Информатор о раду Одсека за програме обуке

Спровођење програма обуке
Законом о Агенцији је готово по први пут у правној регулативи која уређује
надлежности носилаца јавних овлашћења дата могућност да планира, организује и спроводи
обуке из делокруга свог рада. Циљна група је широко дефинисана. Одсек за програме обуке
је својим годишњим активностима, али и плановима зацртаним за 2011. годину, користио ову
законску могућност. Услуге Одсека коришћене су у свим приликама када је Агенција,
односно њене унутрашње организационе јединице, у оквиру својих овлашћења спроводила
активности у виду састанака, округлих столова и семинара. Тиме се прилазило следећим
циљним групама: функционерима и запосленима у државној управи, територијалној
аутономији, локалној самоуправи, затим медијима, преко којих се остваривао контакт и са
широм популацијом грађана.
Округли столови Агенције за борбу против корупције
Агенција за борбу против корупције се од самог оснивања (јануар 2010) и са скромним
капацитетима, определила за следећи принцип рада, односно приступ имплементацији новог
закона: организивањем низа радних састанака, округлих столова и разговора по градовима и
општинама у Србији прилажењем циљној групи, али и грађанима путем локалних медија.
Ове прилике су коришћене да се, пре свега они којих се новине у Закону тичу,
обавесте о новим обавезама, али и о Закону о Агенцији уопште, као и о духу закона, односно
областима које он регулише и разлозима због којих је било потребно те области регулисати.
Организовано је 19 гостовања у 10 градова и општина у Србији, на која су позивани
представници из већине градова и општина у тим регионима, како би се циљне групе
посебно обавестиле о следећим новинама које Закон о Агенциј доноси: извештавање о
имовини и примањима функционера, сукоб интереса и евиденција поклона. Позивани су
функционери и други представници институција са јавним овлашћењима у државној управи,
територијалној аутономији и локалној самоуправи.
Приликом сваке од ових посета, директорка Агенције и председник Одбора Агенције,
гостовали су на локалним телевизијама и давали интервјуе за локалну штампу и електронске
медије. Локални медији су показивали велику заинтересованост да пропрате активност и
известе о темама ових скупова. Посебну пажњу код њих, по њиховим речима, изазива
долазак било кога „из Београда“, а поједини представници локалних медија изразили су
негодовање што најчешће гости из Београда (мисли се на представнике власти) изјаве дају
само за државни РТС.
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Агенција за борбу против корупције, Служба за односе са
јавношћу, Одсек за програме обуке
Циљна
група
Градоначелници,
председници
општина,
председници
градских и
општинских
скупштина,
председници
градских
одбора
политичких
странака,
председници
окружних и
општинских
судова,
директори
јавних
предузећа

Место

Време

Ниш

14.12.2009.
15.12.2009.

Нови Сад

16.12.2009.
17.12.2009.

Тема

- О корупцији као
друштвеном
феномену
- О Агенцији за борбу
против корупције
(почетку рада,
законским
ингеренцијама...)
- О Извештају о
имовини и
приходима (уз
презентацију
формулара на видео
биму)

Укупан број
позваних/прису
тних

Позвани из следећих градова и
општина:
Ниш, Лесковац, Врање, Пирот,
Прокупље, Куршумлија,
Димитровград, Лебане,
Прешево, Владичин Хан,
Бујановац, Бела Паланка,
Медвеђа
(Присутно 32 представника)
Нови Сад, Зрењанин, Сремска
Митровица, Суботица, Сомбор,
Панчево, Бачка Топола, Бечеј,
Инђија, Рума, Стара Пазова,
Сента, Вршац, Врбас, Кањижа,
Ковачица
(Присутно: 28 представника)

Агенција за борбу против корупције, Служба за односе са
јавношћу, Одсек за програме обуке
Циљна
група
Вршиоци
јавних
функција

Место

Време

Тема

Укупан број
позваних/прису
тних
Позвани из следећих градова и
општина:

Ивањица

18.01.2010.

Крагујевац

19.01.2010.

Зајечар

21.01.2010.

Аранђеловац 22.01.2010.

Сремска
Митровица

25.01.2010.

- О корупцији као
друштвеном
феномену
- О Агенцији за борбу
против корупције
(почетку рада,
законским
ингеренцијама...)
- О Извештају о
имовини и
приходима (уз
презентацију
формулара на видео
биму)

Ивањица, Нови Пазар, Сјеница,
Пријепоље, Нова Варош, Прибој,
Ужице, Ариље, Рашка, Бајина
Башта, Тутин
(Присутно: 23 представника)
Крагујевац, Трстеник, Кру[евац,
Јагодина, Горњи Милановац,
Ћуприја, Велика Плана, Чачак,
Пожаревац
(Присутно: 71 представник)
Зајечар, Кладово, Мајданпек,
Бор, Књажевац, Соко Бања,
Параћин, Бољевац, Петровац на
Млави
(Присутно: 30 представника)
Аранђеловац, Ваљево,
Лазаревац, Обреновац, Лозница,
Шабац, Смедеревска Паланка,
Љиг, Смедерево, Младеновац,
Костолац
(Присутно: 23 представника)
Сремска Митровица
(Присутно: 48 представника)
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јавношћу, Одсек за програме обуке
Циљна
група
Вршиоци
јавних
функција

Место

Време

Тема
- Сукоб интереса

Укупан број
позваних/прису
тних
Позвани из следећих градова и
општина:

Зајечар

09.03.2010.

