• Министарство државне управе и локалне самоуправе – два (2)
• Министарство правде – три (3)
• Министарство финансија – два (2)
• Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе РС – један (1).

САРАДЊА СА ДРУГИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА

У циљу ефикасније борбе против организованог криминала, у 2019. години је потписан Споразум о са-
радњи на успостављању и развоју Националног криминалистичко-обавештајног система (НКОС), који ће 
омогућити електронску размену података између свих надлежних институција. 

Агенција је једна од потписница споразума који ће ојачати сарадњу са Министарством унутрашњих 
послова, Министарством правде, Министарством финансија, Републичким јавним тужилаштвом, Канце-
ларијом савета за националну безбедност и заштиту тајних података и Тужилаштвом за организовани кри-
минал, такође потписницима Споразума. Формирање НКОС-а ће кроз дигитализацију и умрежавање база 
података надлежних органа омогућити ефективнију и ефикаснију борбу државе против организованог 
криминала и корупције. Успостављање националног криминалистичко-обавештајног система предвиђе-
но је Акционим планом за Поглавље 24 у оквиру приступних преговора Републике Србије за чланство у 
Европској унији.

Агенција је у извештајном периоду интензивирала сарадњу са другим независним државним органима 
– Заштитником грађана, Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, 
Државном ревизорском институцијом и Повереником за заштиту равноправности. Сталним унапређењем 
инструмената контроле остајемо посвећени даљем јачању демократског поретка.
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ОСНАЖИВАЊЕ ДРУШТВЕНЕ СВЕСТИ У ОБЛАСТИ БОРБЕ 
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Одржано је 20 обука за представнике јединица локалне самоуправе у области пријављивања и про-
вере имовине и сукоба интереса (Београд, Врање, Крагујевац, Краљево, Лесковац, Нови Пазар, Нови Сад, 
Панчево, Ужице, Шабац, Параћин, Трстеник, Прокупље, Пирот, Кикинда, Зрењанин, Панчево, Сремска 
Митровица, Сомбор, Суботица, Уб, Чачак).Обукама је присуствовало 900 представника из 119 јединица 
локалне самоуправе.

У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, а у оквиру пројекта ЕУ за Репу-
блику Србију „Превенција и борба против корупције”(ИПА 2013) одржане су три обуке на тему: „Спреча-
вање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера” намењене функционерима у просвети. 
План и Програм обуке израђен је, поред осталог, и на основу анализе садржаја представки које су поднела 
физичка и правна лица.

Одржане су обуке политичких субјеката из области извештавања и начина достављања годишњих 
финансијских извештаја и извештаја о трошковима изборних кампања.

Одржани су семинари за пословне банке у вези са законским обавезама и начином достављања инфор-
мација и података по захтеву Агенције.

Потписан је Споразум о сарадњи са Службом за управљање људским ресурсима АП Војводине и 
спроведена једна обука о етици и интегритету за запослене у покрајинским органима на којој је присуство-
вало 20 полазника.

У организацији Националне академије за јавну управу спроведене су три обуке о етици и интегритету 
запослених у јавном сектору којима је присуствовало 60 полазника.

Одржана су два петодневна тренинга за тренере у области етике и интегритета на којима је оспособље-
но 30 запослених у различитим институцијама јавног сектора за самостално извођење обуке о етици и 
интегритету.

Курс учења на даљину (online обука) о етици и интегритету у јавном сектору уписало је 166 полазника, 
од којих је 88 успешно положило тест знања и добило потврду о учешћу.

ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗЕ ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА

Значај
Истраживање корупције је активан процес проучавања појава с циљем откривања, тумачења и поја-

шњавања чињеница, док анализа прикупљених података одговара фази идентификације и интерпретације 
сакупљених података, који се могу комбиновати са циљем испитивања узрока који су довели до корупти-
вног понашања.

Активности и резултати
Законом о Агенцији за борбу против корупције прописано је да Агенција организује истраживања о 

стању корупције и борби против корупције, прати и анализира статистичке податке, обавља друге анали-
зе и истраживања и предлаже измене начина вођења статистичких података од значаја за праћење стања 
корупције.

На основу спроведених истраживања и обављених анализа о питањима везаним за стање корупције у 
Републици Србији, Агенција припрема извештаје којима доприноси да се јавности на објективан начин 
прикаже стање у области корупције, као и улога и активности Агенције усмерене ка њеном сузбијању.

Агенција спроводи секторска, међусекторска и компаративна истраживања и анализе, на основу којих 
за потребе Агенције као целине, односно, конкретних организационих јединица може да укаже на трендо-
ве и корелације које се тичу одређених области из надлежности Агенције, чиме се доприноси ефективнијем 
раду.

Приликом одабира истраживања и анализа које је Агенција спроводила током 2019. године, узимани су 
у обзир сви релевантни подаци у области стања корупције у Републици Србији, између осталог и подаци 
који су представљени у Индексу перцепције корупције (CPI) за 2018. годину, као најпознатијем глобалном 
рангирању земаља по перцепцији корупције у јавном сектору, и подаци из извештаја за 2018. годину Doing 
Business 2019 листе Светске банке, која мери поједине услове пословања.
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Кључна истраживања и анализе које је Агенција спровела/израдила током 2019. године
• Упоредноправно истраживање и анализа етичких кодекса народних посланика

У овом упоредноправном истраживању обухваћено је шест држава у којима је питање етичког пона-
шања посланика посебно регулисано парламентарним етичким кодексима, од којих су четири чланице ЕУ 
(Француска, Немачка, Уједињено Краљевство и Пољска), а две су државе из региона Западног Балкана, у 
којима су донети етички кодекси (Црна Гора и Босна и Херцеговина). Такође, дат је приказ пет држава у 
којима су правила понашања народних представника у вези са етиком дефинисана пословницима парла-
мената (Аустрија, Чешка, Финска, Италија и Шведска). Анализа је обухватила и питање етичког понашања 
у Европском парламенту.

Када је реч о Републици Србији, Народна скупштина није донела етички кодекс понашања народних 
посланика, али су норме које регулишу етичко поступање народних представника прописане Законом 
о Народној скупштини, Законом о Агенцији за борбу против корупције и Пословником о раду Народне 
скупштине.

