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A) ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ТЕКУЋИХ ИЗДАТАКА

I
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
Агенција за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција) је самосталан и
независан државни орган основан Законом о Агенцији за борбу против корупције
(„Службени гласник РС” бр. 97/08 и 53/10, у даљем тексту: Закон). Органи Агенције су:
Одбор и директор. Одбор Агенције конституисан је 15. априла 2009. године и броји 9
чланова. Директор Агенције и заменик директора изабрани су одлуком Одбора од 3.
јула 2009. године, након спроведене конкурсне процедуре. Агенција је самосталан и
независан државни орган и за обављање послова из своје надлежности одговорна је
Народној скупштини. Агенција има својство правног лица. Средства за рад и
функционисање Агенције обезбеђују се у буџету Републике Србије, на предлог Одбора
Агенције, као и из других извора, у складу са законом. Седиште Агенције је у Београду.
Најбитније надлежности Агенције су: надзор над спровођењем Националне
стратегије за борбу против корупције и Акционог плана, решавање о сукобу интереса,
вођење регистра функционера и њихове имовине, обављање послова у складу са
законом којим је уређено финансирање политичких странака, давање смерница за
израду планова интегритета у јавном и приватном сектору и међународна сарадња у
области борбе против корупције. Такође, Агенција за борбу против корупције има
посебно важну улогу у спровођењу Националног програма интеграције у делу који се
односи на област правосуђа, односно на поље борбе против корупције. Агенција треба
да буде носилац послова који се односе на обезбеђење пуне примене ратификованих
Конвенција УН и Савета Европе, као и усвојених закона у области борбе против
корупције.
Чланове Одбора Агенције бира Народна скупштина на предлог овлашћених
предлагача. Овлашћен и предлагачи су: Административни одбор Народне скупштине,
председник Републике, Влада, Врховни касациони суд, Државна ревизорска
институција, Заштитник грађана и Повереник за информације од јавног значаја,
Социјално-економски савет, Адвокатска комора Србије и удружења новинара, чиме су
заступљене све три гране власти и релевантна струковна удружења и цивилни сектор.
Чланом 11. Закона прописано је да члан Одбора Агенције има право на накнаду у
висини две просечне месечне нето зараде у Републици Србији.
ПРАВНИ ОСНОВИ ЗА РАД АГЕНЦИЈЕ СУ:
1. Закон о Агенцији за борбу против корупције;

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Закон о финансирању политичких активности;
Закон о општем управном поступку;
Закон о државним службеницима;
Закон о платама државних службеника и намештеника;
Закон о буџету Републике Србије за 2013. годину;
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Стручној служби;
8. Правилник о регистру функционера и регистру имовине;
9. Правилник о евиденцијама прилога имовине, годишњем финансијском извештају
и извештају о трошковима изборне кампање политиког субјекта;
10. Правилник о поклонима функционера;
11. Правилник о заштити лица које пријави сумњу на корупцију (о узбуњивачима);
12. Правилник о посматраима изборне кампање;
13. Директива о уређењу процедура о интерним контролама и интерним контролним
поступцима.
Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
стручној служби Агенције за борбу против корупције Број: 014-110-00-00005/2011-06 од
22.07.2011. године образовани су сектори као основне унутрашње јединице стручне
службе, и то:
1.
2.
3.
4.

Сектор за послове превенције;
Сектор за оперативне послове;
Сектор за представке и регионалну сарадњу;
Сектор за опште послове

У секторима се образују уже унутрашње јединице - одељења, одсеци и групе
Ради вршења послова за поједине области рада изван састава сектора образују
се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Канцеларија Одбора;
Канцеларија директора;
Интерни ревизор;
Служба за међународну сарадњу;
Служба за односе са јавношћу;
Служба за решавање сукоба интереса;
Служба за контролу финансирања политичких странака.