Ниш

10.03.2010.

Ниш, Пирот, Бабушница, Б.
Паланка, Димитровград, Блаце,
Куршумлија, Прокупље,
Житорађа, Бојник, Црна Трава,
Лебане, Лесковац, Медвеђа,
Власотинце, Алексинац,
Дољевац, Гаџин Хан, Мерошина,
Ражањ, Сврљиг, Босилеград,
Бујановац, Прешево, Сурдулица,
Трговиште, В. Хан, Врање
(Присутно: 21 представник)

Краљево

11.03.2010.

Краљево, Александровац, Брус,
Ћићевац, Крушевац, Трстеник,
Варварин, Нови Пазар, Рашка,
Тутин, Врњачка Бања, Ариље,
Бајина Башта, Чајетина,
Косјерић, Нова Варош, Пожега,
Прибој, Пријепоље, Сјеница,
Ужице, Чачак, Г. Милановац,
Ивањина, Лучани
(Присутно: 23 представника)

Крагујевац

12.03.2010.

Нови Сад

Београд

Одсек за програме обуке

17.03.2010.

18.03.2010.

Зајечар, Бољевац, Књажевац,
Сокобања, Бор, Кладово,
Мајданпек, Неготин, Ћуприја,
Деспотовац, Јагодина, Параћин,
Рековац, Свилајнац, Голубац,
Кучево, Мало Црниче, Петровац
на Млави, Пожаревац, Велико
Градиште, Жабари, Жагубица
(Присутно: 26 представника)

Крагујевац, Аранђеловац,
Баточина, Кнић, Лапово, Рача,
Топола, Лајковац, Љиг, Мионица,
Осечина, Уб, Ваљево, Богатић,
Коцељева, Крупањ, Лозница,
Љубовија, Мали Зворник, Шабац,
Владимирци, Смедерево, С.
Паланка, В. Плана
(Присутно: 32 представника)
Нови Сад, Апатин, Кула, Оџаци,
Сомбор, Бач, Б. Паланка, Б.
Петровац, Бечеј, Беочин,
Србобран, С. Карловци, Темерин,
Тител, Врбас, Жабаљ, Б. Топола,
М. Иђош, Суботица, Инђија, Ириг,
Пећинци, Рума, С. Митровица, С.
Пазова, Шид, Зрењанин, Ада,
Чока, Кањижа, Кикинда, Н.
Кнежевац, Алибунар, Б. Црква,
Ковачицац, Ковин, Опово,
Панчево, Пландиште, Вршац, Н.
Црња, Н. Бечеј, Сечањ, Житиште
(Присутно: 72 представника)
Чукарица, Н. Београд, Палилула,
Раковица, С. Венац, С. Град,
Вождовац, Врачар, Земун,
Звездара, Барајево, Гроцка,
Лазаревац, Младеновац, Сопот,
Сурчин, Обреновац
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(Присутно: 15 представника)

Агенција за борбу против корупције, Служба за односе са
јавношћу, Одсек за програме обуке
Циљна
група

Место

Време

Тема

Укупан број
Позвани из следећих градова и
општина:

Зајечар

31.05.2010.

Нови Сад

01.06.2010.

Представници
локалних
самоуправа и
других
носилаца
јавних
овлашћења
Крагујевац

Ниш

03.06.2010.

04.06.2010.

Зајечар, Бољевац, Књажевац,
Сокобања, Бор, Кладово,
Мајданпек, Неготин, Ћуприја,
Деспотовац, Јагодина, Параћин,
Рековац, Свилајнац, Голубац,
Кучево, Мало Црниче, Петровац
на Млави, Пожаревац, Велико
Градиште, Жабари, Жагубица
(Присутно: 16 представника)
Нови Сад, Апатин, Кула, Оџаци,
Сомбор, Бач, Б. Паланка, Б.
Петровац, Бечеј, Беочин,
Србобран, С. Карловци, Темерин,
Тител, Врбас, Жабаљ, Б. Топола,
М. Иђош, Суботица, Инђија, Ириг,
Пећинци, Рума, С. Митровица, С.
Пазова, Шид, Зрењанин, Ада,
Чока, Кањижа, Кикинда, Н.
Кнежевац, Алибунар, Б. Црква,
Ковачицац, Ковин, Опово,
- Евиденција поклона Панчево, Пландиште, Вршац, Н.
Црња, Н. Бечеј, Сечањ, Житиште
(Присутно: 24 представника)
Крагујевац, Аранђеловац,
Баточина, Кнић, Лапово, Рача,
Топола, Лајковац, Љиг, Мионица,
Осечина, Уб, Ваљево, Богатић,
Коцељева, Крупањ, Лозница,
Љубовија, Мали Зворник, Шабац,
Владимирци, Смедерево, С.
Паланка, В. Плана
(Присутно: 31 представник)
Ниш, Пирот, Бабушница, Б.
Паланка, Димитровград, Блаце,
Куршумлија, Прокупље,
Житорађа, Бојник, Црна Трава,
Лебане, Лесковац, Медвеђа,
Власотинце, Алексинац,
Дољевац, Гаџин Хан, Мерошина,
Ражањ, Сврљиг, Босилеград,
Бујановац, Прешево, Сурдулица,
Трговиште, В. Хан, Врање
(Присутно: 16 представника)