• Упоредноправно истраживање положаја антикорупционих тела према антикорупционим 
прописима држава у региону

Циљ истраживања је упоређивање положаја Агенције за борбу против корупције са положајима анти-
корупцијских тела држава у региону.

Први антикорупциони закони у опсервираним земљама у региону (Словенија, Хрватска, Црна Гора, 
Северна Македонија и Србија) донети су у првој деценији овог века, у току две године, између 2002. и 2004. 
године, уз изузетак Хрватске, у којој је први антикорупциони закон донет 1998. године. Сви првобитно 
донети закони временом су трпели вишеструке измене и допуне, које су у свим опсервираним државама 
кулминирале и периодичном променом читавих закона.

Доношење антикорупционих закона у опсервираним државама у региону пратило је и оснивање анти-
корупционих тела, која уз одређене измене положаја и надлежности делују до данас.

Према правном статусу који опсервирана тела имају у правном систему својих држава, начину обез-
беђења средстава за рад и одлучивању о располагању средствима, као и према органу који је оснивач и који 
врши надзор над радом, положај антикорупционих тела у овим државама је уједначен, уз изузетак одређе-
ног сложеног поступка оснивања у Словенији.

У Словенији, Хрватској и Северној Македонији антикорупциона тела су дефинисана као вишечлани 
колективни органи у једној инстанци, док одређена одступања у саставу и одлучивању постоје у агенцијама 
Црне Горе и, посебно, Србије.

Уз одређена одступања, узрокована специфичностима положаја антикорупционих тела и интенцијама 
сваког појединачног законодавца, и надлежности опсервираних корупционих тела су углавном исте. На-
ведена антикорупциона тела воде углавном једностепене поступке, уз изузетак Агенције за борбу против 
корупције, чији је поступак одлучивања двостепен.

• Истраживање и анализа „Специфичности и облици корупције у Републици Србији”
Подаци из овог истраживања и анализе, рађени за период од 2009. до 2015. године, недвосмислено ука-

зују да расте број оних који сматрају да правосуђе треба да има кључну улогу у сузбијању корупције (на 
пример, благо повећање са 37% на 41%), а нарочито да ту улогу треба да имају независне контролне инсти-
туције, пре свега Агенција за борбу против корупције (са 26% на 39%), Заштитник грађана (са 2% на 8%) и 
Повереник за информације од јавног значаја (са свега 1% на 4%). Све ово може бити последица веће препо-
знатљивости рада тих институција, о чему сведочи и податак да је, на пример, препознатљивост Агенције 
за борбу против корупције константно расла од 2010. (60%) до 2015. године (86%). На основу објављених 
резултата рада ове институције (на пример, повећан број поступака за утврђивање повреде закона, пос-
тупака о решавању сукоба интереса, захтева за покретање прекршајних поступака и кривичних пријава), 
констатовано је да је ово повећање продуктивности рада адекватно рефлектовано и у јавном мњењу.

• Истраживање и анализа „Тенденција повреда закона у области спречавања сукоба интереса и 
неспојивости функција према коначним одлукама Агенције”

Предмет истраживања и анализе су подаци који се односе на мере јавног објављивања препоруке за раз-
решење са јавне функције и мере јавног објављивања одлуке о повреди Закона о Агенцији за борбу против 
корупције у поступцима које је водио Сектор за сукоб интереса и питања лобирања.

Истраживањем и анализом обухваћене су објављене одлуке о наведеним мерама донете у периоду од 
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новембра 2010. године, закључно са октобром 2019. године. Статистички подаци посматрани су свеукупно, 
као и на годишњем нивоу.

Истраживањем и анализом нису обухваћене одлуке Сектора којима је изрицана мера упозорења, одлуке 
којима је констатован престанак јавне функције по члану 28. Закона о Агенцији за борбу против корупције, 
као и одлуке у којима је поступак обустављен.

У периоду од новембра 2010. до октобра 2019. године, Сектор је водио укупно 565 поступака против 
јавних функционера, у којима су функционерима изречене мера јавног објављивања препоруке за разре-
шење са јавне функције или мера јавног објављивања одлуке о повреди Закона о Агенцији за борбу про-
тив корупције. Од тог броја у 347 поступака јавним функционерима изречене су мере јавног објављивања 
одлуке о повреди Закона (61% од укупног броја поступака у којима су изречене мера јавног објављивања 
препоруке за разрешење са јавне функције, односно мера јавног објављивања одлуке о повреди Закона о 
Агенцији) и 218 поступака у којима је јавним функционерима изречена мера јавног објављивања препору-
ке за разрешење са јавне функције (39%). Имајући у виду законски обухват непосредно изабраних јавних 
функционера, као и чињеницу да је једном броју јавних функционера престала функција пре или у току 
поступка за изрицање мере, разумљив је већи проценат мера јавног објављивања одлуке о повреди Закона 
о Агенцији у односу на мере јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне функције



РЕЗУЛТАТИ  
РАДА
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РЕЗУЛТАТИ РАДА

РЕЗУЛТАТИ РАДА

Као орган са превентивном функцијом у сузбијању корупције, током 2019. године суочили смо се са 
бројним случајевима кршења одредаба Закона о Агенцији. 

У питањима провере имовине, сукоба интереса, контроле финансирања политичких активности и дру-
гим случајевима за које имамо искључиву надлежност, због повреде одредаба Закона о Агенцији покренули 
смо укупно 866 поступака11 и изрекли 604 мере. Преостали поступци су у току.

УКУПАН БРОЈ ПОСТУПАКА КОНТРОЛЕ, ПРОВЕРЕ И ИЗРЕЧЕНИХ МЕРА ЗА 2019. ГОДИНУ

11 Структуру поступака исказали смо у делу Годишњег извештаја под називом Табеларни приказ активности и резултата 
Агенције.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Искрено посвећени и активни у изградњи снажног антикорупцијског оквира у Републици Србији, који 
ће ојачати поверење грађана у рад и интегритет институција и оних који их представљају, током свог пос-
тупања у 2019. години, поднели смо против функционера, правних лица и одговорних лица у правном лицу 
и 182 захтева за покретање прекршајног поступка и 38 кривичних пријава или извештаја надлежним 
тужилаштвима због постојања основа сумње на извршење кривичног дела, што је више него број поднетих 
пријава у 2018. години.