За наведене организационе јединице систематизована су следећа радна места:
1. Положаји: десет радних места;
2. Извршилачка радна места, и то:
• двадесетседам радних места у звању виши саветник (четрдесет
државних службеник);
• петнаест радних места у звању самостални саветник (двадесет
седам државних службеника);

•
•
•
•
•

тринаест радних места у звању саветник (деветнаест државних
службеника);
три радна места у звању млађег саветник (седам државних
службеника);
четири радна места у звању сарадник (шест државних службеника);
пет радних места у звању референт (једанаест државних
службеника);
два радна места намештеника (три намештеника IV врсте).

Правилник предвиђа укупно 125 радних места (укључујући Директора и Заменика
директора), што у односу на предходни Правилник износи додатних 28
систематизованих радних места.
Правилник у организационом смислу, у погледу броја радних места и броја
државних службеника, у потпуности омогућава остваривање делокруга рада и
надлежности Агенције, односно
делотворно и ефикасно
функционисање
антикорупцијског тела са значајним надлежностима. Упоредна искуства указују да је
предложени број државних службеника минимални праг за формирање кредибилне
службе која ће моћи да обезбеди остваривање надлежности Агенције.

Кадровским планом предвиђено је да у Агенцији до краја 2013. године буде
запослено укупно 95 државних службеника, што значи да ће тај број у односу на
садашње стање бити увећан за 21 - ог новозапосленог.
динамика запошљавања у 2013. години
мај
положај
0

запослен извршилац
7

новембар
намешт.

положај

запослен извршилац

намеш.

0

1

13

0

Сви детаљи везани за садашњи и будући број запослених, као и њихову
структуру, исказан је у Кадровском плану Стручне службе за 2013. годину који је
саставни део овог документа.
Зараде запослених у Агенцији обрачунаваће се и исплаћивати према важећим
правним актима, на основу којих се врши обрачун и исплата зарада за запослене у
државној управи.
Имајући у виду све претходно наведено, пројектован је Финансијског план
Агенције за борбу против корупције за 2013. годину

Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину (Сл. гласник РС број 114/12)
Агенција за борбу против корупције разврстана је у разделу 48. Укупна средстава
опредељена за функционисање Агенције у 2013. години из, извора финансирања 01сопствени приходи, износе

II

ИЗНОС ТРОШКОВА ПРЕМА ВРСТИ И
ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
извор финансирања 01 - приходи из буџета
(износи су исказани у РСД)

411

Плате и додаци запослених

109.900.000,00

411

Плате и додаци запослених

109.900.000,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

17.432.000,00

4121

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

10.701.000,00

4122

Допринос за здравствено осигурање

4123

Допринос за незапосленост

6.131.000,00
600.000,00

Трошкови зарада запослених у 2013. години.

413

Накнаде у натури

450.000,00

4131

Накнаде у натури

450.000,00

4131 - Трошкови превоза на посао и са посла (маркица) у готовини за запослене и
трошкови куповине поклона за децу запослених.
414

Социјална давања запосленима

2.000.000,00

4141

Исплата накнада за време одсуствовања са
посла на терет фонда

1.700.00,00

4143

Отпремнине и помоћи

150.000,00

4144

Помоћ и сјучају болести

150.000,00

4141 - Трошкови боловања и евентуалне помоћи за запослене;
4141 - Социјална давања запосленима према Посебном колективном уговору за
државне органе.

415

Накнаде за запослене

3.000.000,00

4151

Накнаде за запослене

3.000.000,00

4151 - Безготовинске накнаде за превоз запослених у 2012. години.

421

Стални трошкови

9.400.000,00

4210

Трошкови банкарских услуга и платног
промета

4212

Енергетске услуге

2.900.000,00

4213

Комуналне услуге

2.733.000,00

4214

Услуге комуникација

2.897.000,00

4215

Трошкови осигурања

450.000,00

4219

Остали трошкови

300.000,00

120.000,00

4212, 4213 - Трошкови енергетских и комуналних услуга.
За запослене у Агенцији за борбу против корупције обезбеђен смештај у објекту на
локацији Царице Милице број 1. а поменути објекат је трајна локације Агенције обзиром
у 2012. години купљен од стране Републике дирекције за имовину Републике Србије и
дат на коришћење Агенцији за борбу против корупције.

