
На основу члана 17.  став  1.  и  члана  43.  став  3.  Закона  о  Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС
и 44/14), на предлог Министарства правде,

Влада доноси

З А К Љ У Ч А К

1. У Закључку Владе 05 број 110-7203/13 од 25. августа 2013. године („Службени
гласник РС”, број 79/13), у Акционом плану за спровођење Националне стратегије за
борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године који
чини саставни део закључка у Глави II. „СКРАЋЕНИЦЕ И ОПШТЕ НАПОМЕНЕ”, у
делу „ОПШТЕ НАПОМЕНЕ”, тачка 1. мења се и гласи: 

 „ 1) Рокови се рачунају од дана објављивања измењеног Акционог плана, осим уколико
је  другачије  одређено.  Рокови  су  формулисани  као  квартали  у  одређеној  години.
Активност  није  нужно  извршити  у  наведеном  кварталу, већ  је  могуће  започети  са
реализацијом и раније, а рок за реализацију истиче последњег дана наведеног квартала.
Рокови који  су формулисани као одређени број  месеци опредељени су у  односу на
околност  од  чије  реализације  почиње  да  тече  наведени  рок,  што  је  предвиђено  у
напомени уз ту активност. Одредница „континуирано” односи се на активности које
треба да се реализују до краја периода важења Стратегије и Акционог плана, а њихова
испуњеност се оцењује сваке године изнова. ”

Тачка 3. мења се и гласи: 

„ 3) Уколико је према анализи потреба неопходна измена акта о систематизацији радних
места, односно запошљавање нових кадрова, потребно је водити рачуна о томе да за
давање сагласности за доношење овог акта може бити надлежан други орган власти, и
да  без  његове  сагласности  није  могуће  извршити  ову  активност.  Субјект  који  је  у
Акционом  плану  означен  у  колони  „Одговорни  субјекти”  има  обавезу  да  иницира
поступак измене акта о систематизацији радних места,  односно запошљавања нових
кадрова. ”

Тачка 6. мења се и гласи: 

„  6) Одредница  „континуирано”  у  колони  која  предвиђа  рокове  за  реализацију
активности односи се на активности које се периодично понављају (нпр. спровођење
плана и програма обуке) до 2018. године, до када се примењује ова стратегија. У том
случају, надзор ће се вршити тако што ће се утврђивати да ли је одговорни субјект за
сваку годину важења Стратегије испунио план и програм обуке запослених. ”

После тачке 8. додаје се тачка 9. која гласи:



 „ 9) Извор финансирања свих мера и активности је буџет Републике Србије, осим у
случају ако се ради о трошковима који ће се финансирати из донаторских средстава,
што је  посебно назначено у рубрици „Потребни ресурси”.”

У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.1.ПОЛИТИЧКЕ АКТИВНОСТИ, циљ
3.1.1., мера 3.1.1.1. мења се и гласи:

Акциони план Стратегије зa борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.1. ПОЛИТИЧКЕ АКТИВНОСТИ

3.1.1. Циљ Отклоњени недостаци у правном оквиру и спровођењу контроле финансирања политичких активности и субјеката

Индикатор циља Број случајева кршења Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС”, бр. 43/11 и 123/14) смањен за 30% 

до 2017. године (у односу на 2012. годину). Број правноснажних одлука у прекршајним и кривичним предметима у вези са кршењем

Закона о финансирању политичких активности повећан је за 30% до 2017. године у односу на 2012. годину.

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.1.1.1 Ојачати капацитете ДРИ за 

ефикасно спровођење 

ревизије парламентарних 

политичких странака

Изменити систематизацију 

тако да одговара 

препорукама нове анализе 

потреба и запослити кадар у 

складу са измењеним актом 

о систематизацији

II квартал 

2017. године

ДРИ Усвојен акт о 

систематизацији

који одговара 

препорукама 

анализе 

потреба; Број и 

структура 

запосленог 

кадра одговара 

измењеном акту

о 

систематизацији

анализи потреба

Према анализи 

потребa (По 

запосленом бруто

91.020 РСД)

Општа напомена број 3. 

Претходна  анализа потреба

израђена је у марту 2014. 

године 

Направити и спроводити 

план и програм обуке 

запослених у складу са 

препорукама анализе 

потреба

континуирано  ДРИ План и програм 

обуке који 

одговара 

препорукама 

анализе 

потреба; 

Достављен 

извештај о 

спроведеном 

плану и 

програму обуке

Према анализи 

потреба и 

програму обуке 

(по обуци 36.900

РСД) 

 

Набавити опрему  и 

иницирати поступак 

обезбеђивања простора у 

складу са препорукама 

анализе потреба

III квартал 

2017. године

 ДРИ Достављен 

извештај о 

набављеној 

опреми 

/простору 

Према анализи 

потребa 

Општа напомена број 4.

Садржина активности 

зависи од тога да ли је 

анализа указала на потребе 

за набавком опреме или 

простора или и једног и 

другог, и у складу с тим се 

врши оцена испуњености 

активности

* Напомена

3.1.1.1. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.2.2.
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3.1.1.2. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.2.3.

3.1.1.3. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активности 2.2.2.2. и  2.2.2.3.

3.1.1.4. Прва активност у оквиру мере је реализована, преостале активности прате се
кроз Акциони план за Поглавље 23, активности 2.2.1.4, 2.2.2.6. и 2.2.2.7.

3.1.1.5. Прва активност је реализована. Мера је пренумерисана у 3.1.1.1.

3.1.1.6. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.2.6.

3.1.1.7. Прва активност је реализована. Преостале активности прате се кроз Акциони
план за Поглавље 23, активности 2.2.2.8 и 2.2.2.9.

3.1.1.8. Мера је реализована.

У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.1. ПОЛИТИЧКЕ АКТИВНОСТИ, циљ
3.1.2., мере 3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3. и 3.1.2.4. мењају се и гласе:

Акциони план Стратегије зa борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.1. ПОЛИТИЧКЕ АКТИВНОСТИ

3.1.2. Циљ Отклоњени недостаци у правном оквиру и ојачани капацитети у области превенције сукоба интереса, контроле имовине и 

прихода јавних функционера. 

Индикатор циља Повећан број контрола у раду управе, у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције  

(„Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/20 - УС, 67/13 – УС, 8/215 - УС ) и другим релевантним 

законима (пораст од 30% у односу на почетну вредност у 2012. години).

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

 3.1.2.1. Успоставити ефикасну 

инфраструктуру за сарадњу 

Агенције за борбу против 

корупције и надлежних 

институција, ради провере 

података у достављеним 

извештајима о имовини и 

приходима

Омогућити 

овлашћеном лицу у 

Агенцији приступ 

подацима Пореске 

управе о ЈИПБ у обиму 

потребном за 

контролу података из 

извештаја о имовини и

приходима и 

извештаја о 

финансирању 

политичких субјеката, 

а у складу са 

„принципом најмање 

привилегије” што 

значи да лице може и 

сме да има приступ 

само оним подацима 

који су му неопходни 

за обављање послова 

из његовог делокруга 

рада

6 месеци 

након 

успостављ

ања 

система 

ЈИПБ

Пореска 

управа 

Агенција има

приступ бази

ЈИПБ у обиму

потребном 

за контролу 

података из 

извештаја о 

имовини и 

приходима и

извештаја о 

финансирањ

у 

политичких 

субјеката

 Непознато у 

овом 

тренутку

Активност се може 

остварити након 

увођења система ЈИПБ

(види: 3.2.1.2).

Општа напомена број 

8.

3.1.2.

2.

Oбeзбeдити 

мaтeриjaлe зa 

eдукaциjу 

Изрaдити и oбjaвити 

Приручник (вoдич)  o 

oбaвeзaмa 

6 мeсeци  Агенција Приручник 

(вoдич)    o 

oбaвeзaмa 

3.000 

примeрaкa – 

штaмпaњe 

Рoк сe рaчунa oд пoчeткa 

примeнe нoвoг Зaкoнa o 

Aгeнциjи зa бoрбу прoтив 
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функциoнeрa o 

примeни oдрeдaбa 

новог Зaкoнa o 

Aгeнциjи зa бoрбу 

прoтив кoрупциje у 

вeзи сa приjaвoм 

имoвинe и прихoдa

функциoнeрa у 

oблaсти приjaвe 

имoвинe и прихoдa,  

од почетка примене 

новог Зaкoнa o 

Aгeнциjи зa бoрбу 

прoтив кoрупциje

функциoнeр

a у oблaсти 

приjaвe 

имoвинe и 

прихoдa 

oдштaмпaн и

oбjaвљeн нa 

интeрнeт 

стрaни 

Aгeнциje

550.000 РСД 

(УСAИД, 

Прojeкaт зa 

рeфoрму 

прaвoсуђa и 

oдгoвoрну 

влaст)

кoрупциje

Прeдставити  

Приручник (вoдич) o 

oбaвeзaмa 

функциoнeрa у 

oблaсти приjaвe 

имoвинe и прихoдa

6 мeсeци Агенција Oдржaнa 

прeзeнтaциj

a  

Приручника 

(вoдича)   нa 

oкруглoм 

стoлу

Tрoшкoви 

oргaнизaциje 

oкруглoг 

стoлa – 

250.000 РСД 

(УСAИД, 

Прojeкaт зa 

рeфoрму 

прaвoсуђa и 

oдгoвoрну 

влaст)

 Рoк сe рaчунa oд 

пoчeткa примeнe 

нoвoг Зaкoнa o 

Aгeнциjи зa бoрбу 

прoтив кoрупциje

Поделити 3.000 

примeрaкa штaмпaнoг  

Приручника (вoдича)   

прeмa унaпрeд 

припрeмљeнoм плaну 

дистрибуциje

 9 мeсeци  Агенција Плaн

дистрибуциj

e

Приручника

(вoдича)

Подељено

нajмaњe 80%

oдштaмпaни

х  примeрaкa

Приручника

(вoдича)  

3.000 

примeрaкa – 

дистрибуциja

– 50.000 РСД

 Рoк сe рaчунa oд 

пoчeткa примeнe 

нoвoг Зaкoнa o 

Aгeнциjи зa бoрбу 

прoтив кoрупциje

Изрaдити и oбjaвити 

вeбинaре – eдукaтивне 

видeo мaтeриjaле o 

oбaвeзaмa 

функциoнeрa у oблaсти

приjaвe имoвинe и 

прихoдa

 9 мeсeци  Агенција Вeбинaри – 

eдукaтивни 

видeo 

мaтeриjaли o

oбaвeзaмa 

функциoнeр

a у oблaсти 

приjaвe 

имoвинe и 

прихoдa 

изрaђeни и 

oбjaвљeни 

нa интeрнeт 

стрaни 

Aгeнциje

Изрaдa 

сцeнaриja зa 

видeo 

мaтeриjaл и 

изрaдa видeo

мaтeриjaлa 

–2.500.000 

РСД 

Рoк сe рaчунa oд 

пoчeткa примeнe 

нoвoг Зaкoнa o 

Aгeнциjи зa бoрбу 

прoтив кoрупциje

 3.1.2.3.а Успоставити проактивни 

приступ у контроли 

извештаја о имовини и 

приходима функционера

Запослити нови кадар  

у oблaсти кoнтрoлe 

извeштaja o имoвини и 

прихoдимa 

функциoнeрa

 II квартал 

2017 године

 Агенција Зaпoслeн 

нoви кaдaр у

oблaсти 

кoнтрoлe 

извeштaja o 

имoвини и 

прихoдимa 

функциoнeр

a

По 

запосленом 

најмање 

бруто 

100.000 РСД

Општа напомена број 

3.
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Пoкрeнути  нoве 

пoступке кoнтрoлe 

блaгoврeмeнoсти 

пoднoшeњa  извeштaja 

o имoвини и прихoдимa

функциoнeрa нa oснoву

индициja и пoдaтaкa 

прикупљeних у 

пoступцимa кoнтрoлe 

других извeштaja, 

другим пoступцимa 

кoje вoди Aгeнциja, кao 

и из других извoрa 

(мeдиja, инфoрмaциja 

дoбиjeних oд других 

oргaнa, прaвних и 

физичких лицa кoje 

нису дoстaвљeнe кaкo 

би сe пoкрeнуo 

пoступaк прeд 

Aгeнциjoм и сл.)

 

континуиран

о

 Агенција Брoj нoвих 

пoступaкa 

кoнтрoлe 

блaгoврeмeн

oсти 

извeштaja, 

пoкрeнутих 

нa нaчин 

oписaн у 

сaдржajу 

aктивнoсти, 

пoвeћaн у 

oднoсу нa 

прeтхoдну 

гoдину

Нису 

потребни

 Пoкрeнути нoве 

пoступке кoнтрoлe 

тaчнoсти и пoтпунoсти 

пoдaтaкa из извeштaja 

o имoвини и прихoдимa

функциoнeрa нa oснoву

индициja и пoдaтaкa 

прикупљeних у 

пoступцимa кoнтрoлe 

других извeштaja, 

другим пoступцимa 

кoje вoди Aгeнциja, кao 

и из других извoрa 

(мeдиja, инфoрмaциja 

дoбиjeних oд других 

oргaнa, прaвних и 

физичких лицa кoje 

нису дoстaвљeнe кaкo 

би сe пoкрeнуo 

пoступaк прeд 

Aгeнциjoм и сл.)

 

континуиран

о

 Агенција Брoj 

пoступaкa 

кoнтрoлe 

тaчнoсти и 

пoтпунoсти 

пoдaтaкa из 

извeштaja, 

пoкрeнутих 

нa нaчин 

oписaн у 

сaдржajу 

aктивнoсти, 

пoвeћaн у 

oднoсу нa 

прeтхoдну 

гoдину

2.000.000 

РСД нa 

гoдишњeм 

нивoу 

(трoшкoви 

тeрeнскe 

кoнтрoлe)

3.1.2.3. б Успoстaвлити прoaктивaн 

приступ у oблaсти 

спрeчaвaњa и рeшaвaњa 

сукoбa интeрeсa 

функциoнeрa

Зaпoслити нoви кaдар

у oблaсти спрeчaвaњa

и  рeшaвaњa  сукoбa

интeрeсa

функциoнeрa

II квaртaл 

2017. 

гoдинe

Агенција Зaпoслeн 

нoви кaдaр у

oблaсти 

спрeчaвaњa 

и рeшaвaњa 

сукoбa 

интeрeсa 

функциoнeр

a

Пo 

зaпoслeнoм 

нajмaњe 

брутo 

100.000 РСД

Пoкрeнути  нoве

пoступке  зa

утврђивaњe

нeспojивoсти  jaвних

кoнтинуирa

нo

Агенција Брoj 

пoступaкa зa

утврђивaњe 

нeспojивoсти

Нису 

потребни
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функциja  нa  oснoву

индициja  и  пoдaтaкa

прикупљeних у другим

пoступцимa  зa

утврђивaњe

нeспojивoсти  jaвних

функциja,  другим

пoступцима  кoje  вoди

Aгeнциja,  кao  и  из

других извoрa (мeдиja,

инфoрмaциja

дoбиjeних  oд  других

oргaнa,  прaвних  и

физичких  лицa  кoje

нису дoстaвљeнe кaкo

би  сe  пoкрeнуo

пoступaк  прeд

Aгeнциjoм и сл.)

jaвних 

функциja, 

пoкрeнутих 

нa нaчин 

oписaн у 

сaдржajу 

aктивнoсти, 

пoвeћaн у 

oднoсу нa 

прeтхoдну 

гoдину

Пoкрeнути  нoве

пoступке  зa

утврђивaњe  и

сaнкциoнисaњe сукoбa

интeрeсa

функциoнeрa  нa

oснoву  индициja  и

пoдaтaкa

прикупљeних у другим

пoступцимa  зa

утврђивaњe  и

сaнкциoнисaњe сукoбa

интeрeсa

функциoнeрa,  другим

пoступцима  кoje  вoди

Aгeнциja,  кao  и  из

других извoрa (мeдиja,

инфoрмaциja

дoбиjeних  oд  других

oргaнa,  прaвних  и

физичких  лицa  кoje

нису дoстaвљeнe кaкo

би  сe  пoкрeнуo

пoступaк

кoнтинуирa

нo

Агенција Брoj 

пoступaкa зa

утврђивaњe 

и 

сaнкциoнисa

њe сукoбa 

интeрeсa 

функциoнeр

a, 

пoкрeнутих 

нa нaчин 

oписaн у 

сaдржajу 

aктивнoсти, 

пoвeћaн у 

oднoсу нa 

прeтхoдну 

гoдину

Нису 

потребни

3.1.2.

4.

 Oргaнизoвaти 

кaмпaњу зa 

инфoрмисaњe jaвнoсти

o oдрeдбaмa новог 

Зaкoнa o Aгeнциjи зa 

бoрбу прoтив 

кoрупциje

Израдити план и 

програм кампање

6 месеци Агенција Програм и 

план 

кампање

150.000 РСД 

зa aнгaжмaн 

eкспeртa

Рoк сe рaчунa oд 

пoчeткa примeнe 

нoвoг Зaкoнa o 

Aгeнциjи зa бoрбу 

прoтив кoрупциje
Спроводити кампању у

складу са планом и 

програмом

24 месеца Агенција Извeштaj o 

спрoвeдeнoj 

кaмпaњи пo 

гoдини 

вaжeњa 

Стрaтeгиje

10.000.000  
РСД зa цeлу 

кaмпaњу

*Напомена

3.1.2.1. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.1.1.
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3.1.2.2. Брише се.  

3.1.2.3. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23,  активност 2.2.1.1.

3.1.2.4. Прва активност је реализована, друга активност прати се кроз Акциони план за
Поглавље 23, активност 2.2.1.1. Мера 3.1.2.4. је пренумерисана у 3.1.2.1.

3.1.2.5. Мера је измењена и пренумерисана у 3.1.2.2.

3.1.2.6. Прва активност у оквиру мере је реализована. Мера је раздвојена на две мере и
пренумерисана у 3.1.2.3.а и 3.1.2.3.б.

3.1.2.7. Мера је измењена и пренумерисана у 3.1.2.4.

У Глави III „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.1. ПОЛИТИЧКЕ АКТИВНОСТИ, циљ
3.1.3., мере 3.1.3.1., 3.1.3.2., и 3.1.3.3. мењају се и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.1. ПОЛИТИЧКЕ АКТИВНОСТИ

3.1.3. Циљ Усвојен и примењен делотворан законски оквир којим се регулише лобирање и учешће јавности у поступку доношења 

прописа

Индикатор циља Усвојен закон којим се регулише лобирање до краја 2017. године, код 70% усвојених закона, одлука 

скупштине територијалне аутономије и јединица локалних самоуправе, јавне расправе су спроведене у 

складу са пословником који регулише организовање и спровођење јавних расправа 

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

 3.1.3.1. Успоставити механизме 

којима би се 

заинтересованим странама и 

јавности омогућило учешће 

у поступку доношења 

прописа на свим нивоима 

власти

Израдити и доставити 

Народној скупштини 

предлоге закона о 

изменама и допунама 

закона, на основу 

извршене анализе

III квартал 

2016.  

године

Одговорни 

субјекти у 

складу са 

препорукама

анализе и 

Влада

Предлози 

закона о 

изменама и 

допунама 

закона, који 

по својој 

садржини 

одговарају 

препорукама

анализе и 

Резолуцији  

о 

законодавно

ј политици  

Народне 

скупштине,  

поднети 

Народној 

скупштини

 Нису 

потребни

Средство верификације: 

Образложење из 

нацрта/предлога закона које

садржи објашњење о томе 

на који начин су унете 

препоруке из анализе, као и

из Резолуције о 

законодавној политици 

Народне скупштине

Усвојити законе о 

изменама и допунама 

закона

IV квартал 

2016.  

године

Народна 

скупштина

Усвојени 

закони о 

изменама и 

допунама 

закона који 

по својој 

садржини 

одговарају 

 Нису 

потребни
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препорукама

Резолуције о

законодавно

ј политици 

Народне 

скупштине 

Усвојити измене 

статута/пословника 

јединица локалних 

самоуправа на начин 

предвиђен мером

I квартал 

2017.  

године

Председници

скупштина 

јединица 

локалне 

самоуправе

Усвојене 

измене 

статута, 

односно 

пословника 

јединица 

локалне 

самоуправе 
на начин 

предвиђен 

мером

 Нису 

потребни

Остварити сарадњу са

Сталном 

конференцијом 

градова и општина 

Усвојити измене и 

допуне Пословника 

Владе којима се 

прецизирају 

критеријуми и начин 

одржавања јавне 

расправе 

3 месеца 

од 

доношења 

закона

Влада Усвојене 

измене и 

допуне 

Пословника 

Владе којим 

се додатно 

прецизирају 

критеријуми 

и начин 

одржавања 

јавне 

расправе

 Нису 

потребни

Средство

верификације:

Образложење из 

предлога измена и 

допуна Пословника  
Владе које садржи 

објашњење о томе на 

који начин су додатно

прецизирани 

критеријуми и начин 

одржавања јавне 

расправе, а у складу с

препорукама из 

Резолуције о 

законодавној 

политици  Народне 

скупштине  

Донети пропис којим 

се ближе уређује 

организовање и 

спровођење јавних 

расправа

3 месеца 

од 

доношења 

закона

Влада Усвојен 

пропис којим

се ближе 

уређује 

организовањ

е и 

спровођење 

јавних 

расправа

 Нису 

потребни

 

3.1.3.