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ

Као допринос у одлучној борби Републике Србије против свих облика корупције, спремни смо да и у 
наредном периоду унапређујемо активности усмерене на подизање свести о одговорном и законитом по-
нашању носилаца јавних функција, као основ њиховог личног интегритета.



ПРЕПОРУКЕ
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ПРЕПОРУКЕ

ПРЕПОРУКЕ

• Усвојити Закон о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности тако да се про-
пишу одговарајуће санкције за сва законом забрањена понашања за која није предвиђена ни прекр-
шајна ни кривична одговорност.

• Усвојити Закон о изменама и допунама Закона о политичким странкама, ради дефинисања појма гру-
пе грађана и свих спорних питања која из тог појма произилазе.

• Приликом израде новог стратешког документа за борбу против корупције на националном нивоу 
користити налазе и препоруке које је Агенција формулисала у годишњим извештајима о праћењу 
спровођења Националне стратегије за борбу против корупције и акционих планова за њено спро-
вођење за период 2013–2018. године.

• Размотрити могућност доношења закона којим ће бити прописана обавеза надлежних институција 
(на свим нивоима власти) да одреде службенике за етику и интегритет, у складу са Смерницама и 
препорукама за увођење службеника за етику и интегритет у јавну управу Републике Србије12, проис-
теклим из Акционог плана Стратегије реформе јавне управе за период 2018–2020. године.

• Предузети све активности предвиђене Законом о спречавању корупције у вези са избором чланова 
Већа, како би Веће благовремено и несметано започело са радом, даном почетка примене овог Закона.

• Обезбедити средства и одговарајућу информатичку опрему, као основе за унапређење ефикасности 
и ефективности у раду Агенције.

• Обезбедити одговарајуће инфраструктурне услове, у складу са повећаним кадровским капацитетима 
Агенције.

• Апеловати на органе власти, пре свега јединице локалне самоуправе, да поступају по иницијативама 
Агенције за разрешење функционера са јавне функције.

• Уврстити обуку о етици и интегритету у Посебне програме стручног усавршавања запослених, у 
складу са Законом о државним службеницима, Законом о запосленима у органима аутономне покраји-
не и локалне самоуправе, као и Законом о спречавању корупције у органима државне управе и локалне 
самоуправе.

• Обезбедити организационе и кадровске предуслове у органима јавне власти, са циљем израде и спро-
вођења плана интегритета у наредном циклусу, у складу са Законом о спречавању корупције, као и 
смерницама и приручником, које израђује Агенција.

12 Доступно на интернет презентацији Агенције, на следећем линку: http://www.acas.rs/podrska-uspostavljanju-eticke-infrastruktu-
re-u-javnoj-upravi-republike-srbije/
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АКТИВНОСТИ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ

Структура првостепених одлука о којима је Одбор одлучивао по жалби Број

Мера јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне функције 24
Мера јавног објављивања одлуке о повреди Закона о Агенцији 16
Решење којим се утврђује повреда закона и функционеру изриче мера упозорења којом се 
обавезује на одређено поступање 15

Решење о одбијању захтева за давање сагласности за вршење друге јавне функције 13
Решење о одбијању захтева за давање сагласности за обављање другог посла уз јавну функцију 12
Решење којим се утврђује повреда чл. 28. Закона о Агенцији (истовремено вршење више јавних 
функција без сагласности Агенције) и престанак јавне функције по сили закона 7

Решење којим се одбацује захтев за давање сагласности за вршење друге јавне функције као 
неблаговремен 6

Решење о одбијању захтева за давање сагласности за заснивање радног односа или пословне 
сарадње по престанку јавне функције 5

Решење поводом обавештења функционера о обављању другог посла или делатности којим 
се утврђује сукоб интереса и обавезује функционер да престане са обављањем тог посла или 
делатности

5

Решење о одбацивању жалбе функционера као неблаговремене 2
Решење о одбијању предлога за повраћај у пређашње стање 2
Решење о одбацивању предлога за повраћај у пређашње стање као неблаговременог 1
Решење о исправци 1
Укупно 109

Одлуке Одбора Број

Одбијене жалбе 101
Поништена првостепена решења 4
Делимично поништена првостепена решења 2
Допуна поступка 2
Укупно 109

Одлуке Управног суда Број

Одбијене тужбе 29
Уважене тужбе 6
Обустављен поступак 1
Одбачена тужба 1
Укупно 37

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТА
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНА ФУНКЦИЈА

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА КОЈУ ЈЕ ОДБОР ПОТВРДИО  
У ДРУГОСТЕПЕНОМ ПОСТУПКУ ОДЛУКА 

УПРАВНОГ 
СУДАУТВРЂЕНА ПОВРЕДА  

ЗАКОНА/ДРУГА ОДЛУКА ИЗРЕЧЕНА МЕРА

1. Одборник 
скупштине града

Решење којим се утврђује повреда чл. 28. 
ст. 4. Закона о Агенцији (неподношење 
захтева за давање сагласности за вршење 
друге јавне функције члана већа градске 
општине) 

Престанак друге јавне 
функције по сили закона

Пресуда којом 
се одбија тужба

2.

Генерални 
директор 
привредног 
друштва 

Решење којим се одбацује захтев за 
давање сагласности за вршење друге 
јавне функције одборника скупштине 
града, као неблаговремен

- Пресуда којом 
се одбија тужба

3.
Ранији 
председник 
општине 

Решење којим се утврђује повреда 
чл. 27. ст. 2. и 3, чл. 32. ст. 1. и чл. 35. 
ст. 1.Закона о Агенцији (непотизам 
и необавештавање Агенције о 
сукобу интереса као и непреношење 
управљачких права у привредном 
друштву)

Мера јавног 
објављивања одлуке 
о повреди Закона о 
Агенцији

Пресуда којом 
се одбија тужба

4. Директор 
основне школе

Решење којим се утврђује повреда чл. 27. 
и 32. ст. 1. Закона о Агенцији (непотизам 
и необавештавање Агенције о сукобу 
интереса)

Мера јавног 
објављивања препоруке 
за разрешење са јавне 
функције

Пресуда којом 
се одбија тужба

5.
Одборник 
скупштине 
општине 

Решење којим се утврђује да јавни 
функционер није у остављеном року 
поступио по изреченој мери упозорења 
и престао са истовременим вршењем 
јавне функције одборника и дужности 
председника савета месне заједнице 

Мера јавног 
објављивања одлуке 
о повреди Закона о 
Агенцији

Пресуда којом 
се одбија тужба

6. Члан савета 
високе школе 

Решење којим се утврђује повреда чл. 27. 
и 32. ст. 1. Закона о Агенцији (непотизам 
и необавештавање Агенције о сукобу 
интереса)

Мера јавног 
објављивања препоруке 
за разрешење са јавне 
функције

Пресуда којом 
се одбија тужба

7.

