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МЕЂУНАРОДНИ МЕХАНИЗМИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
ЕУ ИНТЕГРАЦИЈЕ И КОРУПЦИЈА
НЕЗАВИСНА ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА ТЕЛА
ДОМАЋИ ПРАВНИ ОКВИР ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
АНТИКОРУПЦИЈСКЕ АГЕНЦИЈЕ
ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ И ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИСТИЧУ ИЗ
ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ
7. ИНДИВИДУАЛНИ ИНТЕГРИТЕТ, ЕТИКА И ПОСЛЕДИЦЕ НЕЕТИЧКОГ
ПОНАШАЊА
8. ДРУШТВЕНИ ИНТЕГРИТЕТ
9. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНТЕГРИТЕТ - ПЛАНОВИ ИНТЕГРИТЕТА КАО
МЕХАНИЗАМ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
10. РИЗИЦИ НАРУШАВАЊА ИНТЕГРИТЕТА, ОЦЕНА ИЗЛОЖЕНОСТИ
ИНСТИТУЦИЈЕ И ПЛАН МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ИНТЕГРИТЕТА
11. ЕТИЧКИ КОДЕКСИ
12. ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА И ЉУДСКА ПРАВА
13. ИСТРАЖИВАЊА О КОРУПЦИЈИ
14. КОРУПЦИЈА И МЕХАНИЗМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ КОРУПЦИЈЕ У РАЗЛИЧИТИМ
СИСТЕМИМА (МЕДИЈИ, СПОРТ, ПРИВРЕДА, ПРАВОСУЂЕ, ПОЛИЦИЈА)
15. ЕКОНОМСКА СТРАНА КОРУПЦИЈЕ – ЈАВНО И ПРИВАТНО
16. КОРУПЦИЈА И ПОСТУПЦИ ЈАВНИХ НАБАВКИ
17. ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА
18. ЗАКОН О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
19. ЗАКОН О ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА
20. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТ
21. ПРОГРАМСКА ЦЕЛИНА: ОБУКА РУКОВОДИЛАЦА ЈЕДИНИЦА ЗА ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
22. ПРОГРАМСКА ЦЕЛИНА: ОБУКА НОВИНАРА
23. ПРОГРАМСКА ЦЕЛИНА: ОБУКЕ ЗА ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕНИКЕ ИЗ ОРГАНА
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И СЛУЖБИ ВЛАДЕ
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1.1. МЕЂУНАРОДНИ МЕХАНИЗМИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Концепт и садржај: семинар је усмерен ка развијању посебних знања у области
међународне борбе против корупције. Обухвата сесије о антикорупцијским конвенцијима
Савета Европе и УН, антикорупцијским правним оквирима држава у којима је ниво
корупције низак, међународним институционалним оквирима за борбу против корупције и
међународним обавезама Србије.
Циљ обуке:
1. Подизање нивоа знања о међународним механизмима за борбу против корупције и
међународним обавезама Србије;
2. развијање свести о значају међународне сарадње у борби против корупције;
3. упознавање са различитим институционалним и правним оквирима за борбу против
корупције;
Циљна група: запослени у државним органима и организацијама, територијалној аутономији
и локалној самоуправи, јавним службама, медијима и другим правним лицима.
Метод предавања и рада: интерактивно предавање, презентација.
Очекивани резултат:
1. Повећан ниво знања о механизмима борбе против корупције на међународном плану;
2. повећана свест о значају сардање између држава и антикорупцијских институција за
успешну борбу против корупције;
3. повећан ниво знање о надлежностима, организационој структури и пракси
антикорупцијских институција, мрежа и асоцијација у свету.
Трајање: 1 дан
1.2. ЕУ ИНТЕГРАЦИЈЕ И КОРУПЦИЈА
Концепт и садржај: семинар је усмерен ка јачању знања о борби против корупцији на нивоу
ЕУ. Обухвата сесије о правном оквиру, документима ЕУ, анти-корупцијској политици ЕУ, ЕУ
иницијативама и активностима у области борбе против корупције, као и о структури и раду
EPAC (European Partners against Corruption) и EACN (Contact-point network against corruption).
Циљ обуке:
1. Подизање нивоа знања о правном оквиру за борбу против корупције на нивоу ЕУ;
2. упознавање са облицима сарадње, размене искуства и најбоље праксе као и
усмеравања и одржавања комуникације између држава чланица ЕУ;
3. упознавање са заједничким стандарима интегритета у државном и приватном сектору
у ЕУ.