2.

Усвојити закон којим 

се уређује лобирање и

приступ јавности свим

информацијама о 

лобирању у органима 

јавне власти

Израдити Нацрт 

закона и доставити 

Влади

IV квартал 

2016.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

трговине

Нацрт 

закона којим

се  уређује  

лобирање и 

приступ 

јавности 

свим 

информација

ма о 

лобирању у 

органима 

јавне власти

достављен 

Влади

 Нису 

потребни

*Редовни 

трошкови – 

рад радне 

групе и јавна 

расправа

У радној групи 

учествују 

представници 

Министарства 

надлежног за послове

државне управе и 

Агенције 

Средство 

верификације: 

Образложење из 

Нацрта закона које 

садржи објашњење на

који начин је 
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омогућен приступ 

јавности свим 

информацијама о 

лобирању у органима 

јавне власти

Израдити и поднети 

Предлог закона 

Народној скупштини 

I квартал 

2017.  

године

Влада Предлог 

закона којим

се  уређује 

лобирање и 

приступ 

јавности 

свим 

информација

ма о 

лобирању у 

органима 

јавне власти

поднет 

Народној 

скупштини

Нису 

потребни

Средство 

верификације: 

Образложење из 

Предлога закона које 

садржи објашњење на

који начин је 

омогућен приступ 

јавности свим 

информацијама о 

лобирању у органима 

јавне власти

Усвојити Закон II квартал 

2017.  

године

Народна 

скупштина

Усвојен 

Закон 

Нису 

потребни

3.1.3.

3.

Спровести кампању за

информисање 

јавности о 

механизмима учешћа 

у поступку доношења 

прописа на свим 

нивоима

Спровести кампању према 

плану и програму

II квартал 

2017.  године

Министарство 

надлежно за 

послове државне

управе и 

локалне 

самоуправе

Кампања 

спроведена 

према плану и 

програму; 

извештај о 

спроведеној 

кампањи

 4.355.000 РСД Остварити сарадњу са 

Сталном конференцијом 

општина и градова и ОЦД 

*Напомена

 3.1.3.1. Прва активност је реализована.

 3.1.3.3. Мера се прати кроз циљ 4.1.

 3.1.3.4. Прва активност је реализована. Мера је пренумерисана у 3.1.3.3.

У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.1. ПОЛИТИЧКЕ АКТИВНОСТИ, циљ
3.1.4.  „Утврђени  јасни  критеријуми  за  предлагање,  избор  и  разрешење,  као  и
вредновање резултата рада директора јавних предузећа” мере и активности се бришу
јер су реализоване.

У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.1. ПОЛИТИЧКЕ АКТИВНОСТИ, циљ
3.1.5., мере 3.1.5.1. и 3.1.5.2. мењају се и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.1. ПОЛИТИЧКЕ АКТИВНОСТИ

3.1.5. Циљ Усвојени покрајински и локални акциони планови за борбу против корупције чије спровођење надзиру стална радна тела 

покрајинских, односно локалних скупштина 
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Индикатор циља Доследно спровођење закључака покрајинских и локалних скупштина донетих на основу годишњих 

извештаја сталних радних тела скупштине о спровођењу покрајинских и локалних акционих планова за 

борбу против корупције 

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.1.5.1

.a

Oргaнизoвaти oбукe 

зa функциoнeрe и 

службeникe oргaнa 

jaвнe влaсти нa нивoу

јединица лoкaлнe 

сaмoупрaвe у циљу 

испуњaвaњa oбaвeзa 

из усвojeнoг плaнa зa 

бoрбу прoтив 

кoрупциje

Изрaдити плaн и 

прoгрaм oбукe

2 мeсeцa Грaдoнaчeлн

ик/прeдсeдн

ик oпштинe

Изрaђeн 

плaн и 

прoгрaм 

oбукe

Нису 

потребни

Рoк сe рaчунa oд 

истeкa рoкa зa 

усвajaњe лoкaлнoг 

плaнa зa бoрбу 

прoтив кoрупциje из 

aктивнoсти 2.2.10.37. 

из Aкциoнoг плaнa зa 

Пoглaвљe 23

Спрoвести плaн и 

прoгрaм oбукe

4 мeсeцa Грaдoнaчeлник/ 

прeдсeдник 

oпштинe

Извeштaj o 

спрoвeдeнoм

плaну и 

прoгрaму 

oбукe

У склaду сa 

плaнoм и 

прoгрaмoм 

oбукe (пo 

oбуци 36.900 

РСД)

Рoк сe рaчунa oд истeкa рoкa 

зa усвajaњe лoкaлнoг плaнa зa

бoрбу прoтив кoрупциje из 

aктивнoсти 2.2.10.37. из 

Aкциoнoг плaнa зa Пoглaвљe 

23

Oпштa нaпoмeнa зa oбaвeзнe 

eлeмeнтe извeштaja o 

спрoвeдeнoм плaну и 

прoгрaму oбукe

3.1.5.1

.б

Oргaнизoвaти oбуке 

зa функциoнeрe и 

службeникe oргaнa 

jaвнe влaсти нa нивoу

тeритoриjaлнe 

aутoнoмиje у циљу 

испуњaвaњa oбaвeзa 

из усвojeнoг плaнa зa 

бoрбу прoтив 

кoрупциje

Изрaдити плaн и 

прoгрaм oбукe

2 мeсeцa Сeкрeтaр 

влaдe 

jeдиницe 

тeритoриjaлн

e aутoнoмиje

Плaн и 

прoгрaм 

oбукe

Нису 

потребни

Рoк сe рaчунa oд истeкa 

рoкa зa усвajaњe 

пoкрajинскoг плaнa зa 

бoрбу прoтив кoрупциje из 

aктивнoсти 2.2.10.37. из 

Aкциoнoг плaнa зa 

Пoглaвљe 23

Спрoвести  плaн и 

прoгрaм oбукe

4 мeсeцa Сeкрeтaр 

влaдe 

jeдиницe 

тeритoриjaлн

e aутoнoмиje

Извeштaj o 

спрoвeдeнoм

плaну и 

прoгрaму 

oбукe

У склaду сa 

плaнoм и 

прoгрaмoм 

oбукe (пo 

oбуци 36.900 

РСД)

Рoк сe рaчунa oд истeкa 

рoкa зa усвajaњe 

пoкрajинскoг плaнa зa 

бoрбу прoтив кoрупциje из 

aктивнoсти 2.2.10.37. из 

Aкциoнoг плaнa зa 

Пoглaвљe 23

3.1.5.2

.

Организовати 

кампању за 

информисање 

грађана о 

механизмима 

акционог плана за 

борбу против 

корупције покрајина 

и јединица локалне 

самоуправе

Направити програм и 

план кампање

IV квартал 

2017. 

године

Агенција Израђен 

програм и 

план 

кампање

 Нису 

потребни 

Спровести кампању 

према плану и 

програму 

IV квартал 

2018. 

године

Агенција Извештај о 

спроведеној 

кампањи 

 10.000.000 
РСД

Остварити сарадњу 

са Сталном 

конференцијом 

општина и градова и 

ОЦД

*Напомена

3.1.5.1. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.10.36.

3.1.5.2. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.10.37.
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3.1.5.3.  Мера је  пренумерисана у 3.1.5.1.  и  раздвојена на  две мере,  и то:  3.1.5.1.а  и
3.1.5.1.б.

3.1.5.4. Мера је пренумерисана у 3.1.5.2.

У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.2. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ, 3.2.1. Јавни
приходи, циљ 3.2.1.1., мера 3.2.1.1.1. мења се и гласи:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.2. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

3.2.1.1. Циљ  Систем е-Порези у потупности је развијен и подаци се редовно ажурирају

Индикатор циља Проценат пореских пријава поднетих путем е- Порези система износи 95% од укупно поднетих пореских 

пријава

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.2.1.1.

1.

Обезбедити редовно

уношење и 

ажурирање 

података из система

е-пореза

Спроводити редовну 

контролу ажурирања 

података, 

функционисања 

система и отклањања 

евентуалних 

техничких 

недостатака

континуира

но

Пореска 

управа

Број 

контрола 

исправности 

и тачности 

система 

е-Порези; 

Извештаји о 

спроведеним 

контролама

 60.000 РСД 

месечно 

(Трошкови 

одржавања 

система)

Општа напомена број 

8 

*Напомена

3.2.1.1.1. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.10.11.

3.2.1.1.2. Брише се.

3.2.1.1.3. Мера је пренумерисана у 3.2.1.1.1.

У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.2. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ, 3.2.1. Јавни
приходи, циљ 3.2.1.2., мере 3.2.1.2.1., 3.2.1.2.2., 3.2.1.2.3. и 3.2.1.2.4. мењају се и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.2. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

3.2.1.2

.

Циљ  Успостављен правни и институционални оквир за спровођење система јединственог идентификационог пореског броја за 

физичка и правна лица

Индикатор циља Број издатих јединствених идентификационих пореских бројева 

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.2.1.2.

1.

Спроводити 

кампање за 

информисање 

грађана о ЈИПБ

Направити програм и 

план кампање

3 месеца Пореска 

управа

Израђен 

програм и 

план 

кампање

Нису потребни Рок за реализацију 

активности рачуна се од 

успостављања система којим

се регулише ЈИПБ

Спроводити кампању континуир Пореска Извештај о 5.000.000 РСД  
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према плану и 

програму

ано управа спроведеној

кампањи

3.2.1.2.

2.

Закон којим се 

уређује спречавање 

сукоба интереса у 

јавној управи 

допунити 

одредбама о начину 

употребе ЈИПБ 

Израдити модел 

употребе ЈИПБ ради 

контроле извештаја о 

имовини и приходима 

службеника јавне 

управе и јавних 

функционера

12 месеци Министарств

о надлежно 

за послове 

финансија

Израђен 

модел за 

коришћење 

ЈИПБ у 

поступку 

контроле 

извештаја о 

имовини и 

приходима

1.600.000 РСД

(информације 

о најбољим 

праксама; 

трошкови 

јавне 

расправе)

У израду модела 

укључити Пореску 

управу и Агенцију 

Израдити и доставити 

Влади Нацрт закона о 

изменама и допунама 

Закона

2 месеца Министарств

о надлежно 

за послове 

финансија

Нацрт 

закона о 

изменама и 

допунама 

Закона који 

по својој 

садржини 

одговара 

инструкција

ма 

наведеним 

у мери 

достављен 

Влади 

Рок за реализацију 

активности рачуна се 

од почетка примене 

закона којим се 

регулише ЈИПБ

Општа напомена број 

1.

Средства 

верификације за нацрт

и предлог закона: 

Образложење из 

нацрта/предлога 

закона које садржи 

објашњење о томе на 

који начин су 

инструкције наведене 

у мери унете у текст 

нацрта/предлога 

Поднети Предлог 

закона о изменама и 

допунама Закона 

Народној скупштини

3 месеца Влада Предлог 

закона о 

изменама и 

допунама 

Закона који 

по својој 

садржини 

одговара 

инструкција

ма 

наведеним 

у мери 

поднет 

Народној 

скупштини

Нису 

потребни

Усвојити Закон о 

изменама и допунама 

Закона

4 месеца Народна 

скупштина

Усвојен 

Закон о 

изменама и 

допунама 

Закона

Нису 

потребни

3.2.1.2.

3.

Изменити Закон о 

финансирању 

политичких 

активности тако да 

се уреди начин 

употребе ЈИПБ у 

поступку пореске 

контроле давалаца 

финансијских и 

других услуга 

политичким 

Израдити модел 

употребе ЈИПБ ради 

пореске контроле 

даваоца финансијских 

и других услуга 

политичким субјектима

12 месеци Министарств

о надлежно 

за послове 

финансија

Успоставље

н правни 

оквир за 

коришћење 

ЈИПБ у 

поступку 

контроле 

имовинских 

картица

1.600.000 РСД

(информације 

о најбољим 

праксама)

У израду модела 

укључити Пореску 

управу и Агенцију

Израдити и доставити 

Влади Нацрт закона о 

2 месеца Министарств

о надлежно 

Нацрт 

закона о 

Рок за реализацију 

активности рачуна се 
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субјектима изменама и допунама 

Закона

за послове 

финансија

изменама и 

допунама 

Закона који 

по својој 

садржини 

одговара 

инструкција

ма 

наведеним 

у мери 

достављен 

Влади 

од почетка примене 

закона којим се 

регулише ЈИПБ 

 

Средства 

верификације за нацрт

и предлог закона: 

Образложење из 

нацрта/предлога 

закона које садржи 

објашњење о томе на 

који начин су 

инструкције наведене 

у мери унете у текст 

нацрта/предлога 

Поднети Предлог 

закона о изменама и 

допунама Закона 

Народној скупштини

3 месеца Влада Предлог 

закона о 

изменама и 

допунама 

Закона који 

по својој 

садржини 

одговара 

инструкција

ма 

наведеним 

у мери 

поднет 

Народној 

скупштини

Нису 

потребни

Усвојити Закон о 

изменама и допунама 

Закона

4 месеца Народна 

скупштина

Усвојен 

Закон о 

изменама и 

допунама 

Закона

Нису 

потребни

Рок за реализацију 

активности рачуна се 

од почетка примене 

закона којим се 

регулише ЈИПБ

3.2.1.2.

4.

Извршити едукацију

о употреби ЈИПБ за 

проверу проверу 

извештаја о 

имовини и 

приходима 

давалаца услуга 

политичким 

субјектима

Направити програм и 

план обуке и 

приручнике 

3 месеца Пореска 

управа

Израђен

план  и

програм

обуке;

приручник

објављен на

интернет

страни

Пореске

управе;

Достављен 

извештај о 

спроведено

м плану и 

програму 

обуке и 

извештај о 

дистрибуциј

и 

приручника 

5.000.000 РСД Рок за реализацију 

активности рачуна се од 

успостављања система којим

се регулише ЈИПБ

Спроводити програм и 

план и поделити 

приручнике са 

упутствима

Општа 

напомена 

број 7.

У складу са 

програмом (по

обуци 300.000

РСД)

По потреби, обуку 

спроводити и након 

почетка примене 

закона
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*Напомена

3.2.1.2.1. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.10.9.

3.2.1.2.2. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.10.10.

3.2.1.2.3. Мера је пренумерисана у 3.2.1.2.1.

3.2.1.2.4. Мера је пренумерисана у 3.2.1.2.2.

3.2.1.2.5. Мера је пренумерисана у 3.2.1.2.3.

3.2.1.2.6. Мера је пренумерисана у 3.2.1.2.4.

У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.2. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ, 3.2.1. Јавни
приходи, циљ 3.2.1.3. „Идентификовани и отклоњени сви недостаци у правном оквиру
царинског система који погодују корупцији”, све мере из циља 3.2.1.3. бришу се и прате
кроз одговарајуће активности предвиђене у Акционом плану за Поглавље 23, и то:

3.2.1.3.1. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.10.31.

3.2.1.3.2. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.10.31.

3.2.1.3.3.  Прва  активност  прати  се  кроз  Акциони  план  за  Поглавље  23,  активност
2.2.10.30., а остале активности се прате кроз активност 2.2.10.31.

3.2.1.3.4. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.10.31.

3.2.1.3.5. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.10.32.

3.2.1.3.6. Прва активност је реализована, а остале активности прате се кроз Акциони
план за Поглавље 23, активности 2.2.10.32. и 2.2.10.33.

У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.2. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ, 3.2.1. Јавни
приходи, циљ 3.2.1.4. „Успостављена ефикасна контрола примене царинских прописа”,
све мере из циља 3.2.1.4. бришу се и прате кроз одговарајуће активности предвиђене у
Акционом плану за Поглавље 23, и то:

3.2.1.4.1. Брише се.

3.2.1.4.2. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.10.33.

3.2.1.4.3. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.10.34.

У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.2. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ, 3.2.2. Јавни
расходи, циљ 3.2.2.1., мере 3.2.2.1.1. 3.2.2.1.2. и 3.2.2.1.3. мењају се и гласе:
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Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.2. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

3.2.2.

1.

Циљ Унапређено учешће јавности у праћењу трошења буџетских средстава

Индикатор циља Програмским буџетирањем на свим нивоима власти омогућено транспарентно трошење буџетских 

средстава.

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.2.2.1

.1.

Објављивати 

годишње извештаје о

раду буџетске 

инспекције који се 

подносе Народној 

скупштини

Објавити годишњи 

извештај на 

веб-презентацији

годишње Министарств

о надлежно 

за послове 

финансија

Извeштaj o 

рaду 

буџeтскe 

инспeкциje 

oбjaвљeн нa 

интeрнeт 

стрaни 

министaрств

a 

нaдлeжнoг 

зa пoслoвe 

финaнсиja

Нису 

потребни

3.2.2.1.2. Успоставити јединствену 

базу података о систему 

јавне потрошње из 

државног буџета 

Повезати Портал 

Народне скупштине за

надзор над јавним 

финансијама са 

другим електронским 

системима 

(порталима) за 

праћење јавне 

потрошње из 

државног буџета 

(Министарство 

финансија, ДРИ, 

Управа за јавне 

набавке, Републичка 

комисија за заштиту 

права у поступцима 

јавних набавки и др.) и

преузети њихове 

податке на начин који 

ће грађанима 

олакшати приступ 

информацијама о 

трошењу буџетских 

средстава и омогућити

им да на јединствен и 

ефикасан начин прате 

трошење јавних 

средстава из буџета и 

врше надзор над 

јавним финансијама.

IV квартал 

2018. 

године

Народна 

скупштина – 

Одбор за 

финансије, 

републички 

буџет и 

контролу 

трошења 

јавних 

средстава

Успоставље

на ефикасна

контрола 

извршења 

буџета од 

стране 

законодавне

власти

Транспарент

ност 

трошења 

буџетских 

средстава

Повећана 

одговорност

носилаца 

јавних 

функција за 

рационално 

и ефикасно 

коришћење 

јавних 

средстава и 

ограничен 

ризик од 

корупције

 Према 

потреби

* Мера се 

реализује у 

оквиру 

Пројекта 

„Јачање 

надзорне 

функције и 

јавности у 

раду Народне

скупштине” 

који Народна 

скупштина 

спроводи у 

сарадњи са 

УНДП и СДЦ

3.2.2.1

.3.

Успоставити  потпуну

евиденцију о 

имовини у јавној 

својини и њеним 

Израдити, ажурирати 

и објавити евиденцију 

о имовини у јавној 

својини и њеним 

до II 

квартала 

2017. 

године

Републичка 

дирекција за 

имовину

Успоставље

на

евиденција

о

У складу са 

потребама

*За 2016. 

Стављањем web апликације 

у продукцију (08.02.2016. 

године) стекли су се услови 

за електронско вођење и 
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корисницима корисницима непокретнос

тима  у

јавној

својини  и

њеним

корисницим

а  са

пресеком

стања  на

одређени

дан

годину 

обезбеђено је 

1.000.000 РСД

ажурирање посебне 

евиденције непокретности у

јавној својини од стране 

корисника из члана 2. 

Уредбе о евиденцији 

непокретности у јавној 

својини, као и јединствене 

евиденције непокретности у

јавној својини од стране 

свих титулара јавне својине

Меру спровести у сарадњи 

са Владом аутономне 

покрајине, председницима 

општина и 

градоначелницима

*Напомена

3.2.2.1.1. Мера је реализована.

3.2.2.1.2. Мера је пренумерисана у 3.2.2.1.1. 

3.2.2.1.3. Прва активност  је реализована. Мера је пренумерисана у 3.2.2.1.2.

3.2.2.1.4. Брише се. 

3.2.2.1.5. Друга активност се брише. Мера је пренумерисана у 3.2.2.1.3.

У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.2. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ, 3.2.2. Јавни
расходи, циљ 3.2.2.2., мере 3.2.2.2.1., 3.2.2.2.2., 3.2.2.2.3., 3.2.2.2.4. и 3.2.2.2.5. мењају се
и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.2. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

3.2.2.

2. 

Циљ Доследна примена Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015  и 68/2015 ) и успостављена 

евиденција о поступању надлежних органа поводом неправилности утврђених у њиховим извештајима

Индикатор циља Обим и врста неправилности утврђених у извештајима надлежних контролних и регулаторних тела. 

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.2.2.2

.1.