Члан Управног 
одбора 
Републичког 
фонда за 
здравствено 
осигурање 
Београд 

Решење којим се утврђује повреда чл. 27. 
ст. 2. Закона о Агенцији, у вези са чл. 219. 
ст. 5. Закона о здравственом осигурању, 
због обављања дужности заменика 
председника Савеза пензионера Србије

Мера упозорења и 
обавеза да престане са 
истовременим вршењем 
јавне функције и 
дужности

Пресуда којом 
се одбија тужба

8. Члан општинског 
већа општине 

Решење којим се утврђује повреда 
чл. 31. ст. 1. Закона о Агенцији због 
непријављивања обављања посла у 
привредном друштву и повреда чл. 27. и 
32. ст. 1. Закона о Агенцији

Мера јавног 
објављивања препоруке 
за разрешење са јавне 
функције

Пресуда којом 
се одбија тужба

9.

Помоћник 
директора 
Пореске управе, 
Сектор пореске 
полиције, главни 
инспектор 

Решење којим се утврђује повреда чл. 
27. ст. 1, 2. и 3. и чл. 32. ст. 1. Закона о 
Агенцији због обављања допунског рада 
као предавача на факултету на којем је 
пореска управа вршила контролу

Мера јавног 
објављивања одлуке 
о повреди Закона о 
Агенцији

Пресуда којом 
се одбија тужба
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТА

ЈАВНА ФУНКЦИЈА

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА КОЈУ ЈЕ ОДБОР ПОТВРДИО  
У ДРУГОСТЕПЕНОМ ПОСТУПКУ ОДЛУКА 

УПРАВНОГ 
СУДАУТВРЂЕНА ПОВРЕДА  

ЗАКОНА/ДРУГА ОДЛУКА ИЗРЕЧЕНА МЕРА

10. Члан градског 
већа 

Решење којим се одбија захтев за давање 
сагласности за вршење јавне функције 
члана надзорног одбора привредног 
друштва

- Пресуда којом 
се одбија тужба

11. Директор 
основне школе

Решење којим се утврђује повреда чл. 27. 
и 32. ст. 1. Закона о Агенцији

Мера јавног 
објављивања препоруке 
за разрешење са јавне 
функције

Пресуда којом 
се одбија тужба

12.

Заменик 
секретара 
Републичке 
изборне комисије

Решење којим се одбија захтев за 
давање сагласности за рад на положају 
генералног секретара министарства

- Пресуда којом 
се одбија тужба

13.
Одборник 
скупштине 
општине

Решење којим се утврђује повреда чл. 
27. ст. 2. и 3. Закона о Агенцији због 
обављања дужности председника савета 
месне заједнице

Мера упозорења и 
обавеза да престане са 
истовременим вршењем 
јавне функције и 
дужности

Пресуда којом 
се одбија тужба

14. Директор 
основне школе

Решење којим се утврђује повреда чл. 27. 
и 32. ст. 1. Закона о Агенцији

Мера јавног 
објављивања препоруке 
за разрешење са јавне 
функције

Пресуда којом 
се одбија тужба

15.
Одборник 
скупштине 
општине 

Решење којим се утврђује повреда чл. 27. 
ст. 2. и 3. и 32. ст. 1. Закона о Агенцији 
због обављања дужности председника 
савета месне заједнице

Мера упозорења и 
обавеза да престане са 
истовременим вршењем 
јавне функције и 
дужности

Пресуда којом 
се одбија тужба

16. Директор 
гимназије 

Решење којим се утврђује повреда чл. 27. 
и 32. ст. 1. Закона о Агенцији

Мера јавног 
објављивања препоруке 
за разрешење са јавне 
функције

Пресуда којом 
се одбија тужба

17. Декан факултета Решење којим се утврђује повреда чл. 27. 
и 32. ст. 1. Закона о Агенцији

Мера јавног 
објављивања препоруке 
за разрешење са јавне 
функције

Пресуда којом 
се одбија тужба

18.
Директор 
економско-
трговинске школе 

Решење којим се утврђује повреда чл. 27. 
и 32. ст. 1. Закона о Агенцији

Мера јавног 
објављивања препоруке 
за разрешење са јавне 
функције

Пресуда којом 
се одбија тужба

19.

Директор 
јавног градског 
саобраћајног 
предузећа

Закључком одбачен предлог за 
понављање поступка - Пресуда којом 

се одбија тужба

20. Члан градске 
изборне комисије 

Решење којим се одбија захтев за давање 
сагласности за вршење друге јавне 
функције начелника службе за послове 
градског већа 

- Пресуда којом 
се одбија тужба

21. Одборник 
скупштине града 

Решење којим се одбија захтев за 
давање сагласности за вршење друге 
јавне функције члана извршног одбора 
привредног друштва

- Пресуда којом 
се одбија тужба
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНА ФУНКЦИЈА

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА КОЈУ ЈЕ ОДБОР ПОТВРДИО  
У ДРУГОСТЕПЕНОМ ПОСТУПКУ ОДЛУКА 

УПРАВНОГ 
СУДАУТВРЂЕНА ПОВРЕДА  

ЗАКОНА/ДРУГА ОДЛУКА ИЗРЕЧЕНА МЕРА

22. Народни 
посланик

Решење којим се одбацује као 
неблаговремен захтев за давање 
сагласности за вршење друге јавне 
функције председника скупштине 
општине 