Циљна група: запослени у државним органима и организацијама, територијалној аутономији
и локалној самоуправи, јавним службама, медијима и другим правним лицима, НВО,
запослени у Агенцији.
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Метод предавања и рада: интерактивно предавање, презентација.
Очекивани резултат:
1. Повећан ниво знања о конвенцијама и осталим правним докуменатима о корупцији у
Европи;
2. повећано знање о сардањи између држава чланица ЕУ за успешну борбу против
корупције на европском нивоу;
3. повећан ниво знања о надлежностима, организационој структури и пракси
антикорупцијских институција, мрежа и асоцијација у ЕУ;
4. повећано знање о заједничким стандарима интегритета у државном и приватном
сектору у ЕУ.
Трајање: 1 дан
1.3. НЕЗАВИСНА РЕГУЛАТОРНА И КОНТРОЛНА ТЕЛА У СРБИЈИ
Концепт и садржај: семинар је усмерен ка упознавању са идејом, улогом и овлашћењима
регулаторних и контролних тела у Србији. Обухватиће сесије о правном оквиру за оснивање
тела овлашћених за различите облике контроле, усмеравања и уређивања јавних послова или
делатности, независности и самосталности ових тела, овлашћењима и процедурама рада,
проблемима у свакодневном раду ових тела, као и односу између ових тела и Агенције за
борбу против корупције, .
Циљеви обуке:
1. Упознавање са идејом независних тела;
2. упознавање са правним оквиром који регулише оснивање и рад регулаторних и
контролних тела у Србији;
3. упознавање са структуром, карактеристикама, надлежностима, активностима и
праксом различитих регулаторних и контролних тела у Србији.
Циљна група: запослени у државним органима и организацијама, територијалној аутономији
и локалној самоуправи, јавним службама и другим правним лицима, запослени у Агенцији,
здравственим институцијама, НВО.
Метод предавања и рада: интерактивно предавање, презентација, радионице, студије
случаја.
Очекивани резултат:
1. Боље познавање легислативе која регулише оснивање и рад регулаторних и
контролних тела у Србији;
2. боље познавање надлежности и рада регулаторних и контролних тела у Србији;
3. подршка идеји независних тела.
Трајање: 1 дан
1.4. ДОМАЋИ ПРАВНИ ОКВИР ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Концепт и садржај: семинар је усмерен ка јачању знања и вештина за примену домаћих
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механизама за спречавање корупције у Србији. Обухвата сесије о Закону о Агенцији,
подзаконским актима, Националној стратегији за борбу против корупције, Акционом плану
за спроводјење Стратегије за борбу против корупције, секторским акционим плановима и
првом Извештају Агенције за борбу против корупције о спровођењу Стратегије.
Циљеви:
1. Упознавање са одредбама Закона о Агенцији и осталих подзаконских аката који
регулишу ову област;
2. упознавање са препорукама и мерама Националне стратегије за борбу против
корупције и Акционог плана за спроводјење Стратегије за борбу против корупције;
3. упознавање са значајем израде секторских акционих планова;
4. упознавање са садржајем Извештаја о спровођењу Националне Стратегије за борбу
против корупције.
Циљна група: запослени у државним органима и организацијама, територијалној аутономији
и локалној самоуправи, јавним службама, медијима и другим правним лицима.
Метод предавања и рада: интерактивно предавање, презентација, радионице, студије
случаја.
Очекивани резултат:
1. Појачано знање о законским и подзаконским актима у области борбе против корупције
у Србији
2. упознатост са стратешким оквиром за борбу против корупције у Србији
Трајање: 1 дан
1.5. АНТИКОРУПЦИЈСКЕ АГЕНЦИЈЕ
Концепт и садржај: семинар је информативног карактера, усмерен ка упознавању са
различитим системима управљања антикорупцијским активностима, нуди сесије о
различитим антикорупцијским агенцијама и друштвеним контекстима у којима те агенције
фуннкционишу, основним заједничким надлежностима и задацима, као и посебним
овлашћењима антикорупцијских тела, како у развијеним, тако и у неразвијеним државама,
као и о позитивним и негативним странама различитих типова антикорупцијских агенција.
Циљ обуке:
1. Упознавање са примерима добре праксе у свету, теоријом и праксом у борби против
корупције;
2. упознавање са структуром, карактеристикама, надлежностима и активностима
различитих Антикорупцијских агенција.