Радни састанци на тему извештавања о спровођењу препорука
из Националне стратегије
У току 2010. године организовани су и радни састанци са представницима
институција са јавним овлашћењима које су део неког од 7 система из Акционог плана за
примену Националне стратегије за борбу против корупције, и као такве имају обавезе у
извршењу препорука и мера из поменутих докумената. Циљ ових састанака је био
обавештавање о постојању и садржају Националне стратегије и Акционог плана,
Одсек за програме обуке
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надлежностима Агенције, новинама које доноси Закон о Агенцији, као и о обавезама за
носиоце јавних овлашћења које из свих ових докумената проистичу, укључујући ту и
објашњење појма планова интегритета и процедуре за њихово доношење. Ове прилике
искоришћене су и да се присутнима презентује шири обим тема везаних за питања корупције
и интегритета, пре свега о механизмима за спречавање корупције, како на глобалном тако и
на локалном нивоу, о идеји независних државних тела, појму јавног добра, интегритету
запослених и институција са јавним овлашћењима.
Организовано је 14 оваквих састанака у 11 градова и општина у Србији, на које су
позивани представници из свих градова и општина у тим регионима.

Одсек за спровођење стратегије и прописе, Одсек за
програме обуке
Циљна
група

Место

Време

Тема

Укупан број

- Појам корупције,
јавног добра и
интегритета;
- Међународни
стандарди;
- Појам независних
институција;
- Улога и
надлежност
Агенције;
- Обавезе које
проистичу из
Закона о Агенцији
и из Акционог
плана за
спровођење
Националне
стратегије

Влада РС, Министарства: за државу
управу и локалну самоуправу,
економије и рег. развоја,
финансија, одбране, културе,
омладине и спорта, пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
правде, просвете, рада и социјалне
политике, рударства и енергетике,
спољних послова, унутрашњих
послова, вера, дијаспоре,
инфраструктуре, КиМ, национални
инвестициони план, науку и
технолошки развој,
телекомуникације и
информатичког друштва, заштите
животне средине и просторног
планирања, трговине и услуга,
здравља, људских и мањинских
права
(Присутно: 24 представника из 22
органа)

Органи
државне
управе

Београд

15.07.2010.

Државни
органи

Београд

09.09.2010.

Председник Републике, Народна
скупштина, Републички
секретаријат за законодавство,
Уставни суд, Врховни касациони
суд, Високи савет судства,
Државно веће тужилаца,
Републичко јавно тужилаштво,
ДРИ, Управа за јавне набавке, НБС,
Управа царине, Пореска управа,
Комисија за заштиту конкуренције,
Заштитник грађана, Повереник за
информације, Високи службенички
савет, СУК, Правосудна академија,
РРА
(Присутно: 20 представника из 18
институција)

Представници
градских
општина

Београд

23.09.2010.

Градоначелник Београда, Градско
веће, Скупштина Града, Градска
управа, Општине: Барајево,
Вождовац, Врачар, Гроцка, Земун,
Звездара, Лазаревац, Младеновац,
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Н. Београд, Обреновац, Палилула,
Раковица, С. Венац, Сопот, С. Град,
Сурчин, Чукарица
(Присутно: 22 представника из 19
институција)

Представници
територијалне
аутономије

Нови Сад

20.09.2010.

Влада АП Војводина, Скупштина,
Управа за заједничке послове
покрајинских органа, Покрајински
омбудсман, Покр. јавно
правобранилаштво, Покрајински
секретаријати: за информације,
локалну самоуправу и
међуопштинску сарадњу, прописе,
управу и нац. заједнице,
финансије, привреду, архитектуру,
урбанизам и градитељство,
образовање, културу, здравство,
енергетику и минералне сировине,
спорт и омладину, науку и
технолошки развој, рад,
запошљавање и равноправност
полова, међурегионалну сарадњу,
социјалну политику и демографију,
пољопривреду, шумарство и
водопривреду, заштиту животне
средине и одрживи развој
(Присутно: 24 представника из 18
институција)

Одсек за спровођење стратегије и прописе, Одсек за
планове интегритета, Одсек за програме обуке
Циљна
група
Представници
свих органа
локалних
самоуправа и
округа
Републике
Србије

Место

Време

Тема

Крагујевац

11.10.2010.

