АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У
СЛУЖБИ ЗАШТИТЕ
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

У СЛУЖБИ
ЗАШТИТЕ
ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА

Улога
Агенција за борбу против корупције је
независан државни орган. За свој рад одговара
Народној скупштини. Агенција је основана
Законом о Агенцији за борбу против корупције,
чија примена је почела 1. јануара 2010. године.
Улога Агенције за борбу против корупције је да
штити јавни интерес, доприноси смањењу
ризика од корупције и промовише важност
јачања интегритета и одговорности органа јавне
власти и функционера.

Визија
Корупција сведена на ниво инцидентне појаве.

Мисија
У сарадњи са друштвом заштитити јавни
интерес, смањити ризике од корупције и
промовисати интегритет органа јавне власти и
функционера.

Управљање

Агенција за борбу против корупције
Царице Милице 1, 11000 Београд
Ел. пошта:
Телефон:
Факс:

office@acas.rs
011 4149 100
011 4149 129

Посетите интернет презентацију
Агенције на
www.acas.rs
Пратите нас на друштвеним мрежама
acas.rs

NeKorupciji

MyIntegrity

Органи Агенције су Одбор и директор.
Директор, поред осталог, представља Агенцију,
руководи радом, организује и обезбеђује
законито и ефикасно обављање послова
Агенције, доноси одлуке о повреди Закона о
Агенцији за борбу против корупције и изриче
мере.
Одбор Агенције, поред осталог, бира и
разрешава директора Агенције, одлучује по
жалбама на одлуке директора којима се изричу
мере у складу са овим законом, усваја годишњи
извештај о раду Агенције и врши надзор над
радом и имовинским стањем директора,
предлаже буџетска средства за рад Агенције.

ИДЕЈА НЕЗАВИСНИХ
ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Директорка Агенције за борбу против корупције
Татјана Бабић

Порука
Агенција ће у наредном периоду радити на
прецизирању и јачању својих законских
овлашћења како би у примени механизама за
борбу против корупције била још ефикаснија. У
свом даљем раду Агенција ће јачати своје везе
са јавношћу као својим партнером у борби
против корупције.

Независни државни органи спадају у тзв.
четврту грану власти. Њихова улога је да
заштите јавни интерес. То значи да питање
јавног добра излази из домена дневне политике,
политичких програма и идеологија и постаје
питање над којим надлежност има институција, а
не политичка група или појединци. Њиховим
контролним функцијама јача се принцип поделе
власти. У основи идеје постојања независних
државних органа је јачање владавине права која
ограничава државу – и подразумева правила
одређених стандарда, правду и правичност, али
и слободу и одговорног и активног грађанина.
Оснивањем ових институција, поред
постојећих репресивних надлежности, држава
се фокусира на превенцију појава које
нарушавају друштвени интегритет и угрожавају
јавни интерес. Другим речима, да не постоје
независни државни органи, као што је и
Агенција за борбу против корупције, не би било
ни превенције, осим на нивоу напора цивилног
друштва.

Надлежности Агенције прописане
Законом о Агенцији за борбу
против корупције указују на то да
су оне усмерене на постизање
следећих општих циљева:
1) Контрола располагања јавним ресурсима,
због чега Агенција:
• решава о неспојивости јавних функција и
сукобу интереса;
• проверава имовину и приходе функционера;
• води регистар функционера и њихове
имовине, објављује каталог поклона и
контролише финансирање политичких
субјеката;
2) Разоткривање корупције у раду органа
јавне власти, због чега Агенција поступа по
представкама правних и физичких лица
3) Едукација представника јавног сектора и
других циљних група, укључујући и општу
јавност, о питањима значајним за
антикорупцијско деловање;

• надзире и извештава о процесу спровођења
националне антикорупцијске стратегије;
• анализира ризике од корупције у нацртима и
предлозима закона и даје иницијативе за
измену и доношење прописа ради
отклањања коруптивних ризика;
• спроводи истраживања и анализе са циљем
бољег формулисања антикорупцијских
јавних политика;
5) Успостављање и јачање веза са окружењем
у којем ради, због чега Агенција:
• сарађује са представницима сродних
институција из других земаља и
међународним организацијама;
• сарађује са организацијама цивилног
друштва и
• спроводи антикорупцијске кампање;
6) Обезбеђивање сопствене одговорности
пред грађанима, због чега је Агенција дужна
да омогући и осигура:
• законито и ефикасно поступање у стварима
из сопствене надлежности и
• транспарентност рада и доступност
информација од јавног значаја;

4) Обезбеђивање механизама за
успостављање и унапређење интегритета у
институционалном и регулаторном оквиру,
због чега Агенција:
• координира процес увођења и надзире спровођење планова интегритета у јавном сектору;

7) Јачање сопствених капацитета ради
делотворног спровођења надлежности
прописаних законом.