Циљна група: запослени у државним органима и организацијама, територијалној аутономији
и локалној самоуправи, јавним службама и другим правним лицима, запослени у Агенцији.
Метод предавања и рада: интерактивно предавање, презентација.
Очекивани резултат:
1. Боље познавање и разумевање правног, институционалног, политичког и друштвеног
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контекста функционисања различитих антикорупцијских агенција;
2. боље познавање различитих институција и процедура за превенцију, откривање и
кажњавање корупције у свету.
Трајање: 1 дан
1.6. ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ И ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИСТИЧУ ИЗ
ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ
Концепт и садржај: семинар је усмерен ка јачању капацитета за разумевање контекста
борбе против корупције и мандата Агенције. Сесије обухватају посебне надлежности
Агенције и обавезе које проистичу из Закона о Агенцији, представке грађана, пријављивање
имовине функционера – начин и рокови, пријављивање поклона – начин и рокови, сукоб
интереса, неспојивост функција, обављање другог посла или делатности, обавеза
пријављивања о постојању сукоба интереса, забрана оснивања привредног друштва или јавне
службе за време вршења јавне функције, чланство у удружењу и органима удружења, пренос
управљачких права за време вршења јавне функције, обавеза обавештавања Агенције у
поступку јавне набавке, недозвољени утицај на функционера.
Циљеви:
1. Упознавање са надлежностима Агенције за борбу против корупције;
2. јачање капацитета за испуњавање обавеза субјеката на које се применењује Закон о
Агенцији за борбу против корупције.
Циљна група: запослени у државним органима и организацијама, територијалној аутономији
и локалној самоуправи, јавним службама, медијима и другим правним лицима.
Метод предавања и рада: интерактивно предавање, презентација, радионице, студије
случаја.
Очекивани резултат:
1. Појачано знање о надлежностима Агенције за борбу против корупције;
2. појачани капацитети за испуњавање обавеза које проистичу из Закона о борби против
корупције.
Трајање: 1 дан
1.7. ИНДИВИДУАЛНИ ИНТЕГРИТЕТ, ЕТИКА И ПОСЛЕДИЦЕ НЕЕТИЧКОГ
ПОНАШАЊА
Концепт и садржај: радионица је усмерена ка јачању интегритета, изградњи одговорности,
вредности, ставова и очекивања која спречавају корупцију. Радионица обухвата сесије о
појму етике, традицији етике и етичке оријентације, широки спектар фактора индивидуалне
одговорности, интернационалним етичким питањима и стандардима, граници између
неетичког понашања и корупције, етичким изазовима, појму сукоба интереса у најширем
смислу, кодексу понашања у јавној служби и у вршењу јавних функција, кодексима
понашања уопште.
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Циљеви обуке:
1. Упознавање са различитим перспективама етике и индивидуалне одговорности;
2. стварање свести и развијање знања о питањима етике и изградњи индивидуалне
одговорности;
3. развијање вештина за решавање етичких проблема и дилема.
Циљна група: запослени у државним органима и организацијама, територијалној аутономији
и локалној самоуправи, јавним службама и другим правним лицима, запослени у Агенцији,
здравственим институцијама, НВО.
Метод предавања и рада: радионице, студије случаја, дискусије.
Очекивани резултат:
1. Боље разумевање последица неетичког понашања;
2. постојање свести о значају развијања интегритета појединаца у борби против
корупције;
3. понашање у складу са принципима етике.
Трајање: 1 дан
1.8. ДРУШТВЕНИ ИНТЕГРИТЕТ
Концепт и садржај: семинар је усмерен ка јачању интегритета и изградњи друштвене
одговорности. Обухвата сесије о друштвеном интегритету, о дефиницији, узроцима и
ефектима корупције, односу корупције и људских права.
Циљеви обуке:
1. Подизање свести о значају развијања друштвеног интегритета у борби против
корупције;
2. стицање и развијање знања о понашању у складу са етичким правилима.
Циљна група: запослени у државним органима и организацијама, територијалној аутономији
и локалној самоуправи, јавним службама и другим правним лицима, медијима, као и
запослени у Агенцији за борбу против корупције.
Метод предавања и рада: интерактивно предавање, презентација, радионице.
Очекивани резултат:
1. Појачана свест о значају развијања друштвеног интегритета;
2. примена стеченог знања о интегритету у свакодневном раду;
3. допринос успостављању једноставних али значајних етичких облика понашања.