Успоставити 

евиденцију о 

поступању 

надлежних органа 

поводом 

неправилности 

утврђених у 

извештајима 

контролних и 

регулаторних тела

Израдити и ажурирати

евиденцију о 

поступању надлежних

органа поводом 

неправилности 

утврђених у 

извештајима 

контролних и 

регулаторних тела

континуира

но

Министарств

о надлежно 

за послове 

финансија

Достављен 

извештај о 

успоставља

њу 

евиденције 

с 

напоменом 

о 

временским 

интервалим

а у којим се 

врши њено 

Нису 

потребни
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ажурирање

3.2.2.2

.2.

Увести електронске 

набавке како би се 

смањио утицај 

људског фактора

Спровести анализу 

оптималног законског,

институционалног и 

техничког модела 

е-набавки који је 

прикладан за примену

у Републици Србији

III квартал 

2016. 

године

Управа за 

јавне 

набавке

Достављен 

извештај о 

спроведеној

анализи

Нису 

потребни

Нове активности су 

одређене Стратегијом 

развоја јавних набавки

у Републиици Србији 

за период 2014-2018, 

такође спровођење 

поменутих активности

и утврђени рокови су 

дефинисани и 

Преговарачком 

позицијом за поглавље

5 – јавне набавке

Спровести пилот 

пројекат за 

електронско 

подношење понуда у 

области 

централизованих 

јавних набавки

IV квартал 

2018. 

године

Управа за 

јавне 

набавке

Достављен 

извештај о 

реализовано

м  пилот 

пројекту

Нису 

потребни

 

3.2.2.2

.3.

Ојачати капацитете 

Управе за јавне 

набавке имајући у 

виду нове 

надлежности 

утврђене Законом о 

јавним набавкама

Запослити стручне 

кадрове у складу са 

анализом потребе

почев од  II 

квартала  

2016. 

године

Управа за 

јавне 

набавке

Број и 

структура 

запосленог 

кадра 

одговара 

анализи 

потреба

7.168.000  

РСД у 2017. 

години

 

Спровести план и 

програм обуке 

запослених

континуира

но

Управа за 

јавне 

набавке

Достављен 

извештај о 

спроведено

м плану и 

програму 

обуке

Према 

потребама (по

обуци 

најмање 

36.900 РСД)

Набавити опрему у 

складу с препорукама 

анализе потреба

почев од II 

квартала 

2016. 

године

Управа за 

јавне 

набавке

Опрема 

набављена 

у складу са 

анализом 

потреба; 

Достављен 

извештај о 

набављеној 

опреми

1.000.000 РСД

у 2017. 

години

 

3.2.2.2

.4.

Спроводити коначне 

одлуке Републичке 

комисије за заштиту 

права у поступцима 

јавних набавки

Пратити спровођење 

одлука Републичке 

комисије за заштиту 

права у поступцима 

јавних набавки

континуира

но

Републичка 

комисија за 

заштиту 

права у 

поступцима 

јавних 

Достављен 

извештај о 

раду 

Републичке 

комисије за 

заштиту 

Нису 

потребни
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набавки права у 

поступцима 

јавних 

набавки 

који садржи

податке о 

праћењу 

спровођења 

одлука 

3.2.2.2

.5.

Спровести едукацију 

о примени нових 

решења у области 

јавних набавки

Припремити 

приручнике за обуку и

полагање испита за 

стицање сертификата 

за службеника за 

јавне набавке

III квартал 

2016. 

године

Управа за 

јавне 

набавке

Приручник 

објављен на

интернет 

страни УЈН

Нису потребни

*Напомена

3.2.2.2.1. Мера је реализована.

3.2.2.2.2. Мера је реализована.

3.2.2.2.3. Мера је реализована.

3.2.2.2.4. Мера је реализована.

3.2.2.2.5. Мера је пренумерисана у 3.2.2.1.1.

3.2.2.2.6. Мера је реализована.

3.2.2.2.7. Мера је реализована.

3.2.2.2.8.  Мера  је  пренумерисана  у  3.2.2.2.2.  Прва  активност  је  реализована,  друга
активност је раздвојена на две активности.

3.2.2.2.9.  Мера  је  пренумерисана  у  3.2.2.2.3.  Прва,  четврта  и  шеста  активност  су
реализоване. Друга активност је измењена.

3.2.2.2.10. Мера је пренумерисана у 3.2.2.2.4. 

3.2.2.2.11. Мера је пренумерисана у 3.2.2.2.5.

У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.2. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ, 3.2.2. Јавни
расходи, циљ 3.2.2.3., мере 3.2.2.3.1., 3.2.2.3.2., и 3.2.2.3.3. мењају се и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.2. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

3.2.2.3

. 

Циљ  Унапређена сарадња и координација активности на сузбијању корупције између релевантних институција, на свим 

нивоима власти.

Индикатор циља  Проценат случајева у вези са јавним набавкама процесуираних у оквиру предвиђених рокова увећан је 

за 30% до краја 2017. године, у односу на 2012. годину 
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Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.2.2.3.

1.

Обучити припаднике

полиције и јавног 

тужилаштва у вези 

са јавним набавкама,

ради вођења 

делотворнијих 

истрага код 

кривичних дела, као 

и судије ради 

ефикаснијег судских

поступака у 

случајевима 

утврђивања 

кривичне 

одговорности из 

области  јавних 

набавки и обучити 

прекршајне судије 

ради ефикаснијег 

вођења поступака за

прекршаје из  

Закона о јавним 

набавкама 

Израдити приручнике 

са упутствима

 IV квартал 

2016. 

године

Правосудна 

академија 

Приручник 

одштампан 

и објављен 

на интернет

страни 

5.000.000 РСД  

 Спроводити план обуке

запослених и поделити

приручнике са 

упутствима

 

континуиран

о

Достављен 

извештај о 

спроведено

м плану и 

програму 

обуке и 

извештај о 

дистрибуциј

и 

приручника.

Према плану 

и потребама 

(по обуци 

најмање 

36.900 РСД )

 

3.2.2.3.

2.

Успоставити 

евиденцију о 

поступању 

прекршајних судова, 

тужилаштава и 

судова опште 

надлежности 

поводом 

неправилности 

утврђених у 

извештајима ДРИ и 

Управе за јавне 

набавке

Спровести едукацију 

запослених у ДРИ и 

Управи за јавне 

набавке о обележјима 

и појавним 

обележјима 

коруптивних 

кривичних дела

континуира

но

Правосудна 

академија 

Број 

спроведени

х обука

Према 

потребама (по

обуци 

најмање 

36.900 РСД)

 

ДРИ и Управа за јавне 

набавке подносе 

прекршајне пријаве и 

достављају своје 

налазе надлежном 

тужилаштву

континуира

но

ДРИ и Управа

за јавне 

набавке

Број пријава Нису 

потребни

 

Нови уписник о 

случајевима 

коруптивних 

кривичних дела 

садржи евиденцију о 

поступању надлежних

органа поводом 

налаза ДРИ и Управе 

за јавне набавке

континуира

но (од 

формирања

уписника)

Орган власти

код којег се 

води уписник

коруптивних 

кривичних 

дела

Извештај о 

раду

Нису 

потребни

 

3.2.2.3.

3.

Успоставити 

ефикасну сарадњу 

ОЦД и регулаторних,

контролних и 

репресивних органа 

на превенцији и 

сузбијању корупције 

у јавним набавкама

Спровођење 

специјализованих 

семинара и радионица

континуира

но

Правосудна 

академија

Општа 

напомена 

број 7.

Према 

потребама (по

обуци 

најмање 

36.900 РСД)

У сарадњи са Управом 

за јавне набавке

 

Увођење евиденције о 

поступању надлежних

органа поводом 

континуира

но

Орган власти

код којег се 

води уписник

Уписник о 

случајевима

коруптивни

Нису 

потребни
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пријава ОЦД у новом 

уписнику о 

случајевима 

коруптивних 

кривичних дела 

коруптивних 

кривичних 

дела

х кривичних

дела 

садржи 

евиденцију 

о поступању

надлежних 

органа 

поводом 

пријава ОЦД

*Напомена

3.2.2.3.1. Мера је реализована.

3.2.2.3.2. Мера је пренумерисана у 3.2.2.3.1. 

3.2.2.3.4. Мера је пренумерисана у 3.2.2.3.2.

3.2.2.3.5. Мера је пренумерисана у 3.2.2.3.3. Прва активност је реализована.

У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.2. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ, 3.2.3 Јавна
интерна финансијска контрола, екстерна ревизија и заштита финансијских интереса ЕУ,
циљ 3.2.3.1., мере 3.2.3.1.1., 3.2.3.1.2, 3.2.3.1.3. и 3.2.3.1.4. мењају се и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.2. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

3.2.3.1. Циљ Успостављање и развијање система јавне интерне финансијске контроле у јавном сектору на свим нивоима власти

Индикатор циља Проценат органа јавне власти који имају јединицу за интерну ревизију која је израдила најмање један 

извештај увећан је за најмање 50% до краја 2017. године. Просечан број прекршаја органа јавне власти 

установљених од стране Државне ревизорске институције умањен је за 75% до краја 2017. године

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.2.3.1.

1.

Обезбедити 

ефикасну примену 

прописа у области 

јавне интерне 

финансијске 

контроле у јавном 

сектору

Састављати годишњи 

извештај о томе да ли 

и који корисници 

јавних средстава 

доследно врше своје 

обавезе доношења 

планова за 

спровођење и развој 

система за 

финансијско 

управљање и 

контролу, одређивања

руководиоца 

задуженог за 

финансијско 

управљање и 

контролу, усвајања 

интерних аката и 

процедура везаних за 

финансијску 

годишње Министарств

о надлежно 

за послове 

финансија 

Централна 

јединица за 

хармонизац

ију 

министарст

ва 

надлежног 

за послове 

финансија 

израдила је 

консолидов

ани 

годишњи 

извештај о 

стању 

интерне 

финансијск

е контроле 

у јавном 

сектору у 

Нису потребни Консолидовани 

годишњи извештај о 

стању интерне 

финансијске контроле 

у јавном сектору у 

Републици Србији 

објављује се на 

интернет страни 

министарства 

надлежног за послове 

финансија; Мера се 

односи на обвезнике 

дефинисане Законом о

буџетском систему 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 54/09, 73/10 , 

101/10, 101/11 , 93/12, 

62/13 ,63/13, 108/13 , 

142/14 , 68/15 – др. 

закон и 103/15)
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унутрашњу контролу, 

као и достављања 

годишњег извештаја 

Централној јединици 

за хармонизацију

Републици 

Србији, у 

коме се 

види да ли 

су и који 

корисници 

јавних 

средстава 

извршили 

ове своје 

обавезе

3.2.3.1.2. Ојачати капацитете 

корисника јавних 

средстава који су 

успоставили интерну 

ревизију

Направити план и 

програм обуке 

интерних ревизора из 

области које могу 

бити предмет 

контроле, као и о 

начинима деловања у 

случају откривања 

значајних 

неправилности или 

превара 

IV квартал 

2016. 

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

финансија - 

ЦЈХ 

Израђен 

план и 

програм 

обуке 

интерних 

ревизора

Нису потребни

Спроводити план и 

програм обуке 

интерних ревизора из 

области које могу 

бити предмет 

контроле, као и 

начинима деловања у 

случају откривања 

значајних 

неправилности или 

превара

континуира

но

Министарств

о надлежно 

за послове 

финансија - 

ЦЈХ

Достављен 

извештај о 

спроведено

м плану и 

програму 

обуке

10.000.000 

РСД годишње

У јавном сектору 

(министарства, јавна 

предузећа, установе, 

агенције, фондови 

осигурања) је до 31. 

децембра 2012. 

године сертификовано

141 интерних 

ревизора. 

3.2.3.1.

3.

Ојачати капацитете 

ЦЈХ

Израдити анализу 

потреба

III квартал 

2016. 

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

финансија - 

ЦЈХ

Достављен 

извештај о 

спроведеној  

анализи 

потреба 

Нису потребни Општа напомена број 

2

Запослити стручне 

кадрове у складу са 

анализом потребе

 I квартал 

2018. 

године

Број и 

структура 

запосленог 

кадра 

одговара 

анализи 

потреба

Према 

систематизац

ији (по 

запосленом  

бруто 91.020 
РСД)

Општа напомена број 

3

Направити план и 

програм обуке 

запослених у складу 

са анализом потреба

I квартал 

2017. 

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

финансија - 

ЦЈХ

Израђен 

план и 

програм 

обуке 

запослених 

на основу 

анализе 

потреба

Према 

анализи 

потребa 
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 Спровести план и 

програм  обуке 

запослених

 

континуиран

о

Достављен 

извештај о 

спроведено

м плану и 

програму 

обуке

Према 

потребама (по

обуци 

најмање 

36.900 РСД)

Омогућити ЦЈХ 

повезивање са 

осталим учесницима у

јавној интерној 

финансијској 

контроли, као и 

запосленима у ЦЈХ 

других земаља

континуира

но

Министарств

о надлежно 

за послове 

финансија

Достављен 

извештај о 

повезивању

Нису потребни

3.2.3.1.

4.

Направити 

електронску 

евиденцију о 

обвезницима 

увођења система 

јавне интерне 

финансијске 

контроле на свим 

нивоима

Направити софтвер, 

дефинисати који 

подаци су неопходни 

и прикупити и унети 

информације о 

обвезницима

 III квартал 

2016. 

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

финансија

Достављен 

извештај о 

успоставља

њу 

евиденције,

с 

објашњењи

ма на који 

начин је 

извршен 

одабир 

неопходних 

категорија 

података и 

о начину на 

који су 

прикупљене

и унете 

информациј

е о 

обвезницим

а

2.000.000 РСД

*Напомена

3.2.3.1.1. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.6.5. 

3.2.3.1.2. Мера је пренумерисана у 3.2.3.1.1.

3.2.3.1.3. Мера је пренумерисана у 3.2.3.1.2.

3.2.3.1.4. Мера је пренумерисана у 3.2.3.1.3.

3.2.3.1.6. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.6.11.

3.2.3.1.7. Мера је пренумерисана у 3.2.3.1.4.
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У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.2. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ, 3.2.3 Јавна
интерна финансијска контрола, екстерна ревизија и заштита финансијских интереса ЕУ,
циљ 3.2.3.2., мера 3.2.3.2.1. мења се и гласи:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.2. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

3.2.3.2

.

Циљ Измењен правни оквир ради обезбеђења потпуне финансијске и оперативне независности ДРИ у складу са стандардима 

Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ) и спроведене ревизије сврсисходности

Индикатор циља Независна процена свих нивоа усклађености са стандардима ИНТОСАИ показује усклађеност

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.2.3.2.

1.

Ојачати капацитете 

ДРИ и унапредити 

услове рада, кроз 

повећање броја 

запослених и трајно 

решавање проблема 

са просторијама за 

рад

Повећати број 

запослених у складу 

са кадровским планом

ДРИ

II квартал 

2017.  

године

ДРИ Запослен 

кадар у 

складу са 

кадровским 

планом ДРИ

У складу са 

кадровским 

планом (по 

запосленом 

бруто 91.020 
РСД) 

 Општа напомена број 

3.

Обезбедити  

адекватан пословни 

простор који 

обезбеђује адекватно 

кадровско 

попуњавање ДРИ

III квартал 

2016. 

године

Влада ДРИ 

усељена у 

нове 

просторије 

које 

омогућавају

да цела 

институција

буде на 

једном 

месту 

150.000 РСД 

месечно 

(закупнина)

*Напомена

3.2.3.2.1. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.6.5.

3.2.3.2.2. Мера је пренумерисана у 3.2.3.2.1.

У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.2. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ, 3.2.3 Јавна
интерна финансијска контрола, екстерна ревизија и заштита финансијских интереса ЕУ,
циљ 3.2.3.3., мере 3.2.3.3.1. и 3.2.3.3.2. мењају се и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.2. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

3.2.3.3

.

Циљ Успостављен и развијен систем превенције, откривања, извештавања и поступања са неправилностима коришћења 

средстава из фондова Европске уније и фондова других међународних институција и организација

Индикатор циља Позитивна процена ЕУ о систему превенције успостављеног у Србији.

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.2.3.3.

1.

Успоставити 

алтернативне мере 

за превенцију 

неправилности у 

Организовати обуке о 

управљању 

неправилностима

континуира

но

Министарств

о надлежно 

за послове 

финансија

Достављен 

извештај о  

организова

ним 

Нису потребни У раду учествују 

донатори и НВО
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складу са 

релевантним 

процедурама којима 

је уређено 

функционисање 

система за 

децентрализовано/и

ндиректно 

управљање 

средствима ЕУ.

обукама 

Одржавати 

периодичне састанке 

за службенике који су 

задужени за 

управљање 

неправилностима

 

континуиран

о

Достављен 

извештај о 

одржаним 

периодични

м 

састанцима 

 5.000.000 РСД

3.2.3.3.

2.

Успоставити 

организациону 

јединицу за 

сузбијање 

неправилности и 

превара у оквиру 

министарства 

надлежног за 

послове финансија 

(AFCOS – Одсек за 

сузбијање 

неправилности и 

превара у поступању

са средствима ЕУ) 

као механизма 

сарадње надлежних 

институција са 

Европском 

канцеларијом за 

спречавање превара 

(ОЛАФ)

Спроводити план и 

програм обуке 

запослених у AFCOS

континуира

но

Министарств

о надлежно 

за послове 

финансија

Достављен 

извештај о 

спроведено

м плану и 

програму 

обуке

У складу са 

потребама (по 

обуци најмање 

36.900 РСД)

 

*Напомена

3.2.3.3.1. Мера је реализована.

3.2.3.3.2. Мера је пренумерисана у 3.2.3.3.1. 

3.2.3.3.3. Прве четири активности су реализоване. Мера је пренумерисана у 3.2.3.3.2.

У  Глави  III. „ОБЛАСТИ  СТРАТЕГИЈЕ”,  област  3.3.  ПРИВАТИЗАЦИЈА  И
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО, циљ 3.3.1., мере 3.3.1.1., 3.3.1.2., .3.31.3., 3.3.1.4.,
3.3.1.5. и 3.3.1.6. мењају се и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.3. ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

3.3.1. Циљ Измењен правни оквир тако да се отклоне ризици на корупцију у прописима којима се уређује поступак и контрола 

приватизације, реорганизације и стечаја предузећа са државним и друштвеним капиталом

Индикатор циља Број поступака надзора над поступцима приватизације реорганизације и стечаја предузећа са државним

и друштвеним капиталом повећан за 30% до краја 2017. године, у односу на 2012. годину. 

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене
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3.3.1.1. Спровести анализу 

одредаба прописа 

којим се регулишу 

поступци 

приватизације, 

реорганизације и 

стечаја, са аспекта 

ризика на корупцију 

Спровести анализу 

прописа 

III квартал 

2016.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

привреде

Достављен 

извештај о 

спроведеној

анализи 

прописа 

 Нису 

потребни

Приликом анализе 

консултовати 

представнике РЈТ, ВКС,

Агенције за борбу 

против корупције, 

Савета за борбу 

против корупције,  
министарство 

надлежно за 

унутрашње послове , 

министарство 

надлежно за послове 

правосуђа и ОЦД који 

се баве овим темама

 

3.3.1.2. Изменити Закон о 

приватизацији 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 83/14, 46/15 

и 112/15) 

(евентуално и друге 

законе ако је 

неопходно) у складу 

с анализом тако да 

се отклоне 

недостаци који 

омогућавају 

корупцију 

Израдити и доставити

Влади Нацрт закона о 

изменама и допунама 

Закона, који је у 

складу са анализом

IV квартал 

2016.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

привреде

Нацрт 

закона о 

изменама и 

допунама 

Закона који 

по својој 

садржини 

одговара 

инструкција

ма 

наведеним 

у напомени 

и 

препорукам

а анализе 

ризика 

корупције 

достављен 

Влади 

Нису 

потребни

*Редовни 

трошкови – рад 

радне групе и 

јавна расправа

Прецизирати предмет 

приватизације и 

издвајања стратешких

ресурса (нпр. електро, 

водоводна, 

телекомуникациона 

мрежа итд.), начин 

оглашавања поступака

приватизације и 

повећати јавност 

поступка 

приватизације; 

прецизно дефинисати 

начине одлучивања о 

методу приватизације 

и контроле над 

уговорима о 

приватизацији; 

прописати обавезу 

испитивања економске

суштине 

реструктурирања, 

садржаја 

приватизационог 

уговора и 

финансијског 

извештаја; питање 

власништва над 

земљиштем мора бити 

претходно питање за 

поступак 

приватизације, 

уредити случајеве у 

којима држава 

директно или преко 

јавних предузећа 

преузима на себе 

обавезе када купац 

приватизованог 

Поднети Предлог 

закона о изменама и 

допунама Закона 

Народној скупштини 

IV квартал 

2016.  