Краљево

12.10.2010.

- Појам корупције,
јавног добра и
интегритета;
- Међународни
стандарди;
- Појам независних
институција;
- Улога и
надлежност
Агенције;
- Обавезе које
проистичу из
Закона о Агенцији
и из Акционог
плана за
спровођење
Националне
стратегије за
борбу против
корупције
- Планови
интегритета,
основне
информације

Нови Пазар 13.10.2010.

Зрењанин

Одсек за програме обуке

14.10.2010.

Укупан број
позваних/присут
них
Крагујевац, Голубац, В. Градиште,
М. Црниће, Смедерево, С. Паланка,
Петровац на Млави, Пожаревац,
Костолац, Жабари, В. Плана, Рача,
Аранђеловац, Топола, Баточина,
Свилајнац, Лапово, Јагодина, Кнић,
Рековац, Параћин, Ћуприја,
Деспотовац; окрузи: Шумадијски,
Поморавски, Подунавски,
Браничевски
(Присутно: 26 представника из 14
органа)
Краљево, Чачак, Г. Милановац,
Лучани, Ивањица, В. Бања,
Александровац, Крушевац,
Трстеник, Варварин, Ћићевац;
окрузи: Рашки, Моравички,
Расински
(Присутно: 19 представника из 12
органа)
Нови Пазар, Тутин, Брус, Рашка,
Сјеница, Пријепоље, Н. Варош,
Прибој
(Присутно: 11 представника из 4
органа)
Зрењанин, Н. Кнежевац, Н. Бечеј,
Н. Црња, Житиште, Сечањ, Опово,
Ковачица, Алибунар, Пландиште,
Вршац, Б. Црква, Ковин, Панчево;
окрузи: Јужнобанатски,
Средњебанатски
(Присутно: 15 представника из 10
органа)
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Зајечар

18.10.2010.

Зајечар, Кладово, Мајданпек,
Кучево, Жагубица, Бор, Бољевац,
Сокобања, Књажевац, Неготин;
окрузи: Зајечарски, Борски
(Присутно: 9 представника из 8
органа)

Ниш

19.10.2010.

Ниш, Ражањ, Алексинац, Сврљиг,
Мерошина, Дољевац, Житорађа,
Прокупље, Куршумлија, Б. Паланка,
Пирот, Димитровград, Бабушница,
Блаце, Гаџин Хан; окрузи:
Нишавски, Топлички, Пиротски
(Присутно 13 представника из 11
органа)

Врање

Нови Сад

Суботица

Ваљево

Врање, Прешево, Бујановац,
Трговиште, В. Хан, Сурдулица,
Босилеград, Лесковац, Власотинце,
Медвеђа, Лебане, Бојник, Црна
Трава; окрузи: Јабланички,
Пчињски
(Присутно 12 представника из 8
органа)

20.10.2010.

Нови Сад, С. Карловци, С. Пазова,
Пећинци, Рума, С. Митровица, Шид,
Беочин, Инђија, Ириг, Жабаљ, Б.
Петровац, Темерин, Србобран, Бач,
Тител; окрузи: Јужнобачки,
Сремски
(Присутно 9 представника из 8
органа)

21.10.2010.

Суботица, Сомбор, Б. Топола, М.
Иђош, Апатин, Бечеј, Кула, Оџаци,
Кањижа, Н. Кнежевац, Сента, Чока,
Ада, Кикинда; окрузи:
Севернобачки, Западнобачки,
Севернобанатски
(Присутно 16 представника из 10
органа)

25.10.2010.

Ваљево, Богатић, Шабац, Лозница,
Владимирци, Коцељева, Крупањ, М.
Зворник, Осечина, Уб, Лајковац,
Љубовија, Косјерић, Мионица, Љиг,
Б. Башта, Ужице, Поћега, Чајетина,
Ариље; окрузи: Мачвански,
Колубарски, Златиборски
(Присутно 13 представника из 8
органа)

26.10.2010.

Група за истраживања, односе са медијима и цивилним
друштвом, Одсек за програме обуке
Циљна
група
Медији;
Удружења;

Место

Време

Крагујевац
Краљево
Нови Пазар
Зрењанин
Зајечар
Ниш

11.10.2010.
12.10.2010.
13.10.2010.
14.10.2010.
18.10.2010.
19.10.2010.

Одсек за програме обуке

Тема

Укупан број

- Појам корупције, - 10 медија;
јавног добра и
- 51 удружење;
интегритета;
- Међународни
стандарди;
- Појам независних
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Врање
Нови Сад
Суботица
Ваљево

20.10.2010.
21.10.2010.
25.10.2010.
26.10.2010.