Трајање: 1 дан
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1.9. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНТЕГРИТЕТ - ПЛАНОВИ ИНТЕГРИТЕТА КАО
МЕХАНИЗАМ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Концепт и садржај: семинар je усмерен ка јачању институционалног интегритета и знања о
плану интегритета као механизму за спречавање, умањење и отклањање ризика за настанак и
развој корупције и других неправилности. Семинар нуди сесије о правном оквиру за израду
планова интегритета, појму плана интегритета, фазама израде плана интегритета, нацрту
плана интегритета и техникама за његову израду, начину праћења израде и спровођења плана
интегритета, као и значају увођења и примене планова интегритета (корист за друштво,
институцију, појединца).
Циљеви:
1. Подизање свести о значају развијања друштвеног интегритета, институционалног и
индивидуалног интегритета у борби против корупције, етички и професионално
неприхватљивих поступака и других неправилности;
2. јачање свести о значају транспарентности, одговорности сваког појединог запосленог,
професионализма, непристрасности, објективности и етичком понашању;
3. упознавање са правним оквиром за доношење планова интегритета;
4. развијање знања и свести о значају увођења планова интегритета, структури плана
интегритета, начину израде и спровођења плана интегритета;
Циљна група: запослени у државним органима и организацијама, територијалној аутономији
и локалној самоуправи, јавним службама, медијима и другим правним лицима, као и
запослени у Агенцији за борбу против корупције.
Метод предавања и рада: интерактивно предавање, презентација, радионице.
Очекивани резултат:
1. Повећано знање о домаћим прописима који уређују израду и спровођење плана
интегритета;
2. повећано знање и свест о појму, суштини и појединачним елементима плана
интегритета;
3. стечена знања за израду и спровођење конкретних планова интегритета.
4. схватање значаја плана интегритета за унапређење организационе структуре и
унутрашњих правила сваке институције.
1.10. РИЗИЦИ НАРУШАВАЊА ИНТЕГРИТЕТА, ОЦЕНА ИЗЛОЖЕНОСТИ
ИНСТИТУЦИЈЕ И ПЛАН МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ИНТЕГРИТЕТА
Концепт и садржај: обука је усмерена ка јачању интегритета запослених и саме институције
кроз упознавање запослених са ризицима нарушавања интегритета, оценом изложености
институције и плану мера за побољшање интегритета.
Циљ обуке:
1. Подизање свести и знања о значају развијања сопственог интегритета и интегритета
институције;
2. упознавање са планом интегритета Агенције за борбу против корупције.
Циљна група: запослени у Агенцији за борбу против корупције.
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Метод предавања и рада: интерактивно предавање, презентација, радионице.
Очекивани резултат:
1. Понашања у складу са стеченим знањем и допринос јачању интегритета институције;
2. запослени дају предлоге за допуну плана мера за побољшања интегритета
институције.
Трајање: 1 дан
1.11. ЕТИЧКИ КОДЕКСИ
Концепт и садржај: семинар је усмерен ка развијању свести и знања о етичким правилима
понашања у различитим областима рада, новинарству, здравству, образовању, правосуђу и др.
Семинар ће обухватити сесије о правилима понашања у складу са етичким кодексима за
стручњаке из различитих области рада.
Циљеви обуке:
1. Развијање свести о значају доношења и примени етичких правила понашања;
2. упознавање са садржајем донетих кодекса понашања у различитим областима рада.
Циљна група: запослени у државним органима и организацијама, територијалној аутономији
и локалној самоуправи, јавним службама и другим правним лицима, запослени у Агенцији,
здравственим институцијама, НВО.
Метод предавања и рада: интерактивно предавање, презентација, радионице, студије
случаја.
Очекивани резултат:
1. Појачана свест и знање о значају поштовања етичких правила понашања;
2. појачани капацитети за препознавање, процену и указивање на оне процедуре и
поступке који су у супротности са принципима етике и обавештавање надлежних
органа када је то неопходно;
3. упознатост са садржајем различитих етичких кодекса.
Трајање: 1 дан
1.12. ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА И ЉУДСКА ПРАВА
Концепт и садржај: семинар је усмерен ка јачању свести о значају заштите узбуњивача,
односно, појединаца који пријављују службене злоупотребе, кршење закона, корупцију,
кршење људских права. Обухвата сесије о моделима правне заштите у свету, законским
предусловима јачања заштите узбуњивача за запослене у јавном и приватном сектору,
упоредној пракси и др.