Агенција изриче мере којима отклања сукоб
интереса, ситуацију у којој функционер има приватни
интерес који утиче, може да утиче или изгледа да
утиче на поступање функционера у вршењу јавне
функције на начин који угрожава јавни интерес.
Агенција изриче мере којима отклања повреду
закона када: функционер који је на сталном раду
истовремено заступа и управља приватним правним
лицем (привредним друштвом, установом и др.);
истовремено, без сагласности Агенције, обавља
други посао, односно делатност и/или је
истовремено и члан органа других удружења,
уколико постоји сукоб интереса. Агенција изриче
мере којима отклања повреду закона када:
функционер врши управљачка права у привредном
друштву; функционер који обавља делатност
предузетника не повери пословођење другом
физичком лицу; функционер, коме је престала јавна
функција, заснује радни однос или пословну сарадњу
супротно одредбама Закона о Агенцији.
Агенција доноси решења којима отклања и
спречава: кумулацију јавних функција, вршење
јавних функција које су неспојиве, односно у сукобу
интереса као и обављање других послова, односно
делатности који су неспојиви са вршењем јавне
функције, односно чијим обављањем се угрожава
непристрасно вршење јавне функције.

Агенција је једини државни орган који независно
и непристрасно поступа по поднетим пријавама о
сумњи на постојање корупције и приликом
поступања захтева од других државних органа да
предузму мере из њихове надлежности.

Оснивањем Агенције, први пут су успостављени
и доступни јавности: Регистар функционера који
садржи све носиоце јавних функција у Републици
Србији; Каталог поклона које функционери приме у
вези са вршењем јавне функције; Регистар имовине
функционера који садржи податке о приходима,
покретним и непокретним стварима у власништву
функционера.
Агенција врши редовне и ванредне провере
благовремености, тачности и потпуности података из
Извештаја о имовини и приходима функционера.

Ради размене и уједначавања
антикоруптивних стандарда, Агенција редовно
учествује у раду најважнијих међународних
тела/мрежа за борбу против корупције, као што су:
Група држава за борбу против корупције (GRECO),
Радна група за превенцију корупције УН
Конвенције против корупције, Организација за
економску сарадњу и развој (OECD) – Мрежа за
борбу против корупције, Европски партнери
против корупције (EPAC) и друге. Агенција
представља своје резултате, учествује у изради
међународних декларација, студија, извештаја,
анализа, истраживања.
Агенција укључује организације цивилног
друштва (ОЦД) у процесе креирања јавних
антикорупцијских политика и праћења њихове
примене. Такође, Агенција додељује ОЦД средства
за реализацију пројеката у области борбе против
корупције.
Агенција расписује конкурсе за ученике,
студенте и просветне раднике у Републици
Србији, поводом Међународног дана борбе
против корупције, чиме доприноси подизању
свести младих о проблему корупције.

Кроз примену Закона о финансирању
политичких активности, Агенција:
- контролише и анализира токове новца;
- едукује политичке странке и групе грађана,
медије (новинаре), државне органе, невладине и
друге организације;
- прати политичке активности и надзире
финансије;
- информише јавност о томе како се политички
субјекти финансирају.

Агенција је осмислила неколико иновативних
алата који помажу у изградњи и јачању интегритета
институција јавног сектора и доприносе квалитету
антикорупцијских мера:
1. модели плана интегритета који служе
институцији да препозна и отклони слабости у
раду, због којих се унутар њих појављује или
може појавити корупција;
2. методологија за процену ризика корупције у
прописима која служи отклањању оних одредаба
у законима које омогућавају појаву корупције
приликом њихове примене;
3. програм тренинга о етици и интегритету за
запослене у јавном сектору, као и за оне које
желе да постану тренери и да ова знања преносе
даље;
4. алтернативни извештаји организација цивилног
друштва о томе да ли органи власти испуњавају
своје обавезе из Стратегије за борбу против
корупције.