Прорачун потребних средстава за ове намене (енергетске и комуналне услуге) утврђен
је према истим трошковима у 2012. години, стандардно - потребној радној површини по
запосленом и актуелној цени електричне енергије као и свих комуналних услуга. У
калкулацију је урачуната и пројектована стопа инфлације за наредну годину, која неће
бити већа од 10 %;
4214 - Трошкови фиксних и мобилних службених телефона. Прорачун је рађен на
основу трокова ове врсте у 2012. години, актуелних цена телефонских услуга и
тренутног и пројектованог броја запослених до краја 2013. године;
4215 - Стандардни трошкови осигурања запослених, осигурање возила једног
службеног возила (обавезно осигурање и каско осигурање);
4129 - Остали трошкови

422

Службена путовања

3.700.000,00

4221

Трошкови службених путовања у земљи

500.000,00

4221

Трошкови службених путовања у земљи пројекат у оквиру Агенције „Превенција
корупције кроз деловање Агенције“

750.000,00

4222

Трошкови службених путовања у иностранство

2.450.000,00

4221 - Трошкови службених путовања у земљи.
1. Трошкови превоза чланова Одбора Агенције, који нису из Београда, на седнице
које се одржавају четири пута месечно. Трошкови превоза, смештаја и дневница
за едукације обвезника Закона који ће се организовати ван Београда;
2. У склопу програма „Јачање капацитета Агенције за борбу против корупције“
спровешће се пројекат „Превенција корупције кроз деловање Агенције“ који
подразумева низ едукација органа јавне власти у скоро свим градовима у Србији.
За ту намену предвиђена су исказана средства са позиције трошкови путовања у
земљи.
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство. У том смислу, а узимајући у
обзир тренутну економску ситуацију и интенцију ка штедњи у јавном сектору, за 2012.
годину планирана су службена путовања у иностранство представника Агенције само у
оним случајевима где то практично представља међународну обавезу Републике
Србије:

разлог упућивања на
службени пут

број
одлазака

број дана
трајања
службеног
пута по
одласку

број особа које
се упућују на
службени пут

процењени
износ
трошкова у
рсд

"GRECO",
конференција 4
европских земаља и САД
везано за област корупције,
Стразбур;

5

2

750.000,00

"UNCAC", радне групе везане 3
за
имплементацију
УН
конвенције за борбу против
корупције, Беч;

3

3

450.000,00

"EPAC",
(Европско 1
партнерство за борбу против
корупције)

4

2

350.000,00

Радна посета инстинуцији за 1
борбу против корупције БиХ чланови Одбора Агенције

2

4

150.000,00

Уешће
на
конференцији 1
"Under the Influence? Interest
Groups, Loobing and Campaign
Finance"

8

1

250.000,00

Остала службена путовања у
иностранство

500.000,00

423

Услуге по уговору

36.952.000,00

4231

Административне услуге

200.000,00

423290

Остале компјутерсје услуге

500.000,00

423290

Остале компјутерсје услуге - миграције
података и одржавања сервера

423211

Услуге за израду софтвера - увођење
безбедносних картица за улаз у службене
просторије Агенције

423290

Остале компјутерске услуге - услуге
одржавања апликативног софтвера

2.280.000,00

4233

Услуге образовања и усавршавања

300.000,00

4.500.000,00
650.000,00

запослених
4234

Услуге информисања

4234

Услуге информисања - пројекат у оквиру
Агенције „Превенција корупције кроз
деловање Агенције“

245.000,00

3.470.000,00

4235

Стручне услуге - накнаде члановима Одбора
Агенције

4235

Стручне услуге -

2.600.000,00

4235

Стручне услуге - пројекат у оквиру Агенције
„Превенција корупције кроз деловање
Агенције“