године

Влада Предлог 

закона о 

изменама и 

допунама 

Закона који 

по својој 

садржини 

одговара 

инструкција

ма 

наведеним 

у напомени 

и 

препорукам

а анализе 

ризика 

корупције 

поднет 

Народној 

скупштини 

Нису 

потребни
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предузећа не испуни 

обавезе, итд.

Средства верификације 

за нацрт и предлог 

закона: Образложење 

из нацрта/предлога 

закона које садржи 

објашњење о томе на 

који начин су 

инструкције наведене у

напомени и препоруке 

анализе ризика 

корупције унете у текст

нацрта/предлога

Усвојити Закон о 

изменама и допунама 

Закона

I квартал 

2017.  

године

Народна 

скупштина

 Усвојен 

Закон о 

изменама и 

допунама 

Закона

Нису 

потребни

3.3.1.3. Изменити Закон о 

стечају („Службени 

гласник РС”, бр. 

104/09 и 83/14) и 

Закон о Агенцији за 

лиценцирање 

стечајних управника 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 84/04, 

104/09,  18/05 – др. 

закон и 89/15), тако 

да се, у складу са 

анализом, отклоне 

недостаци који 

омогућавају 

корупцију 

Израдити и доставити

Влади нацрте закона 

о изменама и 

допунама закона, који

су у складу са 

анализом

IV квартал 

2016.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове  

привреде

Нацрти 

закона о 

изменама и 

допунама 

закона 
закона који 

по својој 

садржини 

одговарају 

инструкција

ма 

наведеним 

у напомени 

и 

препорукам

а анализе 

ризика 

корупције 

достављени

Влади 

Нису 

потребни

*Редовни 

трошкови – рад 

радне групе и 

јавна расправа

Прецизирати начин 

формирања редова 

поверилаца, 

вештачења вредности 

имовине (са и без 

терета); стечајни 

управник мора имати 

законску обавезу да 

анализира пословање 

стечајног дужника пре

покретања стечаја, да 

утврди разлоге који су

довели до стечаја и да

о томе обавести 

повериоце 

подношењем 

детаљног извештаја; 

брисати изузетак да 

стечајни судија може 

изабрати стечајног 

управника и 

прецизирати већа 

овлашћења скупштини

повериоца за смену 

стечајног управника; 

Средства 

верификације за нацрт

и предлог закона: 

Образложење из 

нацрта/предлога 

закона које садржи 

објашњење о томе на 

који начин су 

инструкције наведене 

у мери унете у текст 

нацрта/предлога 

Поднети Предлог 

закона о изменама и 

допунама закона 

Народној скупштини 

I квартал 

2017.  

године

Влада Закон о 

изменама и 

допунама 

закона који 

по својој 

садржини 

одговарају 

инструкција

ма 

наведеним 

у напомени 

и 

препорукам

а анализе 

ризика 

корупције 

поднет 

Народној 

скупштини

Нису 

потребни

Усвојити законе о 

изменама и допунама 

закона 

I  квартал 

2017.  године

Народна 

скупштина

Усвојени 

закони о 

изменама и 

Нису 

потребни
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допунама 

закона 

3.3.1.4. Ускладити 

подзаконске прописе

са изменама закона 

Донети подзаконске 

прописе усклађене са 

изменама закона

II квартал 

2017.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

привреде

Донети 

подзаконск

и прописи 

усклађени 

са изменама

закона

Нису 

потребни

 Мера се односи на 

измене закона из 

претходних мера у 

оквиру овог циља 

3.3.1.5. Извршити стручно 

усавршавање 

запослених о новим 

решењима прописа. 

Направити план и 

програм обуке 

запослених и 

приручнике са 

упутствима

III квартал 

2017.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

привреде

Израђен 

план и 

програм 

обуке 

запослених;

Приручник 

одштампан 

и објављен 

на интернет

страни 

министарст

ва 

надлежног 

за послове 

привреде

Нису 

потребни

 

Спроводити план 

обуке запослених и 

поделити приручнике 

са упутствима

 

континуиран

о

Достављен 

извештај о 

спроведено

м плану и 

програму 

обуке који 

садржи 

податке и о 

томе на који

начин је 

обезбеђено 

учешће ОЦД

које се баве 

овим 

темама; 

Достављен 

извештај о 

дистрибуциј

и 

приручника;

У складу са 

програмом 

обуке (по 

обуци 36.900 
РСД)

У спровођење плана 

обуке укључити ОЦД 

које се баве овим 

темама

3.3.1.6. Спроводити кампање

за информисање 

грађана о поступку

Направити програм и 

план кампање

I квартал 

2017.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове  

привреде

Израђен 

програм и 

план 

кампање

Нису 

потребни

Спровести кампању 

према плану и 

програму

континуира

но

Министарств

о надлежно 

за послове 

привреде

Достављен 

извештај о 

спроведеној

кампањи по

години 

важења 

Стратегије

У зависности 

од решења 

предвиђених 

планом и 

програмом 

кампање

У спровођење плана 

обуке укључити ОЦД 

које се баве овим 

темама
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У  Глави  III. „ОБЛАСТИ  СТРАТЕГИЈЕ”,  област  3.3.  ПРИВАТИЗАЦИЈА  И
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО, циљ 3.3.2., мера 3.3.2.1. мења се и гласи:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.3. ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

3.3.2. Циљ Успостављање система ефикасне примене и контроле спровођења позитивних прописа у области приватизације, 

реорганизације и стечаја

Индикатор циља Број поступака контроле реструктурирања, стечаја и својинске трансформације предузећа са државним 

и друштвеним капиталом по основу сумње на корупцију смањен за 30% до краја 2017. године, у односу 

на 2012. годину 

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

 3.3.2.1. Успоставити систем 

сталне и обавезне 

координације између

Министарства 

надлежног за 

послове привреде и 

одговарајућих 

државних органа и 

тела у циљу 

успостављања 

проактивног 

приступа у 

спречавању ризика 

на корупцију у овој 

области

Организовати 

полугодишње 

састанке

Полугодиш

ње у 

односу на 

потписива

ње 

меморанду

ма

Министарств

о надлежно 

за послове 

привреде

Достављен 

извештај о 

одржаним 

састанцима

по години 

важења 

Стратегије

Нису потребни Учествују  
министарство 

надлежно за 

унутрашње послове , 

РЈТ, ВКС, министарство

надлежно за послове 

привреде и Савет

Израдити приручник 

примера добре праксе

и начина поступања у 

овој области

III квартал 

2016.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

привреде

Приручник 

објављен и 

доступан 

на 

интернет 

страни 

Министарс

тва 

надлежног 

за послове 

привреде

Нису потребни Обавезна сарадња са 

МУП, РЈТ, ВКС и 

Саветом

*Напомена

3.3.2.2. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.3.3.3.

3.3.2.3. Брише се.

У  Глави  III. „ОБЛАСТИ  СТРАТЕГИЈЕ”,  област  3.3.  ПРИВАТИЗАЦИЈА  И
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО, циљ 3.3.3., мере 3.3.3.1., 3.3.3.2., 3.3.3.3., 3.3.3.4.,
3.3.3.5. и 3.3.3.6. мењају се и гласе: 

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.3. ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

3.3.3. Циљ Уклоњени ризици од корупције у области јавно-приватних партнерстава и концесија и његова доследна примена

Индикатор циља Анализа ефеката Закона о јавно-приватним партнерствима и концесијама не указује на изузетно висок 

ризик од корупције

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни Индикатори Потребни Напомене
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субјекти ресурси 

3.3.3.1. Спровести анализу 

ризика на корупцију 

Закона о јавно - 

приватном 

партнерству и 

концесијама 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 88/11 и 15/16

) и степена 

усклађености са 

осталим законима 

Израдити анализу 

ризика на корупцију и

степена 

усаглашености са 

осталим законима

 IV квартал 

2016.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

привреде

Достављен 

извештај о 

спроведено

ј анализи

Нису потребни  

3.3.3.2. Усвојити измене и 

допуне Закона о 

јавно - приватном 

партнерству и 

концесијама у 

складу са анализом 

Израдити и доставити

Влади Нацрт закона о 

изменама и допунама 

Закона, који је у 

складу са анализом

II квартал 

2017.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

привреде

Нацрта 

закона о 

изменама и

допунама 

Закона који

по својој 

садржини 

одговара 

препорукам

а анализе 

ризика 

корупције 

достављен 

Влади 

Нису потребни

*Редовни 

трошкови – рад 

радне групе и 

јавна расправа

У  сарадњи  са

министарством

надлежним за послове

трговине 

Средство

верификације:

Образложење  из

нацрта  закона  које

садржи  објашњење  о

томе на који начин су

препоруке  анализе

унете у текст нацрта 

Подношење Предлога 

закона о изменама и 

допунама Закона 

Народној скупштини 

III квартал 

2017.  

године

Влада Предлог 

закона о 

изменама и

допунама 

Закона који

по својој 

садржини 

одговара 

препорукам

а анализе 

ризика 

корупције 

поднет 

Народној 

скупштини

Нису потребни Средство верификације: 

Образложење из предлога 

закона које садржи 

објашњење о томе на који 

начин су препоруке анализе 

унете у текст предлога 

Усвојити Закон о 

изменама и допунама 

Закона

 IV квартал 

2017.  

године

Народна 

скупштина

Усвојен 

Закон о 

изменама и

допунама 

Закона

Нису потребни

3.3.3.3. Ускладити 

подзаконске прописе

са изменама Закона 

о јавно-приватном 

партнерству и 

концесијама

Донети подзаконске 

прописе

I квартал 

2018.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове  

привреде

Донети 

подзаконск

и прописи 
усклађени 

са 

изменама 

Закона

Нису потребни  

3.3.3.4. Извршити стручно 

усавршавање 

запослених о новим 

Направити план и 

програм обуке 

запослених и 

II квартал 

2018.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

Израђен 

план и 

програм 

Нису потребни  
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решењима  у 

прописима 

приручнике привреде обуке 

запослених 

Приручник 

одштампан 

и објављен 

на 

интернет 

страни 

министарст

ва 

надлежног 

за послове 

привреде;

Достављен 

извештај о 

спроведено

м плану и 

програму 

обуке који 

садржи 

податке и о

томе на 

који начин 

је 

обезбеђено 

учешће 

ОЦД које се

баве овим 

темама; 

Достављен 

извештај о 

дистрибуци

ји 

приручника

;

Спроводити план 

обуке запослених и 

поделити приручнике 

са упутствима

континуиран

о, почев од II 

квартала 

2018.  године

Општа 

напомена 

број 7.

Трошкови 

непознати у 

овом тренутку

У спровођење плана 

обуке укључити 

заинтересоване 

организације цивилног

друштва

3.3.3.5. Спроводити кампање

за информисање 

јавности о ЈПП

Направити програм и 

план кампање

I квартал 

2018.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

привреде

Израђен 

програм и 

план 

кампање

Спровести кампању 

према плану и 

програму

 I квартал 

2018.  године

Достављен 

извештај о 

спроведено

ј кампањи 

по години 

важења 

Стратегије

Трошкови 

непознати у 

овом тренутку

3.3.3.6. Успоставити 

механизме за 

контролу и 

транспарентност 

Редовно објављивати 

на веб-презентацији и

ажурирати податке о 

сврсисходности ЈПП и 

континуира

но

Министарств

о надлежно 

за послове 

привреде

Подаци о 

сврсисходн

ости ЈПП 

доступни су

Нису потребни Општа напомена број 

8. 
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рада Комисије за ЈПП концесијама на 

веб-презен

тацији и 

редовно се 

ажурирају

* Напомена

3.3.3.1. - 3.3.3.6. Промењен је одговорни субјект за реализацију у складу са Законом о
министарствима („Службени глaсник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15 - др. зaкoн).

У  Глави  III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”,  област  3.4.  ПРАВОСУЂЕ,  циљ 3.4.1.,  мере
3.4.1.1. и 3.4.1.2. мењају се и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

 3.4. ПРАВОСУЂЕ

3.4.1. Циљ Пуна независност, односно самосталност и транспарентност правосуђа у буџетским овлашћењима

Индикатор циља ВСС и ДВТ имају пуну надлежност и одговорност за буџет правосуђа до краја 2017. године

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.4.1.1. Укључити  програм

обуке  и  стручног

усавршавања

запослених  у

Административној

канцеларији  ВСС  и

ДВТ у програм обуке

Правосудне

академије 

Направити план и 

програм обуке у 

складу са анализом 

потреба 

III квартал 

2016. 

године

Правосудна 

академија

Израђен 

план и 

програм 

обуке 

запослених

на основу 

анализе 

потреба

Нису потребни Консултовати Високи 

савет судства и 

Државно веће 

тужилаца

Спровести план обуке

запослених

 III – IV 

квартал 

2016. 

године

Правосудна 

академија

Достављен 

извештај о 

спроведено

м плану и 

програму 

обуке

 У складу са 

потребама 

(по обуци 

најмање 

36.900 РСД)

Спроводити годишњу 

евалуацију обука

Једном 

годишње, 

почев од IV 

квартала 

2016. 

године

Правосудна 

академија

Достављен 

извештај о 

евалуацији 

програма 

обуке по 

години 

важења 

Стратегије 

Нису потребни  

3.4.1.2. Обезбедити 

транспарентност 

података о 

финансирању ВСС-а 

и ДВТ-а

Објављивати 

годишњи 

финансијски извештај

на веб-презентацији 

ВСС-а и ДВТ-а

Једном 

годишње

ВСС, ДВТ Извештај 

објављен 

на 

интернет 

страни 

ВСС/ДВТ

 Нису 

потребни

 

*Напомена
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3.4.1.1. Обавезе Високог савета судства прате се кроз Акциони план за Поглавље 23,
активност 1.1.4.4. 

3.4.1.2. Мера се брише.

3.4.1.3. Прва активност је реализована. Мера је пренумерисана у 3.4.1.1. 

3.4.1.4. Мера је пренумерисана у 3.4.1.2.

У  Глави  III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”,  област  3.4.  ПРАВОСУЂЕ,  циљ 3.4.2.,  мере
3.4.2.1., 3.4.2.2., 3.4.2.3. и 3.4.2.4. мењају се и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

 3.4. ПРАВОСУЂЕ

3.4.2. Циљ Процес избора, напредовања и одговорности носилаца правосудних функција заснован на јасним, објективним, 

транспарентним и унапред утврђеним критеријумима

Индикатор циља Критеријуми избора, напредовања и одговорности се доследно примењују за оцењивање носилаца 

правосудних функција (према спроведеној анкети на репрезентативном узорку) до краја 2017. године

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.4.2.1. Изменити Правилник

о садржини и начину

полагања пријемног 

испита на 

Правосудној 

академији, у циљу 

повећања 

транспарентности 

уписа 

Формирати радну 

групу за израду 

нацрта Правилника 

 1 месец Правосудна 

академија

Решење о 

формирању

радне 

групе

Нису потребни Рок се рачуна од 

почетка примене 

измена Закона о 

Правосудној академији

којима се овај закон 

усклађује с одлуком 

Уставног суда од  

21.3.2014. године

Израдити и усвојити 

Правилник

 2 месеца Правосудна 

академија

Усвојен 

Правилник 

о садржини

и начину 

полагања 

пријемног 

испита у 

складу с 

инструкциј

ом из мере

Нису потребни Рок се рачуна од 

датума формирања 

радне групе за израду 

Правилника

3.4.2.2. Промовисати 

почетне и сталне 

обуке на Правосудној

академији међу 

студентима правних 

факултета, 

судијским и 

тужилачким 

помоћницима и 

приправницима

Израдити план и 

програм 

организовања 

информативних 

семинара и 

информативни 

материјал

III квартал 

2016.  

године

Правосудна 

академија

Израђен 

план и 

програм и 

информати

вни 

материјал

У зависности 

од потреба 

(најмање 

1.000.000 РСД)

Спроводити план 

информативних 

семинара и поделити 

информативни 

материјал

континуира

но, почев од

III квартала 

2016.  

године

Правосудна 

академија

Достављен 

извештај о 

спроведено

м плану 

информати

вних 

семинара и

подели 

5.000.000 РСД
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информати

вног 

материјала 

по години 

важења 

Стратегије

3.4.2.3. Изменити Закон о 

Правосудној 

академији, Закон о 

Високом савету 

судства („Службени 

гласник РС”, бр. 

116/08, 101/10 , 88/11

и 106/15), Закон о 

Државном већу 

тужилаца 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 116/08, 

101/10, 88/11 и 

106/15), тако да се 

уведе обавезна 

стална обука за све 

носиоце правосудних

функција

Израдити и 

доставити Влади 

нацрте закона о 

изменама и допунама

закона

 II квартал 

2017.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

правосуђа

Нацрти 

закона о 

изменама и

допунама 

закона који

по својој 

садржини 

одговарају 

инструкциј

и из мере 

достављен

и Влади 

Нису потребни

*Редовни 

трошкови – рад 

радне групе и 

јавна расправа

Средство 

верификације: 

Образложења из 

нацрта закона која 

садрже објашњење о 

томе на који начин је 

инструкција из мере 

унета у текст нацрта

Поднети предлоге 

закона о изменама и 

допунама закона 

Народној скупштини 

III квартал 

2017.  

године

Влада Предлози 

закона о 

изменама и

допунама 

закона који

по својој 

садржини 

одговарају 

инструкциј

и из мере 

поднети 

Народној 

скупштини

Нису потребни Средство 

верификације: 

Образложења из 

предлога закона која 

садрже објашњење о 

томе на који начин је 

инструкција из мере 

унета у текст 

предлога 

Усвојити законе о 

изменама и допунама

закона

IV квартал 

2017.  

године

Народна 

скупштина

Усвојени 

закони о 

изменама и

допунама 

закона

Нису потребни

3.4.2.4. Успоставити 

поступак редовног 

објављивања 

статистичких 

података и праксе 

поступања 

дисциплинских 

органа ВСС и ДВТ 

који се односе на 

број пријава, врсте 

повреда, врсте и број

одлука, рок у којем је

решено

Објављивати 

статистику на сајту 

ВСС/ДВТ на 

полугодишњем нивоу

континуира

но,

сваких пола

године

ВСС,

ДВТ

Полугодиш

њи 

извештаји 

који 

садрже 

статистику 

података 

наведених 

у мери се 

објављени 

на 

интернет 

страни 

ВСС/ДВТ

Нису потребни

*Напомена

3.4.2.1. Мера је реализована. 
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3.4.2.2. Мера је пренумерисана у 3.4.2.1.

3.4.2.3. Мера је пренумерисана у 3.4.2.2.

3.4.2.4. Мера је пренумерисана у 3.4.2.3.

3.4.2.5. Обавезе Високог савета судства прате се кроз Акциони план за Поглавље 23,
активност 1.1.3.3. 

3.4.2.6. Обавезе Високог савета судства прате се кроз Акциони план за Поглавље 23,
активност 1.1.3.3., а обавезе Државног већа тужилаца прате се кроз Акциони план за
Поглавље 23, активност 1.1.3.5.

3.4.2.7. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активности 1.2.2.7. и 1.2.2.9.

3.4.2.8. Мера се брише. 

3.4.2.9. Мера је пренумерисана у 3.4.2.4.

У  Глави  III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”,  област  3.4.  ПРАВОСУЂЕ,  циљ 3.4.3.,  мере
3.4.3.1., 3.4.3.2., 3.4.3.3., 3.4.3.4. и 3.4.3.5. мењају се и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

 3.4. ПРАВОСУЂЕ

3.4.3. Циљ Развијено ефикасно и проактивно поступање у откривању и кривичном гоњењу коруптивних кривичних дела

Индикатор циља  Број поступака за кривична дела са елементима корупције који су резултирали пресудама увећан за 

30% до краја 2017. године , у односу на 2012. годину 

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.4.3.1. Креирати програм 

мултидисциплинарних 

обука за вођење 

проактивних истрага за 

полицију, 

Војнобезбедносну 

агенцију, јавна тужилаштва

и судове

Спроводити план 

обуке и поделити 

приручнике са 

упутствима

континуира

но

Правосудна 

академија

Достављен 

извештај о 

спроведено

м плану и 

програму 

обуке и 

извештај о 

дистрибуци

ји 

приручника

Према 

потребама (по 

обуци најмање

36.900 РСД)

 

3.4.3.2. Спроводити и развијати 

процес проактивних 

истрага

Формирати 

статистику о 

покренутим 

проактивним 

истрагама (примена 

специјалних техника 

и поступања на 

основу сопствене 

иницијативе полиције

и тужилаштва)

III квартал

2016.  

године

Министарств

о   надлежно

за 

унутрашње 

послове, РЈТ

Формирана

статистика

о

покренути

м

проактивни

м

истрагама.