институција;
- Улога и
надлежност
Агенције;
- Улога и положај
медија и
удружења у
систему
Националне
стратегије за
борбу против
корупције;
- Заштита
узбуњивача;
- Етичка правила и
удружења;
- Укључивање
организација
цивилног друштва
у систем
извештавања о
спровођењу
Националне
стратегије за
борбу против
корупције и
Акционог плана.

Семинари о плановима интегритета
У оквиру надлежности Одсека за планове интегритета, започета је серија семинара за
радне групе које учествују у изради нацрта планова интегритета по системима. На овим
семинарима се примењује исти принцип: пре увођења у посебну тему која је и циљ
окупљања, присутни добију и ширу информацију о области јавног добра, механизама за
спречавање корупције, јачање интегритета запослених и институција итд.
Циљне групе ових семинара су делегирани представници носилаца јавних овлашћења
који имају законску обавезу да донесу план интегритета, који ће у оквиру својих институција
и органа водити процес доношења плана интегритета.

Одсек за планове интегритета, Одсек за програме обуке

Циљна
група

Место

Представници
радних група
за израду
Нацрта плана Палић
интегритета по
систему (2
система)

Одсек за програме обуке

Време

2022.12.2010

Тема

- Појам корупције и механизми
за спречавање – од глобалног ка
локалном;
- Појам независних институција
- Улога и надлежности Агенције
- Лични интегритет и
интегритет институције
- План интегритета: појам,
смернице
- Практичне вежбе

Укупан
број
позваних
/присутн
их

23
(из 2 система:
1. полиција и
правосуђе; 2.
политички
систем)
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Представници
радних група
за израду
Нацрта плана Ечка
интегритета по
систему (3
система)

Представници
радних група
за израду
Нацрта плана Бабе
интегритета по
систему (3
система)

Представници
радних група
за израду
Нацрта плана Палић
интегритета по
систему (3
система)

Представници
радних група
за израду
Нацрта плана Палић
интегритета по
систему (2
система)

Одсек за програме обуке

2426.01.2011

- Појам корупције и механизми
за спречавање – од глобалног ка
локалном;
- Појам независних институција
- Улога и надлежности Агенције
- Лични интегритет и
интегритет институције
- План интегритета: појам,
смернице
- Практичне вежбе

24
(из 3 система:
1. државна
управа и лок.
самоуправа; 2.
одбрана; 3.
финансије)

0709.02.2011

- Појам корупције и механизми
за спречавање – од глобалног ка
локалном;
- Појам независних институција
- Улога и надлежности Агенције
- Лични интегритет и
интегритет институције
- План интегритета: појам,
смернице
- Практичне вежбе

23
(из 3 система:
1. привреде и
пољопривреде;
2. социјална
политика; 3.
здравство)

2123.02.2011

- Појам корупције и механизми
за спречавање – од глобалног ка
локалном;
- Појам независних институција
- Улога и надлежности Агенције
- Лични интегритет и
интегритет институције
- План интегритета: појам,
смернице
- Практичне вежбе

25
(из 3 система:
1. просвета; 2.
наука, култура
и спорт; 3.
животна
средина и
инфраструктура)

0911.03.2011

- Појам корупције и механизми
за спречавање – од глобалног ка
локалном;
- Појам независних институција
- Улога и надлежности Агенције
- Лични интегритет и
интегритет институције
- План интегритета: појам,
смернице
- Практичне вежбе

18
(из 2 система:
1. заштита
података,
људска права и
јавни интерес;
2. јавна
предузећа)
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Обука и стручно усавршавање запослених у Агенцији
Као надлежан за израду програма и спровођење обука, Одсек је од почетка рада
Агенције организовао и 20 обука у току 2010. године за запослене у Агенцији. Иако је
стручно усавршавање запослених у надлежности служби за људске ресурсе, ова
специфичност може се објаснити специфичношћу области деловања Агенције која је
директно повезана са интегритетом запослених у институцијама које су носиоци јавних
овлашћења.
Одсек за програме обуке
Циљна
група

Запослени у
Агенцији

Место

Београд

Време

Јануар децембар
2010

Тема
- Семинара: Комуникацијске
вештине
- Закон о спречавању
злостављања на раду
- Информације од јавног значаја
- Корупција: од глобалног ка
локалном
- Механизми за спречавање
корупције
- Интегритет запослених
- План интегритета
- Финансирање политичких
странака
- Стратешко планирање,
стратегија, акциони план,
пројекат
- Искорењивање насиља.
Изградња ненасиља
- Упоредна искуства:
организација за борбу против
корупције – Хонг Конг
- Представљање рада Сектора
Агенције
- Изградња тимског духа