-

Решење о 
обустави 
поступка због 
одустанка од 
тужбе

23.
Директор 
специјалне 
болнице

Решење којим се утврђује повреда чл. 27. 
и 32. ст. 1. Закона о Агенцији

Мера јавног 
објављивања препоруке 
за разрешење са јавне 
функције

Пресуда којом 
се одбија тужба

24.
В.д. директора 
специјалне 
болнице 

Решење којим се утврђује повреда чл. 27. 
и 32. ст. 1. Закона о Агенцији

Мера јавног 
објављивања препоруке 
за разрешење са јавне 
функције

Пресуда којом 
се одбија тужба

25.
Одборник 
скупштине 
општине

Решење којим се утврђује повреда чл. 
27. ст. 2. и 3. Закона о Агенцији због 
истовременог вршења јавне функције 
директора средње стручне школе 

Мера упозорења и 
обавеза дапрестане са 
истовременим вршењем 
наведених функција

Пресуда којом 
се одбија тужба

26. Члан Савета 
Универзитета

Решење којим се утврђује повреда 
чл. 35. ст. 1. Закона о Агенцији због 
непреношења управљачких права у 
привредним друштвима 

Мера упозорења 
са обавезом да се 
функционер убудуће 
у свему придржава 
одредаба Закона о 
Агенцији

Пресуда којом 
се одбија тужба

27. Директор 
основне школе

Решење којим се утврђује повреда чл. 27. 
и 32. ст. 1. Закона о Агенцији

Мера јавног 
објављивања препоруке 
за разрешење са јавне 
функције

Пресуда којом 
се одбија тужба

28. Одборник 
скупштине града 

Решење којим се утврђује повреда 
чл. 28. ст. 4. Закона о Агенцији због 
неподношења захтева за давање 
сагласности за вршење друге јавне 
функције извршног директора-члана 
Извршног одбора привредног друштва 

Престанак друге јавне 
функције по сили закона

Пресуда којом 
се одбија тужба

29. Директоро 
сновне школе

Решење којим се утврђује повреда чл. 27. 
и 32. ст. 1. Закона о Агенцији

Мера јавног 
објављивања препоруке 
за разрешење са јавне 
функције

Пресуда којом 
се одбија тужба

30. Директор средње 
школе 

Решење којим се утврђује повреда чл. 27. 
и 32. ст. 1. Закона о Агенцији

Мера јавног 
објављивања препоруке 
за разрешење са јавне 
функције

Пресуда којом 
се одбија тужба

31. Ранији директор 
високе школе 

Решење којим се утврђује повреда чл. 27. 
ст. 2. Закона о Агенцији

Мера јавног 
објављивања одлуке 
о повреди Закона о 
Агенцији

Пресуда којом 
се уважава 
тужба (Одбор 
је у поновном 
поступку 
одбио жалбу) 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТА

ЈАВНА ФУНКЦИЈА

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА КОЈУ ЈЕ ОДБОР ПОТВРДИО  
У ДРУГОСТЕПЕНОМ ПОСТУПКУ ОДЛУКА 

УПРАВНОГ 
СУДАУТВРЂЕНА ПОВРЕДА  

ЗАКОНА/ДРУГА ОДЛУКА ИЗРЕЧЕНА МЕРА

32.

Генерални 
директор 
привредног 
друштва

Решење којим се одбија захтев за 
давање сагласности за вршење друге 
јавне функције члана надзорног одбора 
привредног друштва- а.д.о.

-

Пресуда којом 
се уважава 
тужба (Одбор 
је у поновном 
поступку 
усвојио жалбу)

33.
Ранији в.д. 
директора 
Пореске управе 

У поновљеном поступку одбија се 
захтев за давање сагласности за израду 
стручног мишљења у кривичном 
поступку 

-

Пресуда којом 
се уважава 
тужба (Одбор 
је у поновном 
поступку 
одбио жалбу)

34.
В.д. директора 
привредног 
друштва

Закључак којим се одбацује захтев за 
давање сагласности за вршење друге 
јавне функције члана одбора директора 
привредног друштва као неблаговремен 
и закључак којим се одбија као 
неоснован предлог за повраћај у 
пређашње стање

-

Пресуда којом 
се уважава 
тужба (Одбор 
је у поновном 
поступку 
одбио жалбе)

35.

Народни 
посланик и 
одборник-
председник 
скупштине 
општине 

Решење којим се утврђује повреда чл. 
27. ст. 2. Закона о Агенцији у вези са чл. 
33. ст. 2. Закона о спорту због обављања 
дужности у спортским организацијама

Функционер се 
обавезује да престане са 
истовременим вршењем 
јавних функција и 
дужности у спортским 
организацијама

Пресуда којом 
се уважава 
тужба (Одбор 
је у поновном 
поступку 
одбио жалбу)

36.

Одборник 
и ранији 
председник 
скупштине 
општине 

Решење којим се утврђује повреда чл. 27. 
и 32. ст. 1. Закона о Агенцији

Мера јавног 
објављивања одлуке 
о повреди Закона о 
Агенцији

Пресуда којом 
се уважава 
тужба (Одбор 
је у поновном 
поступку 
одбио жалбу)

37.
Председник 
скупштине 
општине

Решење којим се одбија захтев за 
давање сагласности за вршење друге 
јавне функције заменика покрајинског 
секретара у Покрајинској влади

-

Решење којим 
се тужба 
одбацује као 
неуредна
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ

КОНТРОЛА ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ

У 2019. години у оквиру надлежности Сектора покренута су укупно 62 поступка контроле.

Број и структура извршења контрола финансирања политичких активности

Контрола извештаја о трошковима изборних кампања 30
Контрола годишњих финансијских извештаја 32

Због повреде одредаба Закона о финансирању политичких субјеката донето је 59 решења о губитку 
права.

Број решења о губитку права

Решење о губитку права на финансирање из јавних извора – политичке странке 41
Решење о губитку права на финансирање из јавних извора – групе грађана 18

У 2019. години покренуто је укупно 111 поступака због повреде закона о финансирању политичких 
активности. Од укупног броја покренутих поступака поднето је 96 захтева за покретање прекршајног 
поступка, а 15 поступака је покренуто пред Агенцијом против политичких субјеката због повреде одреда-
ба Закона о финансирању политичких активности.