Повећан  

број 

покренутих

проактивни

х истрага у 

Нису потребни
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односу на 

претходну 

годину

Водити евиденцију о 

проактивном 

поступању код 

коруптивних 

кривичних дела

континуира

но

Министарств

о   надлежно

за 

унутрашње 

послове, РЈТ

Успоставље

на

евиденција

Нису потребни

3.4.3.3. Ојачати капацитете 

правосудних органа за 

спровођење проактивних 

истрага

Спроводити план 

специјализације

континуира

но

Правосудна 

академија

Достављен 

извештај о 

спровођењ

у плана 

специјализ

ације по 

години 

важења 

Стратегије

Према 

потребама (по 

обуци најмање

36.900 РСД  )

 

3.4.3.4. Континуирана обука 

судија и тужилаца из

области финансијске

истраге

Израдити приручник 

за обуке

IV квартал 

2016.  

године  

Правосудна 

академија

Израђен 

план и 

програм 

обуке и 

приручник 

за обуке

5.000.000 РСД У израду плана и 

програма и 

приручника укључити 

ВСС и ДВТ 

ДВТ и ВСС прописују 

сваке године 

обавезан број дана 

обука за судије и 

тужиоце

једном 

годишње 

ВСС, ДВТ Донесен 

акт којим 

су 

предвиђен

и обавезни 

дани обуке

Нису потребни  

Спроводити план 

обуке и поделити 

приручнике за обуку

континуира

но

Правосудна 

академија

Општа 

напомена 

број 7.

Према 

потребама (по 

обуци најмање

36.900 РСД)

 

3.4.3.5. Усаглашавати 

евиденцију судских 

депозита са стањем 

КПД предмета (Corpus

delicti предмети), а 

нарочито опојних 

дрогa и новца

Ажурирати и 

сравнити евиденцију 

и стање КПД 

предмета у судским 

депозитима 

полугодиш

ње, почев 

од IV 

квартала 

2016.  

године

Председници

судова

Евиденције

у судским 

депозитим

а приказују

тачно 

стање у 

КПД 

предметим

а 

Нису потребни

*Напомена

3.4.3.1. Прве три активности су реализоване.

3.4.3.3. Пратиће се кроз Акциони план за спровођење Стратегије истрага финансијског
криминала. 

3.4.3.4. Прве три активности су реализоване. Мера је пренумерисана у 3.4.3.3.
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3.4.3.5. Мера је пренумерисана у 3.4.3.4.

3.4.3.6. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.10.27.

3.4.3.7. Мера је пренумерисана у 3.4.3.5.

У  Глави  III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”,  област  3.4.  ПРАВОСУЂЕ,  циљ 3.4.4.,  мера
3.4.4.1. мења се и гласи: 

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

 3.4. ПРАВОСУЂЕ

3.4.4. Циљ  Унапређено материјално кривично законодавство и усклађено са међународним стандардима

Индикатор циља Све ГРЕКО препоруке су спроведене. Сви неопходни УНКАК стандарди су постигнути. 

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.4.4.1. Спроводити кампању

за информисање 

јавности о примени 

нових одредаба 

Кривичног законика 

(„Службени гласник 

РС”,бр. 85/05, 88/05, 

107/05, 72/09, 111/09,

121/12 , 104/13 и 

108/14)

Направити програм и 

план кампање

IV  квартал

2016.

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

правосуђа 

Израђен 

програм и 

план 

кампање

Нису 

потребни

Рокови се рачунају од 

усвајања измена 

Кривичног законика

Организовати и 

спроводити кампању

 I квартал 

2017.  године

Достављен 

извештај о 

спроведено

ј кампањи

У зависности 

од решења 

предвиђених 

планом и 

програмом 

кампање

*Напомена 

3.4.4.1. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.4.1.

3.4.4.2. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.3.1.2.

3.4.4.3. Мера је пренумерисана у 3.4.4.1.

3.4.4.4. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.3.1.4. 

У  Глави  III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”,  област  3.4.  ПРАВОСУЂЕ,  циљ 3.4.5.,  мера
3.4.5.1. мења се и гласи:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

 3.4. ПРАВОСУЂЕ

3.4.5. Циљ Успостављена ефикасна хоризонтална и вертикална сарадња и размена информација полиције, тужилаштва, судства, 

других државних органа и институција, регулаторних и надзорних тела, као и европских и међународних институција и 

организација

Индикатор циља Просечно трајање истрага за кривична дела са елементима корупције, мерено на годишњем нивоу, 

скраћено за 30% до 2017. године, у односу на 2012. годину 

Бр. Мера  Активност  Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене
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3.4.5.1. Унапредити сарадњу

и координацију 

активности на 

сузбијању корупције 

између релевантних 

институција

Потписати 

Меморандум о 

сарадњи полиције, 

тужилаштава, 

судства, других 

државних органа и 

институција, којим ће 

се одредити начин 

сарадње и одредити 

контакт тачке

 IV квартал 

2017.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

правосуђа

Потписан 

Меморанду

м о 

сарадњи

Нису 

потребни

Рок је усклађен са 

роком предвиђеним у 

Акционом Плану за 

Поглавље 24, 

активност 6.2.2.3.

У  Глави  III. „ОБЛАСТИ  СТРАТЕГИЈЕ”,  област  3.4.  ПРАВОСУЂЕ,  циљ  3.4.6.
„Успостављена  јединствена  евиденција  (електронски  уписник)  за  кривична  дела  са
коруптивним  елементом,  у  складу  са  законом  који  уређује  заштиту  података  о
личности”,  мере  и  активности  у  оквиру  циља  3.4.6.  се  прате  кроз  одговарајуће
активности из Акционог плана за Поглавље 23, и то: 

3.4.6.1. Прaти сe крoз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.3.4.1.

3.4.6.2. Прaти сe крoз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.3.4.1.

3.4.6.3. Прaти сe крoз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.3.2.9.

У  Глави  III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”,  област  3.4.  ПРАВОСУЂЕ,  циљ 3.4.7.,  мера
3.4.7.1. мења се и гласи: 

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

 3.4. ПРАВОСУЂЕ

3.4.7. Циљ Ојачани механизми за превенцију сукоба интереса у правосудним професијама 

Индикатор циља Број поступака које су покренули надлежни органи због сукоба интереса у правосудним професијама 

повећан за 40% до 2017. године 

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.4.7.1. Успоставити 

ефикасан механизам

контроле рада 

судских вештака

Донети закон којим 

би се увели 

објективни 

критеријуми за избор 

судских вештака и 

обезбедило 

равномерно 

распоређивање 
судских  вештака у 

предметима

 II квартал 

2017.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

правосуђа

Донет 

закон 

Нису 

потребни

 

Спроводити план 

обука 

континуира

но

Правосудна 

академија

Достављен 

извештај о 

спроведено

м плану 

обука

Према 

потребама (по

обуци 

најмање 

36.900 РСД)
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*Напомена

3.4.7.2. Мера је реализована.

3.4.7.3. Мера је реализована. 

У  Глави  III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”,  област  3.4.  ПРАВОСУЂЕ,  циљ 3.4.8.,  мера
3.4.8.1. мења се и гласи: 

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

 3.4. ПРАВОСУЂЕ

3.4.8. Циљ Обезбеђени адекватни ресурси јавног тужилаштва и судова за поступање у случајевима корупције (јачање капацитета)

Индикатор циља Број нерешених судских предмета са елементима корупције умањен за 30% до краја 2018. године, у 

односу на 2012. годину 

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.4.8.1. Ојачати капацитете 

правосудних органа 

за спровођење 

кривичног поступка

Израдити анализу 

потреба

III квартал 

2016. 

године

 ВСС, ДВТ Достављен 

извештај о 

спроведеној

анализи 

потреба

Нису 

потребни

Запослити нови кадар 

у складу са 

препорукама анализе 

потреба

II квартал 

2017. 

године

Број и 

структура 

запослених 

одговара 

препорукам

а анализе 

потреба

 Средства за 

запошљавање

новог кадра 

биће 

приказана у 

Акционом 

плану за 

спровођење 

Стратегије 

истрага 

финансијског 

криминала

Фoрмирaти пoсeбнa 

oдeљeњa зa сузбиjaњe

кoрупциje у Вишим 

jaвним тужилaштвимa

у Бeoгрaду, Нoвoм  

Сaду, Крaгуjeвцу и 

Нишу схoднo Зaкoну o

oргaнизaциjи и 

нaдлeжнoсти 

држaвних oргaнa у 

сузбиjaњу 

oргaнизoвaнoг 

криминaлa и 

кoрупциje

III квартал 

2016. 

године

РЈТ, ДВТ Фoрмирaнa 

пoсeбнa 

oдeљeњa 

виших 

jaвних 

тужилaштa

вa зa 

сузбиjaњe 

кoрупциje

Средства за 

рад посебних 

одељења 

биће 

приказана у 

Акционом 

плану за 

спровођење 

Стратегије 

истрага 

финансијског 

криминала

Општа напомена број 

3. 

Спроводити план 

обуке носилаца 

правосудних функција

континуира

но

Правосудна 

академија

Достављен 

извештај о 

спроведено

м плану и 

програму 

обуке по 

Према 

потребама (по

обуци 

најмање 

36.900 РСД)
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години 

важења 

Стратегије

Набавити опрему у 

складу с анализом 

потреба

II квартал 

2017. 

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

правосуђа, 

ВСС, ДВТ

Достављен 

извештај о 

набављеној 

опреми

У зависности 

од решења 

предвиђених 

анализом 

потреба

Општа напомена број 

4. 

*Напомена

3.4.8.2. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.3.2.3.

У  Глави  III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”,  област  3.4.  ПРАВОСУЂЕ,  циљ 3.4.9.,  мера
3.4.9.1. мења се и гласи:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

 3.4. ПРАВОСУЂЕ

3.4.9. Циљ Доношење дугорочне стратегије која на свеобухватан начин унапређује питање финансијске истраге

Индикатор циља Утврђени стратешки циљеви свеобухватно унапређују ефикасност финансијских истрага 

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.4.9.1. Обучити  носиоце 

правосудних 

функција и 

припаднике полиције

и Војнобезбедносне 

агенције, о 

решењима 

Стратегије истрага 

финансијског 

криминала

Направити план и 

програм обуке

III квартал 

2016.  

године

Правосудна 

академија 

Израђен 

план и 

програм 

обуке

Нису 

потребни

 

Израдити приручнике IV квартал   

2017.  

године

Приручниц

и 

одштампан

и и 

објављени 

на 

интернет 

страни 

Правосудне

академије

5.000.000 РСД  

Спроводити план обуке 

континуира

но, почев од

IV квартала 

2016.  

године

Достављен 

извештај о 

спроведено

м плану и 

програму 

обуке по 

годин 

важења 

Стратегије

Према 

потребама (по

обуци 

најмање 

36.900 РСД)

 Општа напомена број 

7.

*Напомена

3.4.9.1. Мера је реализована.

3.4.9.2. Мера је пренумерисана у 3.4.9.1.
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У  Глави  III.  „ОБЛАСТИ  СТРАТЕГИЈЕ”,  област  3.5.  ПОЛИЦИЈА,  циљ  3.5.1.,  мере
3.5.1.1., 3.5.1.2. и 3.5.1.3. мењају се и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.5. ПОЛИЦИЈА

3.5.1. Циљ Ојачани капацитети полиције за спровођење истрага у кривичним делима са елементима корупције

Индикатор циља Повећан број кривичних пријава основних и квалификованих облика коруптивних кривичних дела које су

резултирале подизањем оптужнице у односу на 2012. годину 

Бр. Мера Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси

Напомене

 3.5.1.1. Успоставити механизме за 

основну, специјалистичку 

и континуирану едукацију 

полицијских службеника 

на пословима борбе против

корупције

Спроводити обуке за 

полицијске 

службенике по Плану 

едукације полицијских

службеника на 

пословима борбе 

против корупције

континуира

но

Министарств

о   надлежно

за 

унутрашње 

послове 

(Управа за 

стручно 

образовање)

Општа 

напомена 

број 7. 

У складу са 

потребама (по

обуци 

најмање 

36.900 РСД) 

Спроводити годишњу 

евалуацију учинка 

спроведених обука

годишње Министарств

о   надлежно

за 

унутрашње 

послове 

(Управа за 

стручно 

образовање)

Израђена 

годишња 

евалуација;

резултати 

годишњег 

тестирања

500.000 РСД 

годишње 

(трошкови 

спровођења 

анкета и 

интервјуа)

3.5.1.2. Унапредити 

материјално 

-техничке услове 

рада, организациону

и кардовску 

структуру носилаца 

борбе против 

корупције у оквиру 

полиције

Повећати број 

припадника Сектора 

унутрашње контроле 

полиције у складу са 

Националним 

програмом за 

усвајање правних 

тековина ЕУ (НПАА) за 

период 2014-2018. 

године

IV квартал 

2018. 

године

Министарств

о   надлежно

за 

унутрашње 

послове 

Сектор 

унутрашње 

контроле је

кадровски 

попуњен у 

складу са 

Националн

им 

програмом 

за усвајање

правних 

тековина 

ЕУ (НПАА)

Нису 

потребни

3.5.1.3. Успоставити 

ефикасне механизме

интерне и екстерне 

координације 

носилаца борбе 

против корупције на 

стратешком, 

тактичком и 

оперативном нивоу

Израдити нормативни 

оквир за формирање, 

приступ, 

администрирање, 

коришћење и измене 

јединствене базе 

података о 

извршиоцима 

кривичних дела из 

области корупције 

8 месеци 

од 

усвајања 

закона 

којим се 

уређују 

евиденције

у 

министарст

ву 

надлежном

за 

унутрашње

послове

Министарств

о   надлежно

за 

унутрашње 

послове

Усвојен акт 

којим се 

дефинише 

формирање

, приступ, 

администри

рање, 

коришћење

и измене 

јединствен

е базе 

података о 

извршиоци

ма 

Нису 

потребни

*Редовни 

трошкови – рад 

радне групе и 

јавна расправа
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кривичних 

дела из 

области 

корупције 

Успоставити 

јединствену базу 

података извршилаца 

кривичних дела из 

области корупције 

18 месеци 

од 

усвајања 

закона 

којим се 

уређују 

евиденције

у 

министарст

ву 

надлежном

за 

унутрашње

послове

Министарств

о   надлежно

за 

унутрашње 

послове

Јединствен

а база се 

користи у 

свакодневн

ом раду 

министарст

ва 

надлежног 

за 

унутрашње 

послове

Непознато у 

овом 

тренутку

Општа напомена број 

8.

Успоставити 

процедуре за 

директну 

координацију и рано 

упозоравање између 

полиције и 

тужилаштва

12 месеци 

од 

усвајања 

закона 

којим се 

уређују 

евиденције

у 

министарст

ву 

надлежном

за 

унутрашње

послове

Министарств

о   надлежно

за 

унутрашње 

послове, РЈТ

Донети 

акти којима

се 

прописују 

процедуре 

за 

координаци

ју и рано 

упозоравањ

е 

Нису 

потребни

*Напомена

3.5.1.1. Прва и друга активност су реализоване.

3.5.1.2. Мера је реализована.

3.5.1.3.  Мера  је  пренумерисана  у  3.5.1.2.  Прва  и  друга  активност

прате се кроз Акциони план за Поглавље 23, активности 2.2.10.28. и

2.2.10.29. Трећа активност је измењена.

У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.5. ПОЛИЦИЈА, циљ 3.5.2.,

мере 3.5.2.1., 3.5.2.2. и 3.5.2.3. мењају се и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.5. ПОЛИЦИЈА
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3.5.2. Циљ Ојачани интегритет и механизми унутрашње контроле у циљу сузбијања корупције у сектору полиције

Индикатор циља Смањен индекс перцепције корупције у сектору полиције према истраживањима јавног мњења 

спроведеним у Србији

Бр. Мера Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси

Напомене

3.5.2.1. Ојачати 

административно - 

техничке капацитете

у унутрашњој 

контроли 

Министарства 

унутрашњих послова

Попунити 

систематизована  

радна места у Служби

интерне ревизији

IV квартал 

2018. 

године

Министарств

о   надлежно

за 

унутрашње 

послове

Број

попуњених

систематизов

аих   радних

места  у

Служби

интерне

ревиије

У складу са

кадровским

планом

(по

запосленом

бруто 

91.020 РСД)

 

Технички  опремити

Сектор  Унутрашње

контроле полиције

II квартал 

2017.

године

Министарств

о   надлежно

за 

унутрашње 

послове

Извештај  о

прибављеној

опреми,

извештаји о

донацијама

 Средства

за техничко

опремање  у

зависности

од потреба

Општа напомена број 

4.

3.5.2.2. Ојачати капацитете 

за спровођење 

унутрашње контроле

развијањем 

контролно-инструкт

ивне делатности

Донети Упутство о 

начину и облицима 

вршења унутрашње 

контроле

7 месеци 

од 

доношења  

новог 

Закона о 

полицији 

(„Службени

гласник 

РС”, број 

6/16)

Министарств

о   надлежно

за 

унутрашње 

послове

Упутство  је

објављено  и

ступило  на

снагу

Нису 

потребни 

 

Донети Упутство о 

прикупљању, обради 

и анализи података о 

корупцији у сврхе 

анализе ризика и 

процене стања

7 месеци 

од 

доношења  

новог 

Закона о 

полицији

Министарств

о   надлежно

за 

унутрашње 

послове

Израђено

Упутство  о

прикупљању,

обради  и

анализи

података  о

корупцији  у

сврхе

спровођења

анализе

ризика  и

процене

стања  у

министарству

надлежном за

унутрашње

послове

Нису 

потребни 

 

Увести обавезу израде

превентивних планова

управа у седишту, 

превентивних планова

подручних 

полицијских управа и 

годишњих извештаја о

спровођењу 

превентивних планова

једном у 3 

године

Министарств

о   надлежно

за 

унутрашње 

послове

Уведене

обавезе

израде

превентивних

планова  и

достављања

годишњих

извештаја  о

њиховом

спровођењу 

Нису 

потребни

 

Израдити извештај о једном у 3 Министарств Извештај  је Нису  
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спровођењу 

превентивних планова

полицијских управа у 

седишту и подручних 

полицијских управа 

године о   надлежно

за 

унутрашње 

послове

објављен  на

интернет

презентацији

министарства

надлежног за

унутрашње

послове

потребни  

3.5.2.3. Развити механизме 

за јачање 

интегритета 

полицијских 

службеника

Спровести све 

активности 

предвиђене Планом 

интегритета у 

предвиђеним 

роковима

II квартал 

2018. 

године

Министарств

о   надлежно

за 

унутрашње 

послове

Из  извештаја

министарства

надлежног за

унутрашње

послове  о

спровођењу

плана

интегритета

који  се

доставља

Агенцији

произилази

да  се  све

мере из плана

интегритета

имплементир

ају  и  прати

њихово

спровођење

У 

зависности 

од решења 

предвиђени

х планом 

интегритет

а

 

Спровести анализе 

ризика на корупцију у 

организационој 

структури полиције 

једном у 3 

године

Министарств

о   надлежно

за 

унутрашње 

послове 

(Сектор 

унутрашње 

контроле)

Израђена

анализа

ризика  на

корупцију 

Нису 

потребни

 

Израдити план 

припреме мера за 

јачање интегритета 

запослених на 

позицијама посебно 

ризичним за 

корупцију

I квартал 

2017. 

године

Министарств

о   надлежно

за 

унутрашње 

послове

Израђен  план

припрема

мера  за

јачање

интегритета

запослених

на

позицијама

посебно

ризичним  за

корупцију

Нису 

потребни

Спровести мере за 

јачање интегритета 

запослених на 

позицијама посебно 

ризичним за 

корупцију 

континуира

но

Министарств

о   надлежно

за 

унутрашње 

послове 

Број

спроведених

мера 

Нису 

потребни

Анализа  и  савети

експерата  у  погледу

најбоље праксе. Донет

Правилник  о

евиденцији имовинског

картона  и  провери

промене  имовног

стања  запослених  у

министарству

надлежном за 

унутрашње послове

Успоставити II. квартал Министарств Тест Непознато у  
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механизам Теста 

интегритета 

2017. 

године

о   надлежно

за 

унутрашње 

послове 

(Сектор 

унутрашње 

контроле)

интегритета 

се примењује 

у раду Сектор

унутрашње 

контроле

овом 

тренутку

Осигурати праћење 

примене Кодекса 

полицијске етике и 

санкционисања 

његовог кршења

једном 

годишње

Министарств

о   надлежно

за 

унутрашње 

послове 

(Сектор 

унутрашње 

контроле)

Израђен 

извештај о 

праћењу 

примене 

Кодекса 

Нису 

потребни 

Извештај о праћењу 

примене показује да 

ли се кршење Кодекса 

санкционише 

Јавно  објављивати

кварталне  извештаје

о  резултатима  борбе

против корупције које

је  министарство

надлежно за 

унутрашње послове 

постигло

квартално Министарств

о   надлежно

за 

унутрашње 

послове

Извештаји  се

квартално

објављују  на

интернет

презентацији

министарства

надлежног за

унутрашње 

послове

Нису 

потребни 

 

*Напомена

3.5.2.1. Мера је измењена. 