Укупан
број
обука

20 обука

Петоро запослених у Агенцији је боравило 3 недеље у Сједињеним Америчким
Државама у оквиру програма "Успешна примена закона о сукобу интереса" који организује
Wорлд Леарнинг – Цоммунитy Цоннецтионс програм а финансира УСАИД, у периоду од 5.
до 26. маја 2010.
У истој организацији, ове године, од 30. априла до 20. маја, три представника
Агенције борави у САД у оквиру програма "Борба против корупције са нагласком на
узбуњиваче".
Двоје запослених у Агенцији боравило је 3 недеље у Хонг Конгу, где је на
Универзитету похађало програм из области борбе против корупције и стекло сертификат.
Програм је финансирао УНДП у Србији.
У оквиру друге фазе програма РеСпа (регионална школа јавне управе) под
покровитељством Европске уније и Европског института за јавну управу (ЕИПА) један
запослени је, од 21. до 25. јуна 2010. године учествовао на семинару о интегритету и стекао
сертификат "Менаджера интегритета".
Одсек за програме обуке
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Двоје запослених учествовало је на конференцији "Корупција усред кризе" у Келну,
22. и 23. новембра 2010. На конференцији је, на панелу о односу корупције и економске
кризе, учествовала и директорка Агенције.
Запослени у Сектору општих послова редовно похађају обуке из области буџетског
планирања, јавних набавки итд.
У оквиру стратешког планирања Агенције, чланови Одбора Агенције, као и више
руководство Агенције, боравили су у Умагу (Хрватска), од 1. до 4. септембра 2010. године,
где су радили на планирању активности Агенције и одређивању стратешких циљева у краћем
временском року. У оквиру ове активности, они су посетили Комисију за спречавање
корупције у Републици Словенији.

Остале едукативне активности
На почетку 2010. године, Агенција је, у оквиру својих надлежности и обавеза које
проистичу из Националне стратегије и Акционог плана, успоставила сарадњу са Службом за
управљање кадровима (СУК) при Влади Републике Србије, у вези са програмом обука о
корупцији за државне службенике из органа државне управе и служби Владе. СУК је у
програм 2010. године уврстио теме из претходне године, а Агенција је предложила предаваче.
Неки од предавача били су запослени у Агенцији и чланови Одбора Агенције. Одсек за
програме обуке је СУК-у предложио целовит програм и предаваче за 2011. годину. Програм
који је СУК усвојила могу се видети на www.сук.гов.рс
У оквиру конкурса који је расписан за све основне и средње школе у Србији, а
поводом 9. децембра, Међународног дана за борбу против корупције, као циљна група
активирана је и популација младих који су укључени у образовни систем, узраста од 6 до 18
година. Овај конкурс, под насловом "Нећу преко везе", спроведен је уз помоћ Министарства
просвете, које је допис о конкурсу послало свим школским управама, а ове свим основним и
средњим школама у Србији. У сарадњи са Министарством за омладину и спорт у конкурс су
укључене и Канцеларије за младе широм Србије. Информација о конкурсу је објављена на
бројним wеб-порталима. У упутству за учешће на конкурсу наведени су и интернет линкови
са релевантном литературом из области корупције и интегритета, а наставници разредне
наставе и други просветни радници замољени су да по један час посвете овим темама. На
конкурс је послато око 600 радова у четири категорије, а награђен је 31 рад.
Агенција за борбу против корупције, Одсек за програме
обуке

Циљна
група

Место

Ученици свих
основних и
Србија
средњих школа
у Србији

Одсек за програме обуке

Време

Октобар децембар
2010.

Тема

Конкурс: "Нећу преко везе"

Укупан
број
учесник
а/
награђен
их
600 радова
31 награда
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Новинари су једна од кључних циљних група за обуку. Агенција је 15. априла 2010.
године, под покровитељством мисије ОЕБС, организовала састанак са главним уредницима
електронских и штампаних медија са републичком покривеношћу на коме се разговарало о
питањима корупције, као и о обавезама које се тичу медија а проистичу из Националне
стратегије и Акционог плана за борбу против корупције. Начелно је постигнут договор о
сарадњи новинара и Агенције на плану обуке: о облицима непримереног утицаја на рад
новинара, о облицима корупције, о истраживачком новинарству и о њиховој заштити, али и,
пре свега, о надлежностима Агенције.
Једна дводневна обука новинара одржана је 28. и 29. априла 2010. године. Одзив је био
симболичан: укупно 6 новинара.
Одсек за програме обуке
Циљна
група

Новинари

Место

Време

2829.04.2010.

Београд

Тема

- Акциони план за примену
Националне стратегије за борбу
против корупције
- Сукоб интереса
- Финансирање политичких
странака
- Планови интегритета и остале
надлежности Агенције
- Практичан рад

Укупан
број
полазни
ка
6 новинара
(Б92,
Политика,
Данас, Бета,
Танјуг, В.
Новости)

У оквиру програма за стажирање у Агенцији, који финансира Краљевина Норвешка,
који подразумева 5 група од по 7 стажиста који ће по четири месеца стажирати у Агенцији,
примљена је прва група стажиста. За њих је Одсек за програме обуке припремио програм
обука које ће се одвијати током њиховог стажирања, до краја 2012. године. Програм за прву
групу је реализован.
Одсек за програме обуке
Циљна
група
Стажисти