7.200.000,00

12.482.000,00

4236

Услуге за домаћинство и угоститељство

300.000,00

4237

Репрезентација

725.000,00

4239

Остале опште услуге

1.500.000,00

4231 - Трошкови административних и стручних услуга. Средства предвиђена
превасходно за ангажовање професионалних преводилаца који ће бити ангажовани на
превођењу службеног материјала за потребе Агенције;
4232 - Компјутерске услуге:
1. Трошкови посебних услуга за одржавање компјутера и мрежа. Ангажовање 1
лица ради пружања стручних компјуретских услуга ради одржавања
информационог система.
2. Трошкови миграције података и одржавања сервера. Агенција је у 2010. години
извршила набавку софистицираног хардверског система (компјутерска опрема) у
складу са специфичним потребама. Уговор о набавци био је вредан 220.000 евра
(динарска противвредност) и садржао је набавку опреме, инсталирање опреме и
одржавање целокупног система на перид од три године. Према важећем уговору
услуга одржавања од стране добављача опреме истиче у марту 2013. године те
су нам тражена средства неопходна за закључивање истог уговора ради даљен
апгејдовања и апдејтовања система.
3. Од октобра 2011. године седиште Агенције премештено је у објекат на локацији
Царице Милице број 1 у Београду. Зграда је била незавршена у смислу да је
остало доста радова које је требало завршити да би се просторије довеле у
функционално стање за рад запослених. Током целе 2012. године вршени су
одређени радови неопходни поменутој намени. Препорука МУП Републике

Србије је да је потребно додатно увести систем картица за улазни део зграде и
за улазак на сваки спрат појединачно, што је безбедносни стандард за типове
институција попук Агенције за борбу против корупције;
4. Услуга одржавања већ успостављеног апликативног софтвера.
4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених. Котизација за семинаре,
котизација за стручна саветовања, друге услуге образовања и усавршавања
запослених. Обуке запослених представљају важан сегмент, с обзиром да се кроз
унапређења знања и вештина повећава и ефикасност и квалитет рада. Основа за
израду Плана обука биће елементи садржани у прописаном обрасцу за оцењивање
запослених. Планом обука предвиђено је да руководиоци организационих јединица
првенствено похађају обуке за унапређење лидерских компетенција (управљање
временом, организација, управљање тимовима и сл.). За извршилачка радна места
план обука је прилагођен специфичностима самог посла, те су, између осталог,
предвиђене и обуке за унапређење знања за обраду текста и табеларну обраду
информација, "слепо куцање", канцеларијско пословање, контрола, финансије итд.
Свакако, постављени су и критеријуми за мерење ефикасности имплементирања
стечених знања и вештина. При одабиру институције која изводи обуке водиће се
рачуна о квалитету и реномеу предавача, као и о коришћењу савремених метода
предавања. Такође, у наредном периоду биће формирана и заједничка база
документације и литературе у којој ће бити обједињени сви пратећи материјали
добијени током похађања обука, чиме ће се омогућити да сви запослени имају
могућност индивидуалног и континуираног рада на унапређењу компетенција.
Уколико Агенција у наредној години „препозна" потребу и ако буду постојале
финансијке могућности Агенција ће почетком 2012. године (наком усвајања закона о
буџету) дефинисати Програм струног усавршавања и додатног образовања за
одређени број државниг службеника.
4234 - Услуге информисања:
1. Прес - клипинг, услуге штампања, услуге информисања јавности и односа са
јавношћу, објављивање тендера и информативних огласа;
2. У склопу програма „Јачање капацитета Агенције за борбу против корупције“
спровешће се пројекат „Превенција корупције кроз деловање Агенције“ који
подразумева низ активности везаних за организовање и спровођење медијских
кампања чији је циљ подизање антикорупцијске свести грађана Србије.
4235 - Остале струне услуге:
1. Средства предвиђена за накнаде члановима Одбора Агенције за 2012. годину
(девет чланова), прописаних чланом 11. Закона о Агенцији за борбу против
корупције.(накнада за текући месец је износ у висини од две просечне плате у
Републици Србији за предходни месец). Такође, од друге половине 2012. године
планира се ангажовање четири еминентна стручњака из области борбе против
корупције, који ће радом и саветима допринети повећању капацитета Агенције у
стручном делу;
2. Агенција је у току 2013. године 5-7 лица по основу уговора о привременом и
повременом вршењу послова ради стручне помоћи у раду Службе за контролу