3.5.2.2. Друга активност је измењена.

3.5.2.3. Прва, друга и четврта активност су измењене. 

3.5.2.4. Мера се брише. Реализација мере ће се пратити кроз Акциони план за Поглавље
24.

У  Глави  III  „ОБЛАСТИ  СТРАТЕГИЈЕ”,  област  3.6.  ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА, циљ 3.6.1., мере 3.6.1.1., 3.6.1.2. и 3.6.1.3.
мењају се и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

 3.6. ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА

3.6.1. Циљ Све непокретности у Републици Србији и са њима повезани подаци уписани су у јавни електронски Катастар 

непокретности

Индикатор циља Број података о непокретностима и водовима које су унети у катастар се повећава за 15% на годишњем 

нивоу почевши од 2013. године

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

 3.6.1.1. Обезбедити шалтер за 

информације и бесплатну 

правну помоћ у службама 

катастра непокретности. 

Запослити стручне 

кадрове у складу са 

систематизацијом

II квартал 

2017. 

године

Службе за 

катастар 

непокретнос

ти

Запослен 

стручни 

кадар у броју

који 

 По 

запосленом 

бруто 91.020 
РСД

Општа напомена број 

3.
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одговара 

систематиза

цији

 3.6.1.2. Јачати капацитете 

организационих јединица 

служби Катастра 

непокретности, као и 

интерне контроле у оквиру 

Сектора за стручни и 

управни надзор 

Републичког геодетског 

завода.

Изменити 

систематизацију тако 

да одговара 

препорукама анализе 

потреба и запослити 

кадар у складу са 

измењеним актом о 

систематизацији

III квартал 

2017. 

године

Републички 

геодетски 

завод

Усвојен акт о 

систематиза

цији који 

одговара 

препорукама

анализе 

потреба; Број

и структура 

запосленог 

кадра 

одговара 

измењеном 

акту о 

систематиза

цији

 По 

запосленом 

бруто 91.020 
РСД

Општа напомена број 

3. 

Направити и 

спроводити план и 

програм обуке 

запослених у складу 

препорукама анализе 

потреба 

континуира

но

Републички 

геодетски 

завод

Израђен 

план и 

програм 

обуке који 

одговара 

препорукама

анализе 

потреба; 

Достављен 

извештај о 

спроведеном

плану и 

програму 

обуке по 

години 

важења 

Стратегије;

Према 

анализи 

потреба и 

програму 

обуке (по 

обуци 36.900

РСД)

3.6.1.3. Усвојити правилник 

којим се усклађује 

начин издавања 

извода из катастра 

тако да исти има 

форму електронског 

потписа и документа

Израдити и усвојити 

правилник тако да 

буде у складу са 

Законом о 

електронском 

потпису („Службени 

гласник РС”, бр. 

135/04 ) и Законом о 

електронском 

документу 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 51/09 )

IV квартал 

2016. 

године

Републички 

геодетски 

завод

Усвојен 

Правилник 
којим се 

усклађује 

начин 

издавања 

извода из 

катастра 

тако да исти 

има форму 

електронског

потписа и 

документа

Нису 

потребни

 

Изменити базу 

електронског 

катастра у складу са 

усвојеним 

правилником 

 IV квартал 

2016. 

године

Републички 

геодетски 

завод

Извод 

катастра има

форму 

електронског

потписа и 

документа

У зависности 

од потреба 

утврђених 

правилником

и 

софтверског 

решења
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*Напомена

3.6.1.1. Мера је реализована.

3.6.1.2. Мера је реализована.

3.6.1.3. Мера је реализована.

3.6.1.4. Прва активност је реализована. Мера је пренумерисана у 3.6.1.2.

3.6.1.5. Мера се брише. 

3.6.1.6. Мера је пренумерисана у 3.6.1.3.

У  Глави  III. „ОБЛАСТИ  СТРАТЕГИЈЕ”,  област  3.6.  ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА, циљ 3.6.2., мера 3.6.2.1. мења се и гласи:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.6. ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА

3.6.2. Циљ Смањен број процедура и увођење „једношалтерског система” за издавање грађевинских и других дозвола и сагласности

Индикатор циља У односу на 2012. годину, број дозвола и одобрења издатих путем једношалтерског система износи 

(утврдити) до краја 2017. године. Време неопходно за издавање грађевинске дозволе умањено за 30% 

до краја 2017. године, у односу на 2012. годину

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

 3.6.2.1.   Извршити стручно 

усавршавање запослених о 

новим решењима Закона о 

планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 72/09, 81/09, 64/10 - УС,

24/11 ,121/12 , 42/13 -  УС, 

50/13 - УС, 98/13 

-УС,132/14  и 145/14) до 

почетка његове примене

Израдити и поделити 

запосленима 

приручнике са 

упутствима

 III квартал 

2016. године

Министарство 

надлежно за 

послове 

грађевинарства

Приручник 

објављен на 

интернет 

страни 

министарств

а надлежног 

за послове 

грађевинарст

ва; 

Достављен 

извештај о 

дистрибуцији

приручника

Потребна 

средства ће 

бити 

обезбеђена 

из 

донаторских

средстава

Уколико је потребно, 

стручно усавршавање 

спроводити и након 

почетка примене 

Закона

*Напомена

3.6.2.1. Мера је реализована.

3.6.2.2. Прва активност је реализована. Мера је пренумерисана у 3.6.2.1.

3.6.2.3. Мера је реализована.

У  Глави  III. „ОБЛАСТИ  СТРАТЕГИЈЕ”,  област  3.6.  ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА, циљ 3.6.3., мера 3.6.3.1. мења се и гласи:
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Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

 3.6. ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА

3.6.3. Циљ Транспарентни критеријуми и учешће јавности у поступку разматрања, измена и усвајања просторних и урбанистичких 

планова на свим нивоима власти

Индикатор циља Проценат планова који су јавно разматрани увећан за 30% до краја 2017. године (у односу на 2012. 

годину)

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.6.3.1. Спровести кампање 

за информисање 

грађана о значају 

раног увида и јавних 

расправа о 

просторним и 

урбанистичким 

плановима

Направити програм и 

план кампање и 

израдити приручник о

модалитетима ране 

партиципације 

грађана у изради 

планова

III квартал 

2016.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

грађевинарс

тва

Израђен 

програм и 

план 

кампање; 

Приручник о

модалитети

ма ране 

партиципац

ије грађана 

у изради 

планова 
израђен и 

објављен на 

интернет 

страни 

министарств

а надлежног

за послове 

грађевинарс

тва

Потребна 

средства ће 

бити 

обезбеђена 

из 

донаторских 

средстава

Спровести кампању 

према плану и 

програму у јединицама

локалних самоуправа

III квартал  

2016.  

године

Достављен 

извештај о 

спроведеној 

кампањи

 Потребна 

средства ће 

бити 

обезбеђена 

из 

донаторских 

средстава

*Напомена

3.6.3.1. Мера је реализована.

3.6.3.2. Мера је реализована.

3.6.3.3. Мера је пренумерисана у 3.6.3.1.

3.6.3.4. Мера је реализована.

У  Глави  III. „ОБЛАСТИ  СТРАТЕГИЈЕ”,  област  3.6.  ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА, циљ 3.6.4., мере 3.6.4.1., 3.6.4.2., 3.6.4.3.,
3.6.4.4. и 3.6.4.5.  мењају се и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

 3.6. ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА

3.6.4. Циљ Ефикасна интерна и екстерна контрола у поступку издавања грађевинских и других дозвола и сагласности у области 

урбанизма
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Индикатор циља У односу на 2012. годину, број извршених инспекција у складу са годишњим планом увећан за 75% до 

краја 2017. године

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.6.4.1. Омогућити 

грађанима увид у 

електронски портал 

за праћење тока 

предмета 

Израдити  студију

изводљивости  за

увођење електронског

портала  за  праћење

тока предмета

III квартал 

2016.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

грађевинарс

тва

Достављен 

извештај о 

израђеној 

студији 

изводљивост

и; Извештај о

студији

Нису 

потребни

Слично порталу судова

о кретању предмета

Изменити  прописе

ради увођења правног

основа 

IV квартал 

2016.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

грађевинарс

тва

Усвојене 

измене 

прописа ради

увођења 

правног 

основа

Нису 

потребни

Набавити  опрему  и

израдити софтвер

IV квартал 

2016.  

године

Достављен 

извештај о 

набављеној 

опреми и 

израђеном 

софтверу

У складу са 

анализом 

3.6.4.2. Спровести стручно 

усавршавање 

запослених

Направити  план  и

програм  стручног

усавршавања  и

израдити  приручнике

са упутствима

IV квартал 

2016.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

грађевинарс

тва

Израђен 

план и 

програм 

стручног 

усавршавања

; Приручници

с упутствима

објављени на

интернет 

страни 

министарств

а надлежног 

за послове 

грађевинарст

ва;

Нису 

потребни

Спроводити план 

стручног усавршавања 

и поделити приручнике

са упутствима

 до почетка 

рада 

портала

Достављен 

извештај о 

спроведеном

плану и 

порграму 

обуке и 

извештај о 

дистрибуцији

приручника

У складу са 

бројем 

запослених 

(по обуци 

36.900 РСД)

3.6.4.3. Спровести кампању 

за информисање 

грађана о 

електронском 

порталу за праћење 

тока предмета

Израдити   план   и

програм кампање

IV квартал 

2016.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

грађевинарс

тва

Израђен 

програм и 

план 

кампање

Нису 

потребни

Спровести  кампању

према  плану  и

програму

IV квартал 

2016.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

грађевинарс

Достављен 

извештај о 

спроведеној 

кампањи

Трошкови 

зависе од 

решења 

предвиђени
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тва х планом и 

програмом 

кампање

3.6.4.4. Ојачати капацитете 

инспекцијских 

служби 

Израдити  анализу

потреба

III квартал 

2016

Министарств

о надлежно 

за послове 

грађевинарс

тва

Израђена 

анализа 

потреба

Нису 

потребни

Меру  остварити  у

сарадњи  са

министарством

надлежним за послове

државне  управе  и

локалне самоуправе

Изменити 

систематизацију тако 

да одговара 

препорукама анализе 

потреба и запослити 

кадар у складу са 

измењеним актом о 

систематизацији

III квартал 

2016.  

године

Усвојен акт о 

систематиза

цији који 

одговара 

препорукама

анализе 

потреба; Број

и структура 

запосленог 

кадра 

одговара 

измењеном 

акту о 

систематиза

цији

По 

запосленом 

бруто 

91.020  РСД

 Направити и 

спроводити план и 

програм обуке 

запослених у складу са

препорукама анализе 

потреба

 

континуиран

о

Израђен 

план и 

програм 

обуке који 

одговара 

препорукама

анализе 

потреба; 

Достављен 

извештај о 

спроведеном

плану и 

програму 

обуке по 

години 

важења 

Стратегије;.

У складу са 

бројем 

запослених, 

(по обуци 

36.900 РСД)

3.6.4.5. Побољшати 

проактивни приступ 

инспекцијских 

служби тако што ће 

се годишњим планом

предвидети већи 

број инспекцијских 

надзора

Предвидети већи број 

надзора у годишњем 

плану инспекцијских 

служби 

континуира

но

Министарств

о надлежно 

за послове 

грађевинарс

тва

Извештај о 

раду 

министарств

а надлежног 

за послове 

грађевинарст

ва садржи 

податке о 

броју 

планираних 

инспекцијски

х надзора;  

Број 

планираних 

инспекцијски

х надзора 

повећан у 

односу на 

број 

 Нису 

потребни

Меру остварити у 

сарадњи са  

министарством 

надлежним за послове 

државне управе и 

локалне самоуправе
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планираних 

надзора из 

претходне 

године

*Напомена

3.6.4.4. Мера је реализована.

3.6.4.5. Мера је пренумерисана у 3.6.4.4. 

3.6.4.6. Мера је пренумерисана у 3.6.4.5.

У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.7. ЗДРАВСТВО, циљ 3.7.1.,

мере 3.7.1.1. и 3.7.1.2. мењају се и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

 3.7. ЗДРАВСТВО 

3.7.1. Циљ Идентификовани и отклоњени сви недостаци у правном оквиру који погодују корупцији и обезбеђена њихова пуна примена

Индикатор циља У односу на 2012. годину, број основаних притужби у вези са сектором здравља на годишњем нивоу 

умањен за 30% до краја 2017. године 

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.7.1.1. Ускладити 

подзаконске прописе

са изменама Закона 

о здравственој 

заштити („Службени 

гласник РС”, бр. 

107/05, 72/09 - други 

закон, 88/10, 99/10, 

57/11 , 119/12, 45/13 -

други закон, 93/14, 

96/15 и 106/15), 

Закона о 

здравственом 

осигурању 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 107/05, 

109/05, 57/11 , 110/12

- УС,  119/12 , 99/14, 

123/14  126/14 - УС 

РС, 106/15 и 10/16 - 

други закон), Закона 

о коморама 

здравствених 

радника („Службени 

гласник РС”, бр. 

107/05 и 99/10) и 

Израдити и усвoјити 

подзаконске прописе у

складу са новим 

законским решењима

IV квартал 

2017.  године

Министарств

о надлежно 

за послове 

здравља

Усвојени 

нови и 

измењени 

постојећи 

подзаконски

прописи у 

складу са 

новим 

законским 

решењима

Нису 

потребни
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Закона о лековима и 

медицинским 

средствима 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 30/10 и 

107/12 ) 

3.7.1.2. Израдити анализу 

целокупног 

преосталог правног 

оквира у здравству 

са аспекта корупције

и спровести 

неопходне измене у 

складу с њеним 

препорукама

Израдити и доставити 

Влади Нацрт закона о 

изменама и допунама 

закона у складу са 

препорукама анализе 

I квартал 

2018.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

здравља

Нацрти 

закона о 

изменама и 

допунама 

закона који 

по својој 

садржини 

одговарају 

препорукам

а анализе 

достављени 

Влади 

Нису 

потребни

Средство верификације: 

Образложења из Нацрта 

закона која садрже 

објашњење о томе на који 

начин су препоруке анализе 

унете у текст нацрта 

Поднети  Предлог 

закона о изменама и 

допунама закона 

Народној скупштини 

II квартал 

2018.  

године

Влада Предлози 

закона о 

изменама и 

допунама 

закона који 

по својој 

садржини 

одговарају 

препорукам

а анализе  

поднети 

Народној 

скупштини

Нису 

потребни

Средство 

верификације: 

Образложења из 

Предлога закона која 

садрже објашњење о 

томе на који начин су 

препоруке анализе 

унете у текст предлога

Усвојити Закон о 

изменама и допунама 

закона

III квартал 

2018.  

године

Народна 

скупштина

 Закони о 

изменама и 

допунама 

закона 

усвојени 

Нису 

потребни

*Напомена

3.7.1.1. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активности 2.2.10.1. и 2.2.10.2.

3.7.1.2. Мера је пренумерисана у 3.7.1.1.

3.7.1.3. Мера је пренумерисана у 3.7.1.2.

3.7.1.4. Мера се брише.

У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.7. ЗДРАВСТВО, циљ 3.7.2.,

мере 3.7.2.1., 3.7.2.2. и 3.7.2.3. мењају се и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године
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3.7. ЗДРАВСТВО 

3.7.2. Циљ Успостављени ефикасни механизми за интегритет, одговорност и транспарентност у доношењу и спровођењу одлука

Индикатор циља Објављени стандарди када је реч о сукобу интереса за све видове клиничких истраживања и донација до

краја 2017. године 

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.7.2.1. Изменити Закон о 

здравственој 

заштити и Закон о 

лековима и 

медицинским 

средствима тако да 

се јасним и 

транспарентним 

правилима уреди 

област донација 

медицинских 

апарата, лекова и 

медицинских 

средстава; однос са 

фармацеутском 

индустријом; висина 

и поступање са 

поклоном; као и 

сукоб интереса 

здравствених 

радника и 

сарадника, као и 

лица која обављају 

функције (а немају 

статус функционера 

у смислу Закона о 

Агенцији за борбу 

против корупције)

Израдити и доставити 

Влади нацрте закона о

изменама и допунама 

закона

II квартал 

2017. 

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

здравља 

Нацрти 

закона о 

изменама и 

допунама 

закона који 

по својој 

садржини 

одговарају 

инструкција

ма из мере 

достављени 

Влади 

Нису 

потребни

*Редовни 

трошкови – рад 

радне групе и 

јавна расправа

Средство 

верификације: 

Образложења из 

нацрта закона која 

садрже објашњење о 

томе на који начин су 

инструкције из мере 

унете у текст нацрта 

Поднети предлоге 

закона о изменама и 

допунама закона 

Народној скупштини 

III квартал 

2017. 

године

Влада Предлози 

закона о 

изменама и 

допунама 

закона који 

по својој 

садржини 

одговарају 

инструкција

ма из мере 

поднети 

Народној 

скупштини

Нису 

потребни

Средство 

верификације: 

Образложења из 

предлога закона која 

садрже објашњење о 

томе на који начин су 

инструкције из мере 

унете у текст предлога

Усвојити законе о 

изменама и допунама 

закона

IV квартал 

2017. 

године

Народна 

скупштина

Закони о 

изменама и 

допунама 

закона 

усвојени 

Нису 

потребни

3.7.2.2. Изменити Закон о 

донацијама и 

хуманитарној помоћи

("Службени лист СРЈ",

бр. 53/01, 61/01 и 

36/02 ) тако да се 

јасним и 

транспарентним 

правилима уреди 

област донација 

медицинских 

апарата, лекова и 

медицинских 

средстава, као и да 

се уведе обавеза код 

донација у здравству

да се оформи 

комисија која ће 

процењивати 

оправданост, 

Израдити и доставити 

Влади Нацрт закона о 

изменама и допунама 

закона

III квартал 

2018. 

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

финансија у 

сарадњи са 

министарств

ом 

надлежним 

за послове 

здравља

Нацрт 

закона о 

изменама и 

допунама 

закона који 

по својој 

садржини 

одговара 

инструкција

ма из мере и

напомене 

достављен 

Влади 

Нису 

потребни

*Редовни 

трошкови – рад 

радне групе и 

јавна расправа

Закон треба да 

предвиђа да се 

комисија образује на 

нивоу здравствене 

установе; у сарадњи са

министарством 

надлежним за послове 

здравља.

Средство 

верификације: 

Образложење из 

Нацрта закона које 

садржи објашњење о 

томе на који начин су 

инструкције из мере и 

напомене унете у текст

нацрта 

Поднети Предлог 

закона о изменама и 

допунама закона 

IV квартал 

2018. 

године 

Влада Предлог 

закона о 

изменама и 

Нису 

потребни

 Средство 

верификације: 

Образложење из 
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трошкове и 

исплативост донација

Народној скупштини допунама 

закона који 

по својој 

садржини 

одговара 

инструкција

ма из мере и

напомене 

поднет 

Народној 

скупштини

Предлога закона које 

садржи објашњење о 

томе на који начин су 

инструкције из мере и 

напомене унете у текст

предлога 

Усвојити Закон о 

изменама и допунама 

закона

IV квартал 

2018. 

године 

Народна 

скупштина

Закон о 

изменама и 

допунама 

закона 

усвојен 

Нису 

потребни

 

3.7.2.3. Обезбедити 

транспарентност 

јавних набавки које 

спроводе  

здравствене 

установе

Објављивање 

извештаја о јавним 

набавкама које 

спроводе здравствене 

установе

континуира

но

Министарств

о надлежно 

за послове 

здравља 

Објављени 

извештаји   

о јавним 

набавкама 

које 

спроводе 

здравстевне

установе на 

интернет 

страници 

министарств

а надлежног

за послове 

здравља 

који се 

ажурирају 

на 

кварталном 

нивоу

Нису 

потребни

Мера се односи на 

сваку здравствену 

установу

*Напомена

3.7.2.1. Мера је реализована.

3.7.2.2. Мера је пренумерисана у 3.7.2.1.

3.7.2.3. Мера је пренумерисана у 3.7.2.2.

3.7.2.4. Прва активност је реализована. Друга, трећа, четврта и пета активност се прате

кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.10.5.

3.7.2.5. Мера се брише.

3.7.2.6. Мера је пренумерисана у 3.7.2.3.