Структура основа за покретање прекршајног поступка

Неподношење ГФИ за 2017. годину 27
Неподношење ГФИ за 2018. годину 31
Неподношење мишљења овлашћеног ревизора уз ГФИ за 2016. годину 2
Некоришћење најмање 5% средстава добијених за редован рад на годишњем нивоу за стручно 
усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу и рад са чланством 4

Прекорачења максималне вредности давања у 2017. години 1
Неподношење извештаја о трошковима изборне кампање током 2017. године 9
Ненаменско коришћење средстава у 2018. години 1
Неподношење извештаја о трошковима изборне кампање током 2018. године 10
Подношења извештаја о трошковима изборних кампања у 2018. години који не садрже све податке 8
Неотварање посебног рачуна за финансирање изборне кампање 2018. године 2
Недостављања података на захтев Агенције 1

Поднета су два извештаја надлежним тужилаштвима због постојања сумње да су одговорна лица у 
политичким субјектима извршила кривична дела.
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТА

СУКОБ ИНТЕРЕСА

У 2019. години у домену спречавања сукоба интереса покренут је 471 поступак због повреде одредаба 
Закона о Агенцији.

Покренуте провере и поступци због повреде Закона о Агенцији

Вршење друге јавне функције без сагласности Агенције 159
Коришћење јавне функције за стицање личне користи 151
Остале повреде закона из домена спречавања сукоба интереса 161

Због повреде одредаба Закона о Агенцији изречено је 295 мера.

Врста и број изречених мера Агенције 

Мере упозорења 164
Мере јавног објављивања одлуке о повреди закона 55
Престанак друге јавне функције по сили закона 35
Мера јавног објављивања препоруке за разрешење 41

У 2019. години поднето је укупно десет захтева за покретање прекршајног поступка. Прекршајни суд 
у Београду донео је укупно 36 одлука на основу захтева за покретање прекршајног поступка поднетих пре 
и у току 2019. године.

Структура одлука прекршајног суда

Осуђујуће пресуде 27
Ослобађајуће пресуде 1
Решења о обустави поступка 6
Одбијајуће пресуде 2

Надлежним тужилаштвима поднета је једна кривична пријава због постојања основа сумње на извр-
шење кривичног дела.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ

ИМОВИНА И ПРИХОДИ

У 2019. години у оквиру надлежности Сектора покренута су укупно 74 поступка због повреде одредаба 
Закона о Агенцији.

Покренуте провере и поступци због повреде Закона о Агенцији

Неблаговремено подношење извештаја по ступању на функцију 15
Неблаговремено подношење извештаја по престанку функције 5
Неблаговремено подношење извештаја о битним променама у имовини и приходима за време 
трајања функције 34

Неблаговремено подношење извештаја о битним променама у имовини и приходима по престанку 
функције 2

Кумулативне повреде одредби Закона о Агенцији 18

Због повреде одредаба Закона о Агенцији изречене су 63 мере.

Врста и број изречених мера Агенције 

Мере упозорења 61
Мере јавног објављивања одлуке о повреди закона 2

У 2019. години поднето је укупно десет захтева за покретање прекршајног поступка због неблаговре-
меног подношења извештаја о имовини и приходима. Прекршајни суд у Београду донео је укупно 12 одлу-
ка на основу захтева за покретање прекршајног поступка поднетих пре и у току 2019. године.

Структура одлука прекршајног суда

Осуђујуће пресуде 7
Решења о обустави поступка 4
Одбијајуће пресуде 1

Током 2019. године надлежним тужилаштвима поднето је 11 кривичних пријава и извештаја због 
постојања основа сумње да функционери у намери да прикрију имовину нису Агенцији доставили или су 
дали лажне податке o имовини.

Статистика поступања по кривичним пријавама и извештајима поднетим у току и пре 2019. године

Донете правоснажне условне осуде 3
Донете ослобађајуће пресуде 2
Донете другостепене пресуде 1
Поднети оптужни предлози 2
Спровођење доказних радњи у току 17
Одбачене кривичне пријаве уз примену начела опортунитета 1
Одбачене кривичне пријаве 5
Донете наредбе о одлагању кривичног гоњења уз обавезу окривљеног да уплати одређени новчани износ 1
Обустављени поступак од стране надлежног тужилаштва због одустанка јавног тужиоца од 
кривичног гоњења 1
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТА

РЕГИСТРИ И ЕВИДЕНЦИЈЕ

У 2019. години у оквиру надлежности Сектора покренуто је 259 поступака због повреде одредаба Зако-
на о Агенцији.

Покренуте провере и поступци због повреде Закона о Агенцији

Због неподношења обавештења о учешћу у поступку јавних набавки 7
Због неблаговременог достављања копије евиденције о поклонима 1
Због неблаговременог подношења извештаја по ступању на функцију 163
Због неблаговременог подношења извештаја по престанку функције 80
Због кумулативне повреде одредби Закона 8

Због повреде одредаба Закона о Агенцији изречено је 246 мера.

Врста и број изречених мера Агенције 

Мере упозорења 230
Мере јавног објављивања одлуке о повреди закона 16

У 2019. години поднето је 66 захтева за покретање прекршајног поступка. Прекршајни суд у Београду 
донео је укупно 58 одлука на основу захтева за покретање прекршајног поступка поднетих пре и у току 
2019. године.

Структура одлука Прекршајног суда

Осуђујуће пресуде 37
Решења о обустави поступка 17
Ослобађајуће пресуде 1
Решења о одбацивању захтева за покретање прекршајног поступка 3

Надлежним тужилаштвима поднето је 14 кривичних пријава због постојања основа сумње да функ-
ционери у намери да прикрију имовину нису Агенцији доставили или су дали лажне податке о имовини.

Статистика поступања по кривичним пријавама и извештајима Агенције поднетим надлежним 
тужилаштвима пре и током 2019. године

Донете правоснажне условне осуде 1
Донете другостепене пресуде 1
Спровођење доказних радњи у току 13
Одбачене кривичне пријаве уз примену начела опортунитета 7
Одбачене кривичне пријаве 4



64

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ

ИСТРАЖИВАЊЕ И АНАЛИТИКА

У 2019. години у оквиру надлежности Сектора спроведено је укупно 15 истраживања и анализа.