Место
Београд

Одсек за програме обуке

Време

Тема

Укупан
број
учесника

Јануар - Корупција као глобални
7 (прва група)
април 2011. феомен;
- Међународни механизми за
борбу против корупције;
- Појам стратешког планирања;
- Појам акционог плана;
- Национална стратегија за борбу
против корупције;
- Акциони план за спровођење Националне стратегије;
- Идеја независних државних
тела;
- Правни оквир за рад државних
органа;
- ЕУ – основне информације и
услови за придруживање;
- Појам јавног добра;
- Улога и мандат Агенције за
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борбу против корупције;
- Информације од јавног значаја;
- О сукобу интереса;
- Финансирање политичких
субјеката;
- Истраживачко новинарство,
извештавање о раду Агенције;
- Индивидуални,
институционални и друштвени
интегритет;
- Планови интегритета

У сарадњи са представницима Сталне конференције градова и општина, Државном
ревизорском институцијом, Организацијом Транспарентност Србија, Новинском агенцијом
БЕТА, и локалним Радиом Зрењанин, уз финансијску помоћ УСАИД и програма Wорлд
Леарнинг – Цоммунитy Цонецтионс, организована су 3 тродневна семинара за младе на тему
„Механизми за борбу против корупције“.
Одсек за програме обуке у сарадњи са представницима ДРИ,
Агенције БЕТА, Радион Зрењанина, Транспарентности Србија,
Сталне конференције градова и општина
Циљна
група

Место

Средњошколци,
студенти,
свршени
студенти из
подмладака
политичких
странака,
омладинских
организација,
невладиних
организација,
ђачких
парламената

Београд

Средњошколци,
студенти,
свршени
студенти из
подмладака
политичких
странака,
омладинских
организација,
невладиних
организација,
ђачких
парламената

Београд

Средњошколци,
студенти,
свршени
студенти из
подмладака
политичких
странака,

Нови Сад

Одсек за програме обуке

Време

Тема

- Корупција као глобални
феомен;
- Појам стратешког
планирања;
- Појам акционог плана;
- Национална стратегија за
11борбу против корупције;
13.03.2011
- Акциони план за спровођење
- Националне стратегије;
- Идеја независних државних
тела;
- Појам јавног добра;
- Улога и мандат Агенције за
борбу против корупције;
- Улога и мандат ДРИ;
- Улога и мандат Повереника
за информације од јавног
значаја;
- О сукобу интереса;
18.19.03.201 - О етичком кодексу и
1
етичким комисијама;
- Улога медија у борби против
корупције;
- Улога цивилног сектора у
борби против корупције;
- Радионичарски рад:
детектовање проблема
корупције у друштву и
0103.04.2011
разрада стратегија за
решавање одабраних
проблема и проактивни
приступ;

Укупан
број
учесника

19
9 женских
10 мушких

21
9 женских
12 мушких

13
7 женских
6 мушких
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омладинских
организација,
невладиних
организација,
ђачких
парламената

У оквиру годишњег плана рада Одсека за програме обука за 2011. годину, започела је
реализација рада у једној пилот-општини у току 2011. године, кроз 1 месечну посету. Идеја је
да се организују едукације али и друге активности за различите циљне групе. До сада је
организован један састанак са представницима локалне самоуправе Општине Инђија и једна
обука запослених.
Успостављен је контакт са Унијом ђачких парламената и Канцеларијом за младе, као и
медијима у тој општини, а у току је израда плана реализације обука за њих. Планиран је и рад
са руководиоцима кадровских служби у институцијама локалне самоуправе и организацијама
које су они основали, на теме корупције и интегритета, са циљем креирања програма за
сталне обуке запослених које би они спроводили.
Одсек за програме обуке
Циљна
група

Представници
Општине
Инђија

Место

Инђија

Време

28.03.2011.

Тема

Укупан
број
учесника

- Појам корупције; корупција као
глобални и локални феномен;
- Механизми за превенцију
корупције;
- Идеја независних државних
тела;
- Улога и мандат Агенције за
28
борбу против корупције;
- Представљање првог извештаја
о спровођењу Националне
стратегије за борбу против
корупције;
- Сукоб интереса

На позив Службе за стручно усавршавање и управљање људским ресурсима при
Влади АП Војводина, Агенција је направила дводневни програм за обуку покрајинских
службеника, која је заказана за 18. и 19. април 2011. године.
Одсек за програме обуке
Циљна
група
Покрајински
службеници

Место

Нови Сад
(Фрушка
гора)

Одсек за програме обуке

Време

1819.04.2011

Тема

- Корупција – појам, дефиниције,
узроци и последице;
- Механизми за спречавање
корупције – улога превенције;
- Мандат Агенције;
- Национална стратегија за борбу
против корупције;
- Акциони план за спровођење Националне стратегије;

Укупан
број
учесник
а
20?
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- Извештај о спровођењу
Националне стратегије;
- Индивидуални, институционални
и друштвени интегритет;
- Планови интегритета;
- Пријављивање поклона;
- Пријављивање имовине;
- Представке грађана;
- Сукоб интереса.