У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.7. ЗДРАВСТВО, циљ 3.7.3.,

мера 3.7.3.1. мења се и гласи:
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Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.7. ЗДРАВСТВО 

3.7.3. Циљ Транспарентан информациони систем у здравству и учешће грађана у контроли рада здравствених институција, у складу са

законском заштитом података о личности

Индикатор циља Проценат јавних здравствених установа које су у потпуности усвојиле јединствени информациони 

систем са електронским здравственим документима, а који је одобрен од стране Повереника за 

информације од јавног значаја, износи 75% до краја 2017. године 

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.7.3.1. Израдити 

јединствени 

информациони 

систем на свим 

нивоима здравствене

заштите

Израдити јединствену

базу података листа 

чекања на 

специјалистичке 

прегледе и 

оперативне захвате

 IV квартал 

2018. године

Министарств

о надлежно 

за послове 

здравља

Јединствена 

база 

података 

листа чекања 

на 

специјалисти

чке прегледе 

и оперативне 

захвате 

доступна је 

грађанима са 

напоменом о 

последњем 

датуму 

ажурирања

Непознато 

у овом 

тренутку

Израдити базу 

података о  

добављачима лекова 

и здравственог 

материјала са 

просечним ценама

Министарств

о надлежно 

за послове 

здравља

База 

података о 

добављачима 

лекова и 

здравственог 

материјала са

просечним 

ценама 

доступна је 

грађанима и 

редовно се 

ажурира

Непознато 

у овом 

тренутку

Израдити централни 

регистар издатих 

рачуна за 

здравствене услуге

Министарств

о надлежна 

за послове 

здравља

Централни 

регистар 

издатих 

рачуна за 

здравствене 

услуге 

доступан је 

грађанима и 

редовно се 

ажурира

Непознато 

у овом 

тренутку

*Напомена

3.7.3.1. Мера је реализована.

3.7.3.2. Мера је пренумерисана у 3.7.3.1.
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У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.8. ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ,

циљ 3.8.1., мера 3.8.1.1. мења се и гласи:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.8. ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ

3.8.1. Циљ Измењен правни оквир који се односи на избор, положај и овлашћења директора основних и средњих школа, као и декана 

факултета 

Индикатор циља  Проценат директора, декана и наставног особља на годишњем нивоу, чији рад је независна комисија 

оценила задовољавајућим, износи 75% до краја 2017. године. 

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

 3.8.1.1. Изменити Закон о основама

система образовања и 

васпитања („Службени 

гласник РС”, бр. 72/09, 

52/11,  55/13 и 68/15)  и 

Закон о високом 

образовању („Службени 

гласник РС”, бр. 76/05, 

97/08 , 44/10 , 93/12 , 89/13, 

99/14  и 68/15), тако да се 

уведе законска обавеза 

избора, периодичне 

евалуације рада и учинка 

директора, декана и 

наставног особља у свим 

школским установама, на 

основу објективних, 

јасних, прецизних и 

унапред познатих 

критеријума

Израдити и доставити

Влади нацрте закона 

о изменама и 

допунама закона 

III квартал 

2016.  

године

Министарство 

надлежно за 

послове просвете

Нацрти 

закона о 

изменама и 

допунама 

закона који 

по својој 

садржини 

одговарају 

инструкција

ма из мере и

напомене 

достављени 

Влади 

 Нису потребни

*Редовни 

трошкови – рад 

радне групе и 

јавна расправа

Дискрециона 

овлашћења директора,

декана и наставног 

особља, ограничити у 

највећој могућој мери 

објективним, 

прецизним, јасним и 

унапред познатим 

критеријумима; њихове

дискреционе одлуке 

морају бити 

образложене и 

транспарентне; 

Комисије за избор 

кандидата за 

запослење, требало би 

да буду састављене од 

директора школе и 

запослених. 

Средство 

верификације:  

Образложења из 

нацрта/предлога 

закона која садрже 

објашњење о томе на 

који начин су 

инструкције из мере и 

напомене унете у 

текст нацрта/предлога 

Поднети предлоге 

закона о изменама и 

допунама закона 

Народној скупштини 

 IV квартал 

2016.  

године

Влада Предлози 

закона о 

изменама и 

допунама 

закона који 

по својој 

садржини 

одговарају 

инструкција

ма из мере и

напомене 

поднети 

Народној 

скупштини

Нису 

потребни

Усвојити законе о 

изменама и допунама 

закона 

 I квартал 

2017.  

године

Народна 

скупштина

Закони о 

изменама и 

допунама 

закона 

усвојени 

Нису 

потребни

*Напомена

3.8.1.1. Прва активност је реализована.

У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.8. ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ,
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циљ 3.8.2., мере 3.8.2.1. и 3.8.2.2. мењају се и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.8. ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ

3.8.2. Циљ Усвојени прописи који регулишу просветну инспекцију 

Индикатор циља У односу на 2012. годину, број инспекција на годишњем нивоу чији су налази негативни умањен за 50% 

до краја 2017. године 

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.8.2.1. Донети Кодекс 

понашања за 

наставнике установа 

предуниверзитетског

образовања и 

пратити његову 

примену

Израдити и донети 

Кодекс

III квартал 

2016.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

просвете 

Кодекс 

објављен на 

интернет 

страни 

министарств

а надлежног

за послове 

просвете;

Достављен 

извештај о 

инспекцијск

ом надзору 

који садржи 

податке о 

обавељеним 

контролама

Нису 

потребни

Утврђивање постојања 

Кодекса понашања, односно 

правила понашања у 

установи (по Закону о 

основама система 

образовања и васпитања) 

контролише се у редовном 

инспекцијском надзору. 

Свака установа је у обавези 

да донесе овај акт.

Упознати наставнике 

и ученике са 

правилима Кодекса

IV квартал 

2016.  

године

Спровести кампању 

према плану и 

програму ради 

упознавања наставних

радника и ученика о 

правилима Кодекса

 II квартал 

2017.  

године

Кампања 

спроведена 

према плану

и програму 

1.000.000 
РСД

 

3.8.2.2. Унапредити 

механизам за 

представке, захтеве 

и жалбе у 

министарству 

надлежном за 

послове просвете 

Увести обавезу 

обавештавања 

грађана о 

процедурама за 

представке, захтеве и 

жалбе преко интернет

презентације 

ресорног 

министарства, као и 

обавезу да се сваки 

подносилац 

представке обавести о

мерама предузетим по

представци

континуира

но

Министарств

о надлежно 

за послове 

просвете 

Обавештење

о 

процедурам

а за 

представке 

и захтеве 

објављено 

на интернет 

презентациј

и ресорног 

министарств

а; Усвојен 

акт којим се 

утврђује 

обавеза 

обавештава

ња 

подносиоца 

представке 

о мерама 

предузетим 

по њој

Нису 

потребни

*Напомена
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3.8.2.1. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23,  активност 2.2.10.18.

3.8.2.2. Прва активност је реализована. Остале активности прате се кроз Акциони план

за Поглавље 23,  активност 2.2.10.18.

3.8.2.3. Мера је измењена и пренумерисана у 3.8.2.1.

3.8.2.4. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23,  активност 2.2.10.19.

3.8.2.5. Друга активност се брише. Мера је пренумерисана у 3.8.2.2. 

У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.8. ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ,

циљ 3.8.3., мера 3.8.3.1. мења се и гласи:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.8. ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ

3.8.3. Циљ Транспарентност поступка уписа, полагања испита, оцењивања и евалуације знања у свим образовним институцијама

Индикатор циља У односу на 2012. годину, проценат дисциплинских поступака као резултат надзора умањен за 30% до 

краја 2017. године 

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.8.3.1. Обезбедити услове за

стављање у пуну 

функцију 

јединственог 

информационог 

система

у просвети и 

објављивати 

деперсонализоване 

податке из 

једниственог 

информационог 

система у просвети 

(„open data”) 

Модернизовати 

једниствени 

информациони систем

просвете и повезати 

га са информационим 

системима других 

државних институција

као и  објединити 

постојеће 

прикупљање података

и информационе 

системе и отклонити 

преклапања

континуира

но

Министарств

о надлежно 

за послове 

просвете

Достављен 

извештај с 

подацима о 

модернизац

ији 

софтвера 

информацио

ног система,

додавању 

нових 

регистара и 

података, 

њиховом 

ажурирању 

и 

дефинисању

протокола 

за размену 

информациј

а између 

информацио

них система

 6.000.000 
РСД

Систем се стално 

надограђује и 

ажурирају се подаци

Проширити 

аналитичке 

капацитете државних 

институција 

задужених за обраду 

података 

 I квартал 

2018.  

године

Проширени 

капацитети 

установа 

задужених 

за обраду 

података

4.000.000 
РСД

*Напомена
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3.8.3.1. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.10.17.

3.8.3.2. Мера је измењена и пренумерисана у 3.8.3.1.

У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.8. ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ,

циљ 3.8.4., мера 3.8.4.1. мења се и гласи:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.8. ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ

3.8.4. Циљ Процес акредитовања и накнадне контроле испуњености услова за рад државних и приватних школских установа заснован 

је на јасним, објективним, транспарентним и унапред утврђеним критеријумима

Индикатор циља Број инспекција на годишњем нивоу од стране КАПК као независне агенције износи (утврдити) до краја 

2017. године 

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

 3.8.4.1. Унапредити рад Комисије 

за акредитацију и проверу 

квалитета (КАПК)

Јавно објављивати 

извештаје о налазима 

рецензената и КАПК 

који су релевантни за 

доношење одлуке о 

акредитацији

континуира

но

КАПК Извештаји 

релевантни 

за 

доношење 

одлуке о 

акредитациј

и објављени 

на интернет

презентациј

и КАПК 

Нису 

потребни

Објављивати 

извештаје о раду 

најмање једном 

годишње 

годишње КАПК Извештаји о 

раду 

објављени 

на интернет

презентациј

и КАПК

Нису 

потребни

*Напомена

3.8.4.1. Прве две активности су реализоване.

У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”, област 3.8. ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ,

циљ 3.8.5., мере 3.8.5.1., 3.8.5.2., .3.8.5.3., .3.8.5.4. и 3.8.5.5. мењају се

и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.8. ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ

3.8.5. Циљ Успостављена транспарентност финансирања спорта и власничке структуре спортских клубова и савеза

Индикатор циља  Нормативни оквир за транспарентно финансирање спорта предвиђен мерама у оквиру овог циља 

усвојен на републичком, покрајинском и локалном нивоу до краја 2015. године 

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

3.8.5.1. Уредити посебним 

законом, у складу са 

Израдити и доставити 

Влади Нацрт закона 

 III квартал 

2016. 

Министарств

о надлежно 

Нацрт 

закона 

Нису 

потребни

Средство 

верификације: 
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законом којим се 

уређује спорт, 

утврђивање статуса 

спортских савеза и 

удружења, 

власништва над 

имовином и 

финансирања из 

јавних средстава на 

националном и 

локалном нивоу

године за послове 

спорта 

садржински 

одговара 

инструкција

ма из мере 

достављени 

Влади 

*Редовни 

трошкови – рад 

радне групе и 

јавна расправа

Образложење из 

Нацрта закона које 

садржи објашњење о 

томе на који начин су 

инструкције из мере и 

напомене унете у 

текст Нацрта или 

зашто нису.

Поднети Предлог 

закона Народној 

скупштини 

IV квартал 

2016. 

године

Влада Предлог 

закона о 

изменама и 

допунама 

Закона тако

да 

садржински 

одговара 

инструкција

ма из мере 

поднет 

Народној 

скупштини

Нису 

потребни

 Средство 

верификације: 

Образложење из 

Предлога закона које 

садржи објашњење о 

томе на који начин су 

инструкције из мере и 

напомене унете у 

текст Предлога или 

зашто нису.

Усвојити Закон  I квартал 

2017. 

године

Народна 

скупштина 

Закон 

усвојен 

Нису 

потребни

 

3.8.5.2. Изменити и допунити

подзаконске прописе

којима се уређује 

транспарентно 

финансирање 

спортских 

активности на свим 

нивоима власти 

Израдити и усвојити 

измене и допуне 

Правилника о 

одобравању и 

финансирању 

програма којима се 

остварује општи 

интерес у области 

спорта у (1) 

Републици Србији; (2) 

на нивоу аутономне 

покрајине и (3) 

јединица локалних 

самоуправа 

до краја  I 

квартала 

2018. 

године

(1) 

Министарств

о надлежно 

за послове 

спорта; 

(2)Покрајинс

ки 

секретаријат

за спорт; 

(3) 

Општинска/

градска 

управа 

Донети 

Правилници 

у складу са 

инструкција

ма  из мере 

и 

активности

Нису 

потребни

 

3.8.5.3. Успоставити 

категоризацију и 

рангирање спортских

организација на 

нивоу Републике 

Србије, аутономних 

покрајина и јединица

локалне самоуправе 

на основу јасних 

критеријума 

Израдити и усвојити 

измене и допуне 

Правилника о 

категоризацији 

спортских 

организација на нивоу

аутономних покрајина

поштујући 

Националну 

категоризацију

II квартал 

2018. 

године

Аутономне 

покрајине

Донет 

Правилник о

категоризац

ији 

спортских 

организациј

а у 

аутономним 

покрајинама

у складу с 

инструкција

ма из мере и

активности

Нису 

потребни

 

Израдити и усвојити 

измене и допуне 

правилника о 

категоризацији 

спортских 

организација на нивоу

II квартал 

2018. 

године

Јединице 

локалне 

самоуправе

Донети 

правилници 

о 

категоризац

ији 

спортских 

Нису 

потребни
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јединица локалних 

самоуправа поштујући

Националну 

категоризацију

организациј

а на нивоу 

јединица 

локалне 

самоуправе 
у складу с 

инструкција

ма из мере и

активности

Израдити ранг листе 

спортских 

организација у 

Републици Србији по 

категоријама

III квартал 

2018. 

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

спорта

Донета ранг

листа 

спортских 

организациј

а у 

Републици 

Србији

Нису 

потребни

 

Израдити ранг листе 

спортских 

организација на нивоу

аутономних покрајина

III квартал 

2018. 

године

Аутономне 

покрајине

Донета ранг

листа 

спортских 

организациј

а у 

аутономним 

покрајинама

Нису 

потребни

 

Израдити ранг листе 

спортских 

организација у 

јединицама локалних 

самоуправа

 III квартал 

2018. 

године

Јединица 

локалне 

самоуправе

Донета ранг

листа 

спортских 

организациј

а у 

јединицама 

локалних 

самоуправа

Нису 

потребни

 

3.8.5.4. Обезбедити висок 

степен 

транспарентности и 

адекватан надзор у 

поступку 

финансирања 

спортских 

организација из 

јавних прихода

Израдити и усвојити 

акт којим се утврђују 

јасни критеријуми за 

расподелу средстава 

спортским 

организацијама од 

стране јавних 

предузећа

II квартал 

2018. 

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

спорта

Донет акт 

којим се 

утврђују 

јасни 

критеријуми

за за 

расподелу 

средстава 

спортским 

организациј

ама од 

стране 

јавних 

предузећа 

Нису 

потребни

У израду укључити 

Олимпијски комитет 

Србије, Спортски савез

Србије, Завод за спорт 

и медицину спорта и 

представнике јавних 

предузећа

3.8.5.5. Изменити правни 

оквир којим се 

регулише професија 

спортског 

посредника у 

погледу сукоба 

интереса у обављању

делатности и 

финансијских токова 

у овој области 

Израдити и усвојити 

измене Правилника о 

Номенклатури 

спортских занимања 

тако да се уведу 

одредбе о забрани 

сукоба интереса при 

обављању професије 

спортског менаџера 

I квартал 

2017. 

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

спорта

Донет 

Правилник  

у складу с 

инструкција

ма из мере и

активности

Нису 

потребни

 

Спровести анализу и 

дати препоруке за 

I квартал 

2018. 

Министарств

о надлежно 

Достављен 

извештај о 

 Нису 

потребни
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унапређење 

постојећег ширег 

правног оквира којим 

се регулише рад 

спортских менаџера и 

финансијски сегмент 

њиховог рада како би 

се ускладили са 

међународним 

спортским правилима 

и стандардима 

транспарентног 

пословања 

године за послове 

спорта

спроведеној 

анализи

У Глави III. „ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ”,  област 3.9.  МЕДИЈИ,  циљ 3.9.1.,

мера 3.9.1.1. мења се и гласи:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

3.9. MЕДИЈИ

3.9.1. Циљ Транспарентно власништво, финансирање медија и уређивачка политика

Индикатор циља  Представници Повереника за информације од јавног значаја, независних новинских удружења, 

Агенције, и цивилног друштва су се сагласили да је приступ информација о власништву и финансирању 

медија омогућен грађанима 

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

 3.9.1.1. Формирати, одржавати и  

ажурирати јавне базе 

података/регистра о 

медијима (власничкој 

структури

 Континуирано 

ажурирати и 

одржавати регистар

 

континуиран

о

Министарство 

надлежно за 

послове културе 

и информисања

Све измене 

у регистру 

медија су 

доступне на 

сајту 

Агенције за 

привредне 

регистре

Нису 

потребни

*Напомена

3.9.1.1. Мера је реализована.

3.9.1.2. Прве две активности су реализоване. Мера је пренумерисана у 3.9.1.1.

3.9.1.3. Мера се брише.

3.9.1.4. Мера је реализована.

У Глави IV.  „ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ”,  циљ 4.1.,  мерe 4.1.1.  и 4.1.2.

мењају се и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

4. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ
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4.1. Циљ  Успостављена анализа ризика на корупцију у поступку припреме прописа

Индикатор циља  Проценат органа јавне власти који обезбеђују обуку засновану на материјалима или моделима 

одобреним од стране Агенције за борбу против корупције износи 95% или више до краја 2017. године

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

4.1.1. Дoнeти нoвe прoписe

и усвojити измeнe и 

дoпунe пoстojeћих 

прoписa, кaкo би сe 

oбeзбeдилa примeнa 

oдрeдaбa нoвoг 

Зaкoнa o Aгeнциjи зa 

бoрбу прoтив 

кoрупциje кoje сe 

oднoсe нa примeну 

мeтoдoлoгиje зa 

прoцeну ризикa 

кoрупциje у 

прoписимa и дaвaњe 

мишљeњa Aгeнциje o 

прeдлoзимa зaкoнa

Усвojити мeтoдoлoгиjу

и упутствo зa примeну

мeтoдoлoгиje

3 мeсeцa Aгeнциja Усвojeнa 

мeтoдoлoгиj

a зa прoцeну

ризикa 

кoрупциje у 

прoписимa и

упутствo зa 

њeну 

примeну и 

oбa 

дoкумeнтa 

oбjaвљeнa 

нa интeрнeт 

стрaни 

Aгeнциje

Нису 

потребни

Рoк сe рaчунa oд 

пoчeткa примeнe нoвoг

Зaкoнa o Aгeнциjи зa 

бoрбу прoтив 

кoрупциje

Усвojити измeнe и 

дoпунe Пoслoвникa 

Нaрoднe скупштинe 

тaкo дa сe прeдлaгaчи

зaкoнa oбaвeжу дa 

oбрaзлoжeњe 

прeдлoгa зaкoнa 

сaдржи прoцeну 

ризикa кoрупциje, a у 

случajу кaдa je 

прeдлaгaч Влaдa или 

нaрoдни пoслaници, и 

кaдa прeдлoг зaкoнa 

урeђуje oблaст кoja je 

Зaкoнoм o Aгeнциjи 

дeфинисaнa кao 

пoсeбнo ризичнa зa 

нaстaнaк кoрупциje, и 

мишљeњe Aгeнциje

6 мeсeци Нaрoднa 

скупштинa

 Усвojeнe 

измeнe и 

дoпунe 

Пoслoвникa 

Нaрoднe 

скупштинe у

склaду са 

инструкциja

мa из мeрe и

aктивнoсти

Нису 

потребни

 Рoк сe рaчунa oд 

пoчeткa примeнe нoвoг

Зaкoнa o Aгeнциjи зa 

бoрбу прoтив 

кoрупциje

Усвojити измeнe 

Пoслoвникa Влaдe 

тaкo дa сe утврди 

oбaвeзa Влaдe дa 

прeдлoгe зaкoнa, из 

oблaсти кoje су 

Зaкoнoм o Aгeнциjи 

дeфинисaнe кao 

пoсeбнo ризичнe зa 

нaстaнaк кoрупциje, 

пo утврђивaњу 

кoнaчнoг тeкстa, 

дoстaвљa нa 

мишљeњe Aгeнциjи, 

кao и дa мишљeњe 

Агенције  прилoжи уз 

прeдлoг зaкoнa 

приликoм дoстaвљaњa

3 мeсeцa  Влaдa  Усвojeнe 

измeнe и 

дoпунe 

Пoслoвникa 

Влaдe у 

склaду сa 

инструкциja

мa из мeрe и

aктивнoсти

Нису 

потребни

Дeo o измeнaмa и дoпунaмa 

Зaкoнa прати се кроз ПГ 23, 

2.2.1.1. Рoк сe рaчунa oд 

пoчeткa примeнe нoвoг 

Зaкoнa o Aгeнциjи зa бoрбу 

прoтив кoрупциje
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предлога закона 

Нaрoднoj скупштини

4.1.2. Oбeзбeдити 

мaтeриjaлe зa oбуку 

прeдстaвникa 

прeдлaгaчa прoписa 

o примeни 

мeтoдoлoгиje зa 

прoцeну ризикa 

кoрупциje у 

прoписимa

Изрaдити и oбjaвити 

Приручник (вoдич) o 

примeни мeтoдoлoгиje

зa прoцeну ризикa 

кoрупциje у 

прoписимa

6 мeсeци Aгeнциja Приручник 

(вoдич) o 

мeтoдoлoгиj

и зa прoцeну

ризикa 

кoрупциje у 

прoписимa 

oдштaмпaн 

и oбjaвљeн 

нa интeрнeт 

стрaни 

Aгeнциje

2.000 

примeрaкa – 

штaмпaњe 

400.000 РСД

Рoк сe рaчунa oд 

усвajaњa мeтoдoлoгиje

зa прoцeну ризикa 

кoрупциje у прoписимa

Прeзeнтовати 

Приручник (вoдич) o 

примeни  

мeтoдoлoгиje зa 

прoцeну ризикa 

кoрупциje у 

прoписимa

6 мeсeци Aгeнциja Oдржaнa 

прeзeнтaциj

a 

Приручника 

(вoдича) нa 

oкруглoм 

стoлу

Tрoшкoви 

oргaнизaциje

oкруглoг 

стoлa – 

100.000 РСД

Рoк сe рaчунa oд 

усвajaњa мeтoдoлoгиje

зa прoцeну ризикa 

кoрупциje у прoписимa

Дистрибуирaти 

штaмпaни Приручник 

(вoдич) прeмa 

унaпрeд 

припрeмљeнoм плaну 

дистрибуциje 

9 мeсeци Aгeнциja Плaн 

дистрибуциj

e 

Приручника 

(вoдича)

Дистрибуирa

њe 

штaмпaнoг 

Приручника 

(вoдича) 

прeмa 

унaпрeд 

припрeмљeн

oм плaну 

дистрибуциje

Рoк сe рaчунa oд 

усвajaњa мeтoдoлoгиje

зa прoцeну ризикa 

кoрупциje у прoписимa

Изрaдити и oбjaвити 

вeбинaре – 

eдукaтивне видeo 

мaтeриjaле o примeни 

мeтoдoлoгиje зa 

прoцeну ризикa 

кoрупциje у 

прoписимa 

9 мeсeци Aгeнциja Вeбинaри – 

eдукaтивни 

видeo 

мaтeриjaли 

o примeни 

мeтoдoлoгиj

e зa aнaлизу

ризикa нa 

кoрупциjу у 

прoписимa 

изрaђeни и 

oбjaвљeни 

нa интeрнeт 

стрaни 

Aгeнциje

Изрaдa 

сцeнaриja зa 

видeo 

мaтeриjaл и 

изрaдa видeo

мaтeриjaлa 

–2.500.000 

РСД 

Рoк сe рaчунa oд 

усвajaњa мeтoдoлoгиje

зa прoцeну ризикa 

кoрупциje у прoписимa

*Напомена

4.1.1. Мера је измењена.