финансирања полтичких субјеката, Сектору за послове превенције и Одељењу
за представке;
3. У склопу програма „Јачање капацитета Агенције за борбу против корупције“
спровешће се пројекат „Превенција корупције кроз деловање Агенције“ који
подразумева низ активности везаних за координацију процеса израде Нациналне
стратегије за борбу провив корупције, Акционог плана и Секторских планова и
израда система за праћење примене свих докумената и антикорупцијске
едукације органа јавне власти, представника медија, НВО и других циљних група.
4237 - Репрезентација;
4239 - Остале опште услуге:
1. С обзиром да је Агенција прешла у нови пословни простор постоји потреба за
ангажовањем једног лица које би вршило послове домаћина зграде. Ово лице ће
бити ангажовано по уговору о делу обзиром да то радно место није предвиђено
актом о систематизацији радних места;
2. Остале опште услуге

425

Текуће поправке и одржавање

400.000,00

4251

Текуће поправке и одржавање зграда објеката

350.000,00

4252

Текуће поправке и одржавање опреме

50.000,00

4251 - Текуће поправке и одржавање опреме новог објекта где је смештена Агенција
(систем грејања просторија, систем одржавња и редовног сервисирања лифта и
остало);
4252 - Текуће поправке и одржавање опреме. Текуће поправке и одржавање опреме за
саобраћај, поправке електричне и електронске опреме.

426

Материјал

2.470.000,00

4261

Административни материјал

150.000,00

4261

Административни материјал - пројекат у
оквиру Агенције „Превенција корупције кроз
деловање Агенције“

520.000,00

4263

Административни материјал - тонери

1.100.000,00

4263

Материјал за образовање и усавршавање
запослених

100.000,00

4264

Материјал за саобраћај

600.000,00

4261 - Административни материјал.
1. Трошкови тонера за штампче, трошкови канцеларијског материјала и ситног
инвентара (ова опрема куповаће се само у случајевима када Управа за
заједничке послове републичких органа требован материјал и ситан инвентар
нема на залихма у дужем временском периоду о чему ће бити сачињена
службена белешка), трошкови стручног материјала;
2. Усклопу програма „Јачање капацитета Агенције за борбу против корупције“
спровешће се пројекат „Превенција корупције кроз деловање Агенције“ који
подразумева низ едукација органа јавне власти у скоро свим градовима у Србији.
За ту намену предвиђена су исказана средства са позиције административни
материјал.
4263 - Материјал за образовање и усавршавање запослених. Стручна литература за
редовне потребе запослених, материјали за образовање;
4264 - Трошкови материјала за саобраћај, издаци за гориво.

482

Порези, обавезне таксе, казне

120.000,00

4821

Остали порези

120.000,00

4821 - Трошкови пореза и обавезних такса при регистрацији службених возила
Агенције.

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

50.000,00

4831

Новчане казне и пенали по решењу судова
судских тела

50.000,00

512

Машине и опрема

5122

Административна опрема

512221

Административна опрема, компјутерска
опрема - увођење безбедносних картица за
улаз у службене просторије Агенције

3.450.000,00
300.000,00
1.800.000,00

512811

Опрема за јавну безбедност - пројекат и
реализација противпожарне заштите ИТ сале
и звучна изплација.