Сарадња и гостовања
Агенција је, када је реч о надлежности за спровођење обука, остварила сарадњу са
мисијом ОЕБС у Србији у вези са обукама новинара и УНОПС у вези са организацијом
округлих столова по Србији на тему надлежности Агенције. У Новом Пазару је, у
организацији УНОПС и ОСЦЕ, у сарадњи са Одсеком за програме обуке Агенције, 6. и 7.
децембра 2010. године организован семинар "Борба против корупције и извештавање о
корупцији за представнике локалних самоуправа и новинаре", на коме су као предавачи
учествовали члан Одбора Агенције Златко Минић, шеф Одсека за програме обуке и
руководилац Групе за истраживања, односе са медијима и цивилним друштвом.
Агенција је остваривала и сарадњу са Сталном конференцијом градова и општина.
Између осталог, два представника Агенције, из сектора за послове превнеције присуствовала
су месечном састанку Мреже радних тела за праћење примене Етичког кодекса, у
организацији Сталне конференције градова и општина, 16. априла 2010. године у Скупштини
општине Ивањица. На састанку су били присутни представници радних тела из Ариља,
Лазаревца, Ужица, Ивањице, Мајданпека.
Сарадња Агенције, посебно Сектора за послове превенције, је остварена и са
организацијом БИРОДИ (Биро за друштвена истраживања). У склопу њиховог пројекта
израде локалног плана за борбу против корупције уз финансијску подршку УСАИД и
Института за одрживе заједнице, представници Агенције су присуствовали састанцима на
којима су јавности презентовани Локални планови за борбу против корупције у Зрењанину и
Нишу, као и на инцијалној конференцији, којом приликом је пружена подршка овом пројекту.
www.бироди.рс
Председник Одбора Агенције и директорка Агенције учествовали су у обуци новинара
највећих медијских кућа у Ковачици, у организацији БИРН, 12. фебруара 2011. године на
тренингу из области јавних финансија.
Библиотекарско друштво Србије започело је реализацију пројекта "Транспарентност,
добро управљање и борба против корупције" и позвало Агенцију на сарадњу. Пројекат,
између осталог, пдоразумева организацију 5 трибина у библиотекама у Београду, Новом Саду,
Нишу, Пожаревцу и Крушевцу, а на њима ће учествовати чланови Одбора Агенције (до сада
су одржане трибине у Новом Саду и Београду).
Представник Агенције је позван и биће предавач на дводневном семинару за
омладинске раднике у организацији врањанске НВО "Генератор", уз представнике ОСЦЕ
Сербиа, 14. априла.
Удружење грађана "Но Мобинг" и Форум НВО Чачак (који чини 12 НВО) позвали су
Агенцију да направи програм и организује дводневни семинар о борби против корупције за
представнике локалне самоуправе, правосуђа, адвокатске коморе Града, странака, медија, као
и за грађане Чачка. Семинар је планиран за мај 2011. године.
Агенција је добила позив да организује семинаре и од стране неколико Канцеларија за
младе у Србији.
Одсек за програме обуке
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У годишњем плану рада Одсека за програме обуке за 2011. годину...
- Успостављање и развијање система континуираног стручног усавршавања
запослених (програм, 30 једнодневних семинара за запослене, формирање библиотеке,
електронска база података библиотечког фонда);
- Успостављање и развијање система едукације државне и локалне администрације о
личном и институционалном ингегритету, јавном добру, антикорупцијским механизмима,
правима и обавезама које проистичу из Закона о Агенцији за борбу против корупције и сл.
(програм, 10 једнодневних семинара, штампање водича за запослене, електронски водич);
- Успостављање и развијање система континуиране едукације новинара у области
корупције (програм, 3 вишедневне обуке, водич за новинаре);
- Допринос развијању антикорупцијске едукације младих кроз оспособљавање група
ученика за даље ширење знања међу младима (програм, 4 дводневна семинара, праћење
активности, штампање приручника);
- Успостављање мреже друштвених субјеката који заједнички раде на сопственој и
едукацији других о штетности корупције, механизмима за њено спречавање, интегритету,
истраживачком новинарству и сл. у једној пилот-општини (методологија, програм, 12
једнодневних посета);
- Упознавање функционера о органима јавне власти о дужностима које им, у вршењу
службене дужности, намеће Закон (штампање и објављивање електронске верзије водича за
функционере);
- Учествовање у реализацији обука у оквиру активности других унутарњих јединица
Агенције;
- Спровођење Конкурса поводом Међународног дана борбе против корупције за све
основне, средње школе и факултете у Србији;
- Почетак сарадње са Министарством просвете са циљем укључивања тема корупције
и интегритета у школске и студијске програме;
- Развијање капацитета за пружање услуга реализације програма на позиве од стране
циљних група;
- Запошљавање и трећег службеника у Одсек за програме обуке.

Одсек за програме обуке
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