Циљеви обуке:
1. Упознавање са значајем заштите права свих појединаца да говоре и пријављују, без
страха, службене злоупотребе, кршење закона, корупцију, кршење људских права итд.;
2. упознавање са модерним законима који гарантују заштиту узбуњивачима;
Одсек за програме обуке
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3. оснаживање за преузимање одговорности, примену закона и пријављивање
противзаконитих радњи.
Циљна група: запослени у државним органима и организацијама, територијалној аутономији
и локалној самоуправи, јавним службама и другим правним лицима.
Метод предавања и рада: интерактивно предавање, презентација, студије случаја.
Очекивани резултат:
1. Упознавање са базичним правилима која сваки потенцијални узбуњивач мора да зна;
2. упознавање са значајем правне заштите послова и каријера многобројних узбуњивача;
3. упознавање са значајем доприноса узбуњивача јачању демократије и заштити људских
права.
Трајање: 1 дан
1.13. ИСТРАЖИВАЊА О КОРУПЦИЈИ
Концепт и садржај: семинар је усмерен ка јачању капацитета за прикупљање и анализу
различитих врста података о корупцији, како о перцепцији присутности корупције тако и
стварног искуства са корупцијом и коруптивних дела. Укључује сесије о методама и
техникама истраживања, прикупљању података (начини и тражење извора) и анализи
података, мерењима присутности корупције Transparency International (Индекс перцепције
корупције) и Светске банке (Индекс контроле корупције), као и других специјализованих
агенција, односу перцепције корупције и процени стварне присутности корупције.
Циљеви обуке:
1. Упознавање са метододама и техникама прикупљања података о корупцији
2. упознавање са методологијом анализе прикупљених података;
3. упознавање са концептом и сврхом јавномнењског истраживања (ставови грађана о
присутности корупције, перцепција корупције);
4. упознавање са концептом и сврхом институционалне анализе (анализа реалног стања,
напретка и упредне праксе из околних општина/земаља у окружењу, анализа прописа,
анализа функционисања органа, институције).
Циљна група: новинари, НВО, млади, запослени у Агенцији за борбу против корупције и
други заинтересовани.
Метод предавања и рада: интерактивно предавање, презентација, радионице, студије
случаја.
Очекивани резултат:
1. Боље разумевање значаја спровођења истраживања за ефикаснију борбе против
корупције;
2. појачан капацитет за прикупљање информација, издвајање и повезивање битних
информација, њихова анализа, обрада и прослеђивање особама које је могу то
искористити у циљу доприноса борби против корупције.
Трајање: 1 дан
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1.14. КОРУПЦИЈА И МЕХАНИЗМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ КОРУПЦИЈЕ У РАЗЛИЧИТИМ
СИСТЕМИМА
Концепт и садржај: корупција је феномен који прожима различите сфере друштва,
образовање, спорт, здравство, правосуђе, привреду итд. Корупција смањује економски развој,
спречава надметање, нарушава поверење у државне институције и администрације, нарушава
вредносни систем у друштву итд. Семинар обухвата сесије о узроцима и последицама
корупције у медијима, спорту, образовању, здравству, правосуђу, полицији, привреди, као и о
механизмима за спречавање корупције у овим системима.
Циљ обуке:
1. Упознавање са радом јавних и државних медија и утицају политике и интересних
група на остваривање права на слободно новинарство и независност уређивачке
политике медијских кућа;
2. упознавање са оквиром за финансијско пословања спортских организација и могућим
злоупотребама;
3. упознавање са узроцима и последицама корупције у полицији;
4. упознавање са узроцима и последицама корупције у правосуђу, факторима утицаја на
независност правосуђа и могућим злоупотребам у судским поступцима;
5. упознавање са узроцима и последицама корупције у образовању;
6. упознавање са узроцима и последицама корупције у здравству;
7. упознавање са економским аспектима корупције и утицајем корупције на
остваривање економскх слобода;
8. упознавање са начинима и моделима за препознавање и спречавање могућности за
корупцију у различитим системима.
Циљна група: запослени у државним органима и организацијама, територијалној аутономији
и локалној самоуправи, јавним службама и другим правним лицима новинари, млади,
запослени у Агенцији за борбу против корупције, НВО.
Метод предавања и рада: интерактивно предавање, презентација, студије случаја.