Спроведена истраживања и израђене анализе у 2019. години

1. Упоредноправно истраживање и анализа етичких кодекса народних представника
2. Упоредноправно истраживање и анализа пријема поклона лекара од стране пацијента
3. Истраживање и анализа „Специфичности и облици корупције у Републици Србији”

4. Истраживање и анализа „Тенденција повреда закона у области спречавања сукоба интереса и 
неспојивости функција према коначним одлукама Агенције” (објављеним на сајту Агенције)

5. Анализа годишњих извештаја Европске комисије о напретку Републике Србије у процесу реформи за 
2015, 2016. и 2018. годину

6.
Анализа годишњих извештаја Агенције за период 2014–2018. године (Сектор за контролу имовине и 
прихода функционера и поступање по представкама, Сектор за контролу финансирања политичких 
активности, Сектор за решавање о сукобу интереса)

7. Упоредна анализа двостепености поступања у оквиру антикорупцијских тела
8. Прегледи лобирања у Републици Словенији и у Републици Црној Гори
9. Упоредно истраживање приказа CPI флуктуације у периоду 2012–2018

10. Анализа Глобалног барометра корупције

11. Анализа мањкавости и ограничења Doing Business листе Светске банке код мерења перцепције 
корупције

12. Упоредноправно истраживање прописа који регулишу функционерску кампању
13. Анализа GRECO препорука

14. Упоредноправно истраживање политике санкција у законима о спречавању корупције у земљама 
региона

15. Упоредноправно истраживање положаја антикорупционих тела према антикорупционим прописима 
држава у региону
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УНАПРЕЂИВАЊЕ СТРУЧНОГ КАПАЦИТЕТА АГЕНЦИЈЕ

Учествовање запослених на обукама које су реализоване од стране Националне академије за јавну 
управу. У 2019. години у оквиру надлежности Сектора спроведено је укупно 27 обука за унапређење струч-
ног кадра Агенције.

НАЗИВ ОБУКЕ Број одржаних 
обука

Број 
запослених

1. Заштита података о личности, новине у законодавству 3 8

2. Анализа описа послова радног места и одређивање компетенција 
државних службеника 1 1

3. Обука руководилаца ужих унутрашњих јединица 1 1

4. Прописи и процедуре у области запошљавања државних 
службеника 2 4

5. Тренинг тренера за потребе обуке оптимизације 
административних поступака 1 1

6. Поступак одабира кадрова заснован на  
компетенцијама – методе и технике 4 6

7. Обука предавача – основни ниво 3 5
8. Јавне набавке – планирање и спровођење 1 1
9. Вештине комуникације и решавање конфликата 1 1

10. Писана комуникација у администрацији 2 4
11. Управљање ефикасним тимом 2 3
12. Заштита људских права – Заштитник грађана 1 1

13. Израда правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места 1 1

14. Јавне политике – креирање, спровођење и анализа ефеката 1 1
15. Управљање пројектним циклусом 1 1
16. Заштита узбуњивача 2 2

17. Улога јединица за кадрове у оријентацији службеника на положају 
по преузимању дужности 1 1

18. Информације и комуникације 1 2
19. Јавни наступ и вештине презентовања 1 1
20. Вредновање радне успешности 2 2
21. Табеларне калкулације 1 1

22. Интегрисано управљање људским ресурсима базирано на 
компетенцијама 1 1

23. Финансијско управљање и контрола 1 2
24. Решавање конфликата и превазилажење стреса 1 1

25. Програм континуираног стручног усавршавања државних 
службеника 1 1

26. Средњорочно планирање 1 1
27. Праћење и извештавање у процесу програмског буџетирања 1 1
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УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ 
СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И ДОДАТНОГ ОБРАЗОВАЊА

У 2019. години спроведено је укупно 16 обука за усавршавање запослених у складу са Програмом струч-
ног усавршавања и додатног образовања.

НАЗИВ ОБУКЕ ОРГАНИЗАТОР Број 
запослених

1. Буџетско рачуноводство Институт за економију и право 2
2. Програм лидерства Амбасада САД у Србији 1
3. Алати намењени анализи података – Pivot табеле Привредна комора Србије 4
4. Специјалистичке обуке – Отворене базе података ОЕБС 4

5. Припреме и састављање годишњих финансијских 
извештаја ИПЦ 1

6. Проактивне истраге коруптивних предмета, 
финансијских превара и привредног криминала Министарство САД и ОЕБС 1

7. Специјалистичка обука – Посебне доказне радње ОЕБС, МУП 2

8. Специјалистичка обука – Доказивање коруптивних 
кривичних дела ОЕБС, МУП 2

9. XIII годишња конференција буџетских корисника Образовни информатор 2
10. Вештине комуникације и управљање стресом ОЕБС 2
11. Познавање и примена Закона о заштити узбуњивача ИПА 2013 1
12. Лобирање као мера за спречавање корупције ОЕБС 15

13. Тренинг за тренере Закон о лобирању Министарство правде САД и 
ОЕБС 11

14. Matra Rule of Law Training Program – “Public Finance 
Management”

Helsinki Committee, Leiden Law 
School and The Hague Academy for 

Local Governance
1

15. Тренинг за асертивну комуникацију ОЕБС 4

16. Радионица о јавним набавкама Комисија за заштиту 
конкуренције 3
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА  
И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АГЕНЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Редни 
број Програмска активност Пројекат Буџет Извор финансирања

1.
Превенција корупције 
и контрола у функцији 
спречавања корупције

234.262.000.00 01- приходи из буџета

2. Обуке у области борбе 
против корупције 1.194.000.00 01- приходи из буџета

3. Подизање свести јавности 0,00 01- приходи из буџета

4.