1.350.000,00

5122 - Административна опрема.
1. У 2013. години потребно је обезбедити средства за куповину додатне количине
канцеларијског намештаја за опремање канцеларијског простора (1 ТВ потребан
за салу за едукације, недостајући столови, столице, канцеларијски ормарићи,
фиоке за новозапослене у Агенцији);
2. Од октобра 2011. године седиште Агенције премештено је у објекат на локацији
Царице Милице број 1 у Београду. Зграда је била незавршена у смислу да је
остало доста радова које је требало завршити да би се просторије довеле у
функционално стање за рад запослених. Током целе 2012. године вршени су
одређени радови неопходни поменутој намени. Препорука МУП Републике
Србије је да је потребно додатно увести систем картица за улазни део зграде и
за улазак на сваки спрат појединачно, што је безбедносни стандард за типове
институција попук Агенције за борбу против корупције.
3. Потрбно је обезбедити средства за опремање ИТ сале у смислу заштите
пошара и обезбедити њену звучну изолацију. Ова два захтева наложена су
МУП - Управе за ванредне ситуације и представљају обавезу и услов
добијање позитивног мишљења у области заштите од пожара и безбедности
раду.
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III

СРЕДСТВА ЗА ТЕКУЋЕ ФИНАНСИРАЊЕ У 2013. ГОДИНИ
01 - приходи из буџета
РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ек.
клас.

износ у РСД

о п и с

411

Плате и додаци запослених

109.900.000,00

412

Социјална давања на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

2.000.000,00

415

Накнаде за запослене

3.000.000,00

416

Јубиларне награде

421

Стални трошкови

9.400.000,00

422

Службена путовања

3.700.000,00

423

Услуге по уговору

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

482

Порези, обавезне таксе, казне

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

512

Машине и опрема

19.500.000,00
450.000,00

100.000,00

36.952.000,00
400.000,00
2.470.000,00
120.000,00
50.000,00
3.450.000,00

укупно:

191.492.000,00

IV

ИЗНОС ТРОШКОВА ПРЕМА ВРСТИ И
ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
извор финансирања 05 - донације иностраних зеаља
(износи су исказани у РСД)

422

Службена путовања

4221

Трошкови службених путовања у земљи

4222

Трошкови службених путовања у иностранство

1.800.000,00
600.000,00
1.200.000,00

Трошкови путовања у земљи и иностранству према пројекту „Подршка Агенцији за
борбу протов корупције у борби против корупције“.

423

Услуге по уговору

6.500.000,00

4235

Стручне услуге -

6.500.000,00

Трошкови струних услуга према пројекту „Подршка Агенцији за борбу протов корупције
у борби против корупције“.

426

Материјал

350.000,00

4261

Административни материјал

350.000,00

Трошкови административног материјала према пројекту „Подршка Агенцији за борбу
протов корупције у борби против корупције“.

V

СРЕДСТВА ЗА ТЕКУЋЕ ФИНАНСИРАЊЕ У 2013. ГОДИНИ
05 - донације иностраних земаља
РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ек.
клас.

износ у РСД

о п и с

422

Службена путовања

1.800.000,00

423

Услуге по уговору

6.500.000,00

426

Материјал

350.000,00

укупно:

8.650.000,00

VI

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2013. ГОДИНИ

ек.
клас.

о п и с

износ у РСД
01

укупно

05

411

Плате и додаци запослених

109.900.000,00

109.900.000,00

412

Социјална давања на терет
послодавца

19.500.000,00

19.500.000,00

413

Накнаде у натури

450.000,00

450.000,00

414

Социјална давања
запосленима

2.000.000,00

2.000.000,00

415

Накнаде за запослене

3.000.000,00

3.000.000,00

416

Јубиларне награде

100.000,00

100.000,00

421

Стални трошкови

9.400.000,00

9.400.000,00

422

Службена путовања

3.700.000,00

1.800.000,00

5.500.000,00

423

Услуге по уговору

36.952.000,00

6.500.000,00

43.452.000,00

425

Текуће поправке и
одржавање

426

Материјал

482

Порези, обавезне таксе,
казне

483

Новчане казне и пенали по
решењу судова

512

Машине и опрема

400.000,00
2.470.000,00

укупно:

400.000,00
350.000,00

2.820.000,00

120.000,00

120.000,00

50.000,00

50.000,00

3.450.000,00

3.450.000,00

191.492.000,00

8.650.000,00

200.142.000,00

У Београду, 10. јануар 2013. године
Број: 014-401-00-00005/13-03

ДИРЕКТОР АГЕНЦИЈЕ
Татјана Бабић