Очекивани резултат:
1. Појачано знање и свест о узроцима, последицама, начинима за отклањање могућности
за корупцију у различитим системима.
Трајање: 4 дана
Напомена: Семинар ће бити организован у координацији са надлежном институцијом.
1.15. ЕКОНОМСКА СТРАНА КОРУПЦИЈЕ – ЈАВНО И ПРИВАТНО
Концепт и садржај: семинар је усмерен ка развијању знања о економском аспекту
корупције. Обухвата сесије о узроцима, механизмима и последицама различитих врста
корупције, односу глобализације и корупције, економској корупцији у приватном и јавном
сектору, као и утицају корупције на свеукупну пословну климу у Србији.
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Циљеви обуке:
1. Развијање свести и знања о економском проблему корупције и негативном утицају
корупције на целокупну пословну климу;
2. развијање свести о значају сузбијања корупције на додирним тачкама јавног и
приватног сектора (јавне набавке, приватизација...);
3. развијање свести и знања о значају увођење етичких принципа и антикорупцијских
стандарда и превентивних механизама у приватном сектору.
Циљна група: запослени у државним органима и организацијама, територијалној аутономији
и локалној самоуправи, јавним службама и другим правним лицима, новинари, као и
запослени у Агенцији за борбу против корупције.
Метод предавања и рада: интерактивно предавање, презентација, радионице, студије
случаја.
Очекивани резултат:
1. Унапређено теоријско и практично знање о економском аспеку корупције;
2. појачана свест о значаја развоја транспарентнијих, коректнијих и јаснијих пословних
односа у Србији;
3. појачана свест и знање о примени кодекса пословне етике и корпоративног управљања
у приватном сектору.
Трајање: 1 дан
1.16. КОРУПЦИЈА И ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Концепт и садржај: семинар је усмерен ка јачању капацитета за закониту, ефикасну,
економичну и транспарентну употребу јавних средстава. Обухвата сесије о правном и
институционалном оквиру јавних набавки у Србији, могућностима за појаву корупције у
спровођењу јавних набавки као и механизмима за њено спречавање.
Циљеви:
1. Упознавање са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима;
2. јачање свести о значају спровођења јавних набавки у складу са начелима
економичности, ефикасности, транспарентности, објективног процењивања понуда,
одговорности и контроле;
3. јачање капацита за препознавање и спречавање корупције у јавним набавкама.
Циљна група: запослени у државним органима и организацијама, територијалној аутономији
и локалној самоуправи, јавним службама и другим правним лицима, запослени у Агенцији.
Очекивани резултат:
1. Познавање и примена Закона о јавним набавкама и подзаконских прописа;
2. појачана свест и знање о етичком понашању и личној одговорности оних који
учествују у спровођењу јавних набавки, као и о значају спровођења јавих набавки у
складу са законским решењима за успешну борбу против корупције;
3. појачана свест и знање о етичком понашању и личној одговорности запослених без
обзира да ли су укључени у процес спровођења јавних набавки у својој институцији;
4. појачани капацитети за правилно спровођење поступака јавних набавки и отклањање
могућности за корупцију.
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Метод предавања и рада: интерактивно предавање, презентација, радионице, студије
случаја.
Трајање: 1 дан
Напомена: Семинар ће бити организован у договору са надлежном институцијом.
1.17. ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА
Концепт и садржај: семинар је усмерен ка унапређењу капацитета различитих субјеката у
области контроле процеса финансирања политицких странака неопходних за успостављање
ефикаксног механизама надзора и праћења токова новца у политици. Сесије обухватају
нормативни оквир финансирања странака и упоредну светску праксу, извештавање о
финансирању политичких субјеката, извештавање о прилозима и имовини политичких
субјеката, ревизију извештаја о финансирању политичких субјеката.
Циљеви:
1. Упознавање са новим Законом о финансирању политичких активности;
2. упознавање са надлежностима Агенције и конкретним обавезама политичких
субјеката у процесу финансирања политичких активности
Циљна група: лица која се баве финансијама, контакт особе са Агенцијом испред политичких
странака, чланови изборних комисија, запослени у општинским/градским одељењима
надлежним за финансије, представници НВО, новинари, запослени у Агенцији и други
заинтересовани.
Метод предавања и рада: интерактивно предавање, презентација, радионице, студије
случаја.