Прикупљање информација 
из алтернативних извора 
о стању у областима 
предвиђеним стратешким 
оквиром за борбу против 
корупције

585.000,00 01- приходи из буџета

5. Контрола спровођења 
планова интегритета 500.000,00 01- приходи из буџета

6. Дотације организацијама 
цивилног друштва 1.500.000,00 01- приходи из буџета

7. ИПА 2013 – Превенција и 
борба против корупције

14.506.849,52 56- финансијска 
подршка ЕУ

2.069.000,00 01- приходи из буџета

Укупно: 254.616.849,52
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ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ  
ПРЕМА ПРОГРАМСКОМ БУЏЕТУ

Програмска активност: 0007 – Превенција корупције и контрола у функцији спречавања корупције

Економска 
класификација Назив позиције у буџету Планирано (у РСД) Расход (у РСД) Проценат (%)

411 Плате за запослене 122.022.000,00 120.677.045,13 98,90

412 Социјални доприноси на 
зараде 21.423.000,00 20.696.113,17 96,61

413 Накнаде у натури 620.000,00 538.120,00 86,79

414 Социјална давања 
запосленима 3.490.000,00 599.839,49 17,19

415 Накнаде за превоз на посао 4.040.000,00 2.720.851,95 67,35

416 Накнаде запосленима и 
остали посебни расходи 650.000,00 478.557,53 73,62

421 Стални трошкови 5.370.000,00 4.275.164,18 78,24

422 Трошкови путовања у земљи 
и иностранству 3.880.000,00 3.201.148,89 69,74

423 Услуге по уговору - укупно 33.597.000,00 33.551.114,48 99,86

425 Текуће поправке и 
одржавање 5.010.000,00 3.844.023,13 76,73

426 Материјал 2.880.000,00 2.408.495,09 83,63

482 Порези, обавезне таксе, 
казне и пенали 190.000,00 89.002,00 46,84

483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова 150.000,00 16.890,00 11,26

485
Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа

40.000,00 0,00 0,00

512 Машине и опрема 5.900.000,00 4.625.554,15 78,40
515 Нематеријална имовина 25.000.000,00 24.600.000,00 98,40

Укупно: 234.262.000,00 222.321.919,20 94,90

Пројекат 1: 4002 – Обуке у области борбе против корупције

Економска 
класификација Назив позиције у буџету Планирано (у РСД) Расход (у РСД) Проценат (%)

421 Стални трошкови 94.000,00 0,00 0

422 Трошкови путовања у земљи 
и иностранству 500.000,00 312.436,52 62,48

423 Услуге по уговору 600.000,00 600.000,00 100,00

Укупно: 1.194.000,00 912.436,52 76,41

Пројекат 2: 4004 – Подизање свести јавности

Економска 
класификација Назив позиције у буџету Планирано (у РСД) Расход (у РСД) Проценат (%)

423 Услуге по уговору 0,00 0,00 0,00
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Укупно: 0,00 0,00 0,00

Пројекат 3: 4005 – Прикупљање информација из алтернативних извора о стању у областима пред-
виђеним стратешким оквиром за борбу против корупције

Економска 
класификација Назив позиције у буџету Планирано (у РСД) Расход (у РСД)

422 Трошкови путовања у земљи и 
иностранству 285.000,00 0,00

423 Услуге по уговору 300.000,00 0,00

Укупно: 585.000,00 0,00

Пројекат 4: 4006 – Контрола спровођења планова интегритета

Економска 
класификација Назив позиције у буџету Планирано (у РСД) Расход (у РСД) Проценат (%)

422 Трошкови путовања у земљи 
и иностранству 500.000,00 88.468,98 17,69

Укупно: 500.000,00 88.468,98 17,69

Пројекат 5: 4007 – Дотације организацијама цивилног друштва

Економска 
класификација Назив позиције у буџету Планирано (у РСД) Расход (у РСД) Проценат (%)

481 Донације невладиним 
организацијама 1.500.000,00 1.413.175,62 94,21

Укупно: 1.500.000,00 1.413.175,62 94,21

Пројекат 6: 7004 – ИПА 2013 Превенција и борба против корупције

Економска 
класификација Назив позиције у буџету Планирано (у РСД) Расход (у РСД) Проценат (%)

423
Услуге по уговору - извор 01 1.724.000,00 766.297,41 44,44
Услуге по уговору - извор 56 14.506.849,52 14.506.849,52 100,00

485
Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа

345.000,00 0,00 0,00

Укупно: 16.575.849,52 15.273.146,93 92,14
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ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У 2019. години Агенција је спровела укупно седам поступака јавних набавки на основу којих су закљу-
чени следећи уговори:

Р.Б. ВРСТА ДОБАРА/УСЛУГА ТИП НАБАВКЕ ИЗНОС БЕЗ 
ПДВ-а

ПРАВНО ЛИЦЕ СА 
КОЈИМ ЈЕ ЗАКЉУЧЕН 

УГОВОР

1.
Услуге физичко-техничког и 
противпожарног обезбеђења 
објекта

ЈН мале вредности 2.168.100,00 ЈАКУЗА д.о.о. Београд

2.
Услуге посредовања за 
организацију превоза, хотелских 
услуга и изнајмљивање простора

ЈН мале вредности 4.230.000,00 BIG BLUE д.о.о. Београд

3. Услуге системске подршке 
функционисању ИТ система ЈН мале вредности 3.300.000,00 VLATACOM INSTITUT 

д.о.о. Београд
4. Услуге набавке софтвера Отворени поступак 20.500.000,00 ПРОЗОНЕ д.о.о. Нови Сад

5.

Услуге текућег одржавања 
централног система за хлађење 
објекта и система хлађења 
сервер-сале

ЈН мале вредности 1.082.820,00 ЕНЕЛ ПС д.о.о. Београд

6. Услуге штампања ЈН мале вредности 512.597,50
PROTOTYPE д.о.о. Београд 
и BIROGRAF COMP д.о.о 
Београд

7. Набавка службеног возила ЈН мале вредности 1.555.925,00 HYUNDAI SRBIJA д.о.о. 
Београд

РЕЗУЛТАТИ ПОСТУПАЊА АГЕНЦИЈЕ

Укупан број покренутих поступака контроле и провере, изречених мера, поднетих кривичних пријава, 
извештаја и захтева за покретање прекршајног поступка на нивоу Агенције за 2019. годину.

Укупни резултати Агенције за 2019. годину

1. Поступци контроле и провере 866

2. Изречене мере 604

3. Прекршајне пријаве 182

4. Кривичне пријаве и извештаји 38