Очекивани резултат:
1. Познавање Закона о финансирању политичких активности;
2. појачани капацитети за поштовање обавеза које проистичу из Закона о финансирању
политичких активности и за сарадњу са Агенцијом;
3. појачана свест и знање о важности контроле финансирања политичких субјеката у
друштвеном контексту.
Трајање: 1 дан
1.18. ЗАКОН О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА
Концепт и садржај: семинар је усмерен ка јачању капацитета за разумевања значаја
слободног приступа информацијама од јавног значај и транспарентног рада свих органа јавне
власти у борби против корупције. Семинар обухвата сесије о појму и значају, законским
решењима, процедурама остваривања права на информације од јавног значаја, досадашњим
резултатима Повереника.
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Циљ обуке:
1. Развијање свести о значају слободног приступа информацијама од јавног значаја;
2. упознавање са процедурама тражења информација и поступања по захтеву;
3. упознавање са ефектима примене Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја;
4. јачање капацитета за транспарентнији рад органа јавне власти;
Циљна група: запослени у државним органима и организацијама, територијалној аутономији
и локалној самоуправи, јавним службама и другим правним лицима, новинари, НВО, млади,
запослени у Агенцији, други заинтересовани.
Метод предавања и рада: интерактивно предавање, презентација, радионице, студије
случаја.
Очекивани резултат:
1. Повећана свест о значају права на информације од јавног значаја;
2. унапређено знање о процедурама у поступку остваривања права на слободан приступ
од јавног значаја;
3. повећан капацитет за остваривање јавности рада органа.
Трајање: 1 дан
Напомена: Семинар ће бити организован у договору са надлежном институцијом.
1.19. ЗАКОН О ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА
Концепт и садржај: семинар је усмерен ка јачању капацитета за ефикасну заштиту тајности
података и спречавање злоупотреба тајних података и кршења људских права. С обзиром да
Агенција води евиденције о функционерима и њиховој имовини, листу правних лица у којем
је функционер власник више од 20% удела или акција, каталог поклона, завршних рачуна
политичких странака са извештајима у складу са законом којим се уређује финансирање
политичких странака, потребно је јачати капацитете и интегритет запослених за правилно
поступање са поверљивим подацима и поштовање Закона о тајности података. Сесије
обухватају појам и дефиниције, одређивање тајних података, мере заштите тајних података,
приступ тајним подацима, поступак за издавање лиценци односно дозволе, контрола и надзор
предвиђених за уређење јединственог система одређивања и заштите тајних података који су
од интереса за националну и јавну безбедност Србије.
Циљеви обуке:
1. Упознавање са одредбама Закона о тајности података;
2. упознавање са процедурама и стандардима за поступање са тајним подацима;
Циљна група: запослени у Агенцији за борбу против корупције
Метод предавања и рада: интерактивно предавање, презентација.
Очекивани резултат:
1. Појачана свест о значају заштите тајности података;
2. правилан приступ поверљивим подацима из надлежности Агенције за борбу против
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корупције и њихово коришћење у складу са Законом.
Трајање: 1 дан
Напомена: Семинар ће бити организован у договору са надлежном институцијом.
1.20. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Концепт и садржај: ефикасна заштита приватности грађана и смањење ризика од
злоупотребе њихових личних података од изузетне је важности за поштовање права грађана и
владавину права. Агенција је дужна да у свом раду и приликом обавештавања јавности
обезбеди заштиту података о личности, а посебно податке о функционеру и са њим
повезаним лицима, поводом ситуација у којима није утврђена повреда овог закона, у складу
са посебним прописима. На семинару ће бити обрађене теме о подацима о личности, начину
евидентирања личних података грађана, правима лица и заштити права лица чији се подаци
прикупљају и обрађују, ограничењима заштите података о личности, поступку пред
надлежним органом за заштиту података о личности, обезбеђењу података, евиденцији,
изношењу података из Републике Србије и надзору над извршавањем овог закона.
Циљеви обуке:
1. Упознавање са одредбама Закона о заштити података о личности;
2. упознавање са Конвенцијом о заштити појединаца у вези са аутоматском обрадом
података о личности и европским стандардима заштите података о личности.
Циљна група: запослени у Агенцији за борбу против корупције.
Метод предавања и рада: интерактивно предавање, презентација, радионице, студије
случаја.
Очекивани резултат:
1. Појачана свест о значају заштите података о личности;
2. правилно и законито поступање приликом обраде личних података.
Трајање: 1 дан
Напомена: Семинар ће бити организован у договору са надлежном институцијом.
1.21. ПРОГРАМСКА ЦЕЛИНА: ОБУКА РУКОВОДИЛАЦА ЈЕДИНИЦА ЗА ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
Концепт и садржај: развијање знања и вештина специјалиста за људске ресурсе у области
борбе против корупције неопходно је у циљу обезбеђивања адекватне обуке и
професионалног развоја запослених током каријере, као и за одржавање високих етичких и
професионалних стандарда, односно јачање идивидуалног и иституционалног интегритета.
Обука ће обухватити сесије о појму, узроцима и ефектима корупције, домаћим и
међународним механизмима за превенцију и спречавање корупције, сукобу интереса, кодексу
понашања, етици и последицама које проузрокује неетичко понашање, решавању етичлих
дилема, као и начинима укључивања тема о корупцији, посебно теме о интегритету у редовне
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годишње посебне програме обуке запослених.
Циљеви обуке:
1. Обезбеђивање потребних знања и вештина за промене у управљању људским
ресурсима у контексту јачања индивидуланог и институционалног интегритета;
2. јачање вештина и знања за увођење тема о корупције у годишње посебне програме
обуке запослених;
Циљна група: запослени у јединицама за људске ресурсе у државним органима и
организацијама, територијалној аутономији и локалној самоуправи и јавним службама.
Метод предавања и рада: интерактивно предавање, презентација, радионице, студије
случаја.
Очекивани резултат:
1. Специјалисти за људске ресурсе поседују знања и вештина за јачање интегритета;
2. специјалисти за људске ресурсе укључују теме о корупцији у годишње посебне
програме обуке запослених.
Трајање: 4 дана
1.22. ПРОГРАМСКА ЦЕЛИНА: ОБУКА НОВИНАРА
Концепт и садржај: специјализована обука за потребе јачање капацитета новинара за борбу
против корупције у Србији. Обухвата сесије о домаћем и међународном правном оквиру за
борбу против корупције, сукобу интереса, регулаторним и контролним телима у Србији,
доступности информација, финансирању политичких странака, антикорупцијском
стратешком оквиру у Србији, улози и одговорности медија у борби против корупције,
корупцији у различитим системима (медји, спорт, привреда, правосуђе, полиција) "ситној" и
"великој" корупцији, полицијским механизми, истраживањима о корупцији.
Циљеви обуке:
1. Подизање нивоа свести, знања, вештина и одговорности новинара у области
превенције корупције;
2. стицање посебних знања новинара о законској основи, пракси и искуству у борби
против корупције на домаћем и међународном нивоу;
3. подизање нивоа свести новинара о друштвеној улози медија у борби против корупције
и значају јавног надзора над друштвеним делатностима;
4. упознавање новинара са савременим методама и техникама истраживања проблема и
извештавања о питањима из области корупције.
Циљна група: новинари, сарадици Центра за истраживачко новинарство (НУНС), полазници
школа новинарства и школе веб новинарства (УНС) као и студенти Факултета политичких
наука (Универзитета у Београду, Новом Саду, Новом Пазару...)
Метод предавања и рада: интерактивно предавање, презентација, радионице, студије
случаја.
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Очекивани резултат:
1. Висок ниво знања представника медија о међународном правном и институционалном
антикорупцијском оквиру, вредносном систему, искуству и стандардима ЕУ, домаћем
правном и институционалном оквиру за борбу против корупције;
2. представници медија знају и схватају своју друштвену одговорност;
3. представници медија знају о проблему корупције на глобалном, регионалном,
локалном и појединачном нивоу;
4. представници медија знају за механизме који се користе у борби против корупције на
локалном и глобалном нивоу;
5. представници медија су обучени за истраживачки начин обраде тема из области
корупције.
Трајање: 4 дана
1.23. ОБУКЕ ЗА ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕНИКЕ ИЗ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И
СЛУЖБИ ВЛАДЕ
1. Механизми за успостављање одговорности државних органа и искуства других
земаља
2. Отворено о корупцији
3. Израда и спровођење планова интегритета
4. Обавезе државних органа у области борбе против корупције
јавне функције и сукоб интереса
5. Слободан приступ информацијама од јавног значаја
6. Заштита података о личности
Напомена: обуке ће бити реализоване у оквиру Програма општег стручног усавршавања
државних службеника из органа државне управе и служби Владе за 2011. годину. Детаљније
на сајту Службе за управљане кадровима, www.suk.gov.rs
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