4.1.2. Мера је измењена.

4.1.3. Брише се.

4.1.4. Брише се.
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4.1.5. Брише се.

4.1.6. Брише се.

У  Глави  IV.  „ПРЕВЕНЦИЈА  КОРУПЦИЈЕ”,  циљ 4.2.,  мерe  4.2.1.,  4.2.2.,

4.2.3., 4.2.4., 4.2.5. и 4.2.6. мењају се и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

4. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ

4.2. Циљ Систем запошљавања и напредовања у органима јавне власти врши се на основу критеријума и заслуга

Индикатор циља  Број основаних притужби на годишњем нивоу у вези са нерегуларним запошљавањем умањен за 30% до

краја 2017. године (у односу на 2012. годину)

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

4.2.1. Успоставити услове и

критеријуме за 

запошљавање и 

напредовање у јавноj

управи (укључујући 

именована и 

постављена лица) у 

складу са 

принципима 

конкурентности и 

транспарентности

Израдити анализу 

прописа који уређују 

радно правни статус у 

органима јавне управе

са препорукама

III квартал 

2016. године

Министарств

о надлежно 

за послове 

државне 

управе

Достављен 

извештај о 

спроведеној 

анализи

Нису 

потребни

Рок за ову меру 

усклађен је са роком 

са мером 2.1.1. из 

Акционог плана за 

спровођење 

Стратегије реформе 

јавне управе 

Израдити и доставити 

Влади нацрте закона о

изменама и допунама 

закона у складу са 

препорукама анализе 

IV квартал 

2016. године

Министарств

о надлежно 

за послове 

државне 

управе

Нацрти 

закона о 

изменама и 

допунама 

закона који 

по својој 

садржини 

одговарају 

препорукама

анализе 

достављени 

Влади 

 Нису 

потребни

*Редовни 

трошкови – рад 

радне групе и 

јавна расправа

Средство 

верификације: 

Образложење из 

нацрта закона које 

садржи објашњење о 

томе на који начин су 

препоруке из анализе 

унете у текст нацрта 

Поднети предлоге 

закона о изменама и 

допунама закона 

Народној скупштини 

IV квартал 

2016. године

Влада Предлози 

закона о 

изменама и 

допунама 

закона који 

по својој 

садржини 

одговарају 

препорукама

анализе 

поднети 

Народној 

скупштини

Нису 

потребни

Средство 

верификације: 

Образложење из 

предлога закона које 

садржи објашњење о 

томе на који начин су 

препоруке из анализе 

унете у текст 

предлога 

Усвојити законе о 

изменама и допунама 

закона 

IV квартал 

2016. године

Народна 

скупштина

Закони о 

изменама и 

допунама 

закона 

усвојени 

Нису 

потребни

 

4.2.2. Уједначити платни 

систем и социјалнав 

Израдити анализу 

прописа који уређују 

III квартал 

2016. 

Министарств

о надлежно 

Достављен 

извештај о 

Нису 

потребни

За систем социјалне 

заштите одговорни 
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права у јавном 

сектору

систем плата и зарада

и социјалних права, у 

јавном сектору са 

препорукама 

године за послове  

државне 

управе и 

локалне 

самоуправе и

Министарств

о надлежно 

за послове  

рада, 

запошљавањ

а, борачких и

социјалних 

питања 

спроведеној 

анализи 

субјект је 

министарство 

надлежно за послове 

рада и социјалних 

питања. За радне 

односе, плате и 

зараде у државним 

службама одговорни 

субјект је 

министарство 

надлежно за послове 

државне управе

Израдити предлоге 

начина усклађивања 

плата и зарада, у 

складу са врстом, 

обимом и сложеношћу 

посла

I квартал 

2017. 

године

Достављен 

извештај о 

модалитети

ма 

усклађивања

Изменити прописе у 

складу са анализом и 

модалитетима 

усклађивања плата, 

зарада и социјалних 

права

 II квартал 

2017. 

године

Прописи 

измењени у 

складу са 

препорукама

анализе и 

предлогом 

начина 

усклађивања

Нису 

потребни

 

 4.2.3.   Развити базу података о 

обвезницима уплате 

доприноса и о уплаћеним 

доприносима за обавезно 

социјално осигурање по 

појединцу, која се редовно 

ажурира

Изменити постојећа 

техничка решења 

Централног регистра 

обавезног социјалног 

осигурања у складу са 

препорукама анализе

 III квартал  

2016. 

године

 Централни 

регистар 

обавезног 

социјалног 

осигурања

Достављен 

извештај о 

начину на 

који су 

техничка 

решења 

Централног 

регистра 

обавезног 

социјалног 

осигурања 

измењена у 

складу са 

препорукама

анализе

У зависности 

од решења 

предвиђених 

анализом

Општа напомена број 

8.

Успоставити техничку 

повезаност са 

Пореском управом

 IV квартал  

2016. 

године

Централни 

регистар 

обавезног 

социјалног 

осигурања

Достављен 

извештај о 

начину на 

који је 

успостављен

а техничка 

повезаност

У зависности 

од решења 

предвиђених 

анализом

Општа напомена број 

8.

 4.2.4. Ојачати капацитете 

Централног регистра 

обавезног социјалног

осигурања, у циљу 

ефикасније контроле 

обрачуна и наплате 

доприноса за 

обавезно социјално 

осигурање

  Изменити 

систематизацију тако 

да одговара 

препорукама анализе 

потреба и запослити 

кадар у складу са 

измењеним актом о 

систематизацији

 II квартал 

2017. 

године

Централни 

регистар 

обавезног 

социјалног 

осигурања

Усвојен акт о

систематиза

цији који 

одговара 

препорукама

анализе 

потреба; 

Број и 

структура 

Према 

анализи 

потребa (По 

запосленом 

бруто 91.020 
РСД)

Општа напомена број 

3.
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запосленог 

кадра 

одговара 

измењеном 

акту о 

систематиза

цији

Направити и 

спроводити план и 

програм обуке 

запослених у складу са 

препорукама анализе

 

континуиран

о

Централни 

регистар 

обавезног 

социјалног 

осигурања

План и 

програм 

обуке који 

одговара 

препорукама

анализе 

потреба; 

Достављен 

извештај о 

спроведеном

плану и 

програму 

обуке по 

години 

важења 

Стратегије

Према 

анализи 

потреба и 

програму 

обуке (по 

обуци 36.900

РСД)

Набавити опрему у 

складу са анализом 

потреба

IV квартал 

2016. 

године

 Централни 

регистар 

обавезног 

социјалног 

осигурања

Достављен 

извештај о 

набављеној 

опреми

У зависности 

од решења 

предвиђених 

анализом

Општа напомена број 

4.

 4.2.5. Унапредити базу података 

о поднетим е-јединственим

пријавама на обавезно 

социјално осигурање, која 

се редовно ажурира

Успоставити техничку 

повезаност са 

надлежним органима и 

организацијама (АПР, 

Инспекторат за рад, 

РФПИО, РФЗО и НСЗ)

 IV квартал 

2017. 

године

 Централни 

регистар 

обавезног 

социјалног 

осигурања

Достављен 

извештај  о 

начину на 

који је 

успостављен

а техничка 

повезаност 
и  

обезбеђено 

учешће 

субјеката 

наведених у 

напомени

У зависности 

од решења 

предвиђених 

анализом

У сарадњи са 

Министарством 

надлежним за послове

рада и за послове 

здравља.

Опште напомене број 

4. и 8.

 4.2.6. Спровести кампању ради 

информисања обвезника 

подношења јединствене 

е-пријаве на обавезно 

социјално осигурање, као и

осигураника, о значају и 

доступности података и 

Јединствене базе 

Централног регистра 

обавезног социјалног 

осигурања

Спровести кампању у 

складу са планом и 

програмом

 IV квартал 

2016. 

године

Централни 

регистар 

обавезног 

социјалног 

осигурања

Достављен 

извештај о 

спроведеној 

кампањи и 

начину на 

који је 

обезбеђена 

сарадња 

субјекта из 

напомене

У зависности 

од решења 

предвиђених 

планом и 

програмом 

кампање 

У сарадњи са 

министарством 

надлежним за послове

рада и социјалне 

политике

*Напомена

4.2.3. Прва активност је реализована.
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4.2.4. Прва активност је реализована.

4.2.5. Прва активност је реализована.

4.2.6. Прва активност је реализована.

У Глави IV „ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ”, циљ 4.3.  „Обезбеђена транспарентност у
раду органа власти”, мере и активности у оквиру циља 4.3. се прате кроз одговарајуће
активности из Акционог плана за Поглавље 23, и то: 

4.3.1. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.5.2.

4.3.2. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.5.3.

4.3.3. Мера се брише. 

4.3.4. Мера је реализована.

У Глави IV. „ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ”, циљ 4.4., мера 4.4.3. мења се и

гласи:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

4. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ

4.4. Циљ Континуирана едукација о корупцији и начинима борбе против корупције

Индикатор циља  Проценат органа власти који обезбеђују обуку засновану на материјалима или моделима одобреним од 

стране Агенције за борбу против корупције износи 95% или више до краја 2017. године

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

4.4.3. Успoстaвити oснoву 

зa oбуку 

функциoнeрa и 

зaпoслeних у jaвнoм 

сeктoру у oблaсти 

eтикe и интeгритeтa

Дoнeти прoгрaм oбукe 

o eтици и интeгритeту 

зa функциoнeрe и 

зaпoслeнe у jaвнoм 

сeктoру и смeрницa o 

њихoвoм спрoвoђeњу

6 мeсeци Агенција Прoгрaм 

oбукe o 

eтици и 

интeгритeту 

зa 

функциoнeр

e и 

зaпoслeнe у 

jaвнoм 

сeктoру и 

смeрницe зa 

њихoвo 

спрoвoђeњe 

oбjaвљeнe нa

интeрнeт 

стрaни 

Aгeнциje

Нису 

потребни

Рoк сe рaчунa oд 

пoчeткa примeнe 

нoвoг Зaкoнa o 

Aгeнциjи зa бoрбу 

прoтив кoрупциje

*Напомена
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4.4.1. Мера је реализована.

4.4.2. Мера је реализована.

4.4.3. Мера је измењена и пренумерисана у 4.4.1.

У Глави IV. „ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ”, циљ 4.5.,  мере 4.5.1.,  4.5.2. и

4.5.3. мењају се и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

4. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ

4.5. Циљ Створени услови за активније учешће организација цивилног друштва у борби против корупције 

Индикатор циља Успостављени јасни стандарди и процедуре за учешће јавности у процесу доношења одлука на свим 

нивоима власти 

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

4.5.1. Изменити Уредбу о 

средствима за 

подстицање 

програма или 

недостајућег дела 

средстава за 

финансирање 

програма од јавног 

интереса која 

реализују удружења,

тако да се уведе 

обавеза за све 

кориснике да 

приликом 

подношења 

апликације за 

доделу средстава из 

јавних извора 

подносе изјаву о 

непостојању сукоба 

интереса и интерни 

акт о 

антикорупцијској 

политици

Усвојити измене и 

допуне Уредбе 

IV квартал 

2016.  

године

Влада Усвојена 
уредба која 

садржински 

одговара 

инструкција

ма из мере и

напомене

 Нису 

потребни

Интерни акт 

подразумева све врсте

аката који се баве 

антикорупцијском 

политиком, па и 

Етички кодекс 

4.5.2. Изменити Урeдбу o 

срeдствимa зa 

пoдстицaњe 

прoгрaмa или 

нeдoстajућeг дeлa 

срeдстaвa зa 

финaнсирaњe 

прoгрaмa oд jaвнoг 

интeрeсa кoja 

рeaлизуjу удружeњa,

тако да се унапреди 

оквир који се односи

на критеријуме, 

Усвојити измене 

Уредбе 

IV квартал 

2016.  

године

Влада Усвојене 

измене 

уредбе које 

садржински 

одговарају 

инструкција

ма из мере и

напомене и 

које су 

формулисан

е у сарадњи 

са 

Канцеларијо

Нису 

потребни

Измене Уредбе 

формулисати у 

сарадњи са 

Канцеларијом за 

сарадњу са цивилним 

друштвом;

ограничити 

дискрeциoнa прaвa 

члaнoвa кoмисиje кojи 

oдлучуjу o срeдствимa 

кoja ћe сe дoдeљивaти 

удружeњимa, избoр 

члaнoвa, кao и 
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услове, обим, начин 

и поступак доделе 

средстава 

м за 

сарадњу са 

цивилним 

друштвом

регулисати питaњe 

oдгoвoрнoсти и 

кoнтрoлe извршeних 

дoдeлa

4.5.3. Успoстaвити систeм 

стaлних 

кoнсултaциja измeђу

Aгeнциje зa бoрбу 

прoтив кoрупциje и 

oргaнизaциja 

цивилнoг друштвa

Oргaнизoвaти 

кoнсултaтивне 

сaстaнке сa 

oргaнизaциjaмa 

цивилнoг друштвa

кoнтинуирa

нo

Aгeнциja Oдржaнa 

нajмaњe двa 

кoнсултaтив

нa сaстaнкa 

пo гoдини 

вaжeњa 

Стрaтeгиje 

200.000  РСД 

пo гoдини 

вaжeњa 

Стрaтeгиje

 

*Напомена

4.5.2. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.11.2.

4.5.3. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.11.3.

4.5.4. Мера је пренумерисана у 4.5.2.

4.5.5. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.11.4.

4.5.6. Мера је пренумерисана у 4.5.3.

У Глави IV.  „ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ”,  циљ 4.6.,  мере 4.6.1.  и 4.6.2.

мењају се и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

4. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ

4.6. Циљ Створени услови за активније учешће приватног сектора у борби против корупције

Индикатор циља  Број компанија на годишњем нивоу које добијају посебне пореске олакшице по основу донација или 

активности у борби против корупције износи (утврдити) до краја 2018. године 

Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

4.6.1. Изменити закон 

којим се уређује 

порез на добит 

правних лица тако 

да се борба против 

корупције наведе 

као једна од 

намена/делатности 

за коју се 

предузећима која 

пружају финансијску

подршку цивилном 

друштву може дати 

посебна пореска 

олакшица

Израдити и доставити 

Нацрт закона о 

изменама и допунама 

закона 

III квартал 

2016.  

године

Министарств

о надлежно 

за послове 

финансија

Нацрт 

закона о 

изменама и 

допунама 

Закона који 

по својој 

садржини 

одговара 

инструкција

ма из мере 

достављен 

Влади 

 Нису 

потребни

*Редовни 

трошкови – рад 

радне групе и 

јавна расправа

Средство верификације: 

Образложење из нацрта 

закона које садржи 

објашњење о томе на који 

начин су инструкције из 

мере унете у текст нацрта 

Поднети Предлог 

закона о изменама и 

допунама закона 

Народној скупштини 

I квартал 

2017.  

године

Влада Предлог 

закона о 

изменама и 

допунама 

закона који 

по својој 

садржини 

Нису 

потребни

Средство верификације: 

Образложење из предлога 

закона које садржи 

објашњење о томе на који 

начин су инструкције из 

мере унете у текст предлога 
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одговара 

инструкција

ма из мере 

поднет 

Народној 

скупштини

Усвојити Закон о 

изменама и допунама 

закона 

II квартал 

2017.  

године

Народна 

скупштина 

 Закон о 

изменама и 

допунама 

закона 

усвојен 

Нису 

потребни

 4.6.2. Препоручити 

Привредној комори 

Србије да доноси,  

објављује и 

промовише 

анти-корупцијске 

стандарде и 

праксе као што су: 

Кодекс пословне 

етике, Кодекс 

корпоративног 

управљања, 

промовише 

стандарде 

Међународне 

трговинске коморе 

за борбу против 

корупције, правила 

Декларације о борби 

против корупције 

Глобалног договора 

Србија, као и 

привредна друштва 

која су усвојила 

антикорупцијске 

планове или планове

интегритета

Организовати скупове 

и семинаре  у области 

борбе против 

корупције у сарадњи 

са институцијама 

Републике Србије и 

промовисати добре 

праксе  привредних 

друштава у области 

борбе против 

корупције

континуира

но

ПКС Достављен 

извештај о 

броју 

организован

их скупова и

семинара у 

току 

календарске

године; 

5.000.000  
РСД 

(Припрема 

материјала 

за 

конференциј

е и 

семинаре, 

трошкови 

организације

)

*Напомена

4.6.2. Прва активност је реализована.

У Глави IV.  „ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ”,  циљ 4.7.,  мере 4.7.1.  и 4.7.2.

мењају се и гласе:

Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

4. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ

4.7. Циљ Народна скупштина прати спровођење закључака, односно препорука које је донела поводом извештаја независних 

државних органа 

Индикатор циља  Проценат препорука Народне скупштине заснованих на извештајима независних државних институција 

које се спроводе од стране извршне власти износи 50% или више до краја 2018. године 
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Бр. Мера  Активност Рок Одговорни

субјекти

Индикатори Потребни

ресурси 

Напомене

4.7.1. Допунити Закон о 

Народној скупштини 

(„Службени гласник 

РС”, број 9/10) тако 

да се уведе обавеза 

Владе да подноси 

Народној скупштини 

најмање једном 

годишње извештај о 

спровођењу 

закључака Народне 

скупштине донетих 

поводом разматрања

извештаја 

независних 

државних органа, 

организација и тела, 

у року од шест 

месеци од доношења

закључака Народне 

скупштине, уз 

обавезу да се 

извештај Владе 

разматра на седници

Народне скупштине

Израдити и усвојити 

Закон о изменама и 

допунама Закона

IV квартал 

2016.  

године

Народна 

скупштина

Усвојен Закон 

о изменама и 

допунама 

Закона који 

по својој 

садржини 

одговара 

инструкцијам

а из мере 

 Нису 

потребни

*Редовни 

трошкови – рад

радне групе и 

јавна расправа

 

4.7.2. Ојачати капацитете 

Народне скупштине 

за вршење нових 

надлежности у 

оквиру циља 4.7.

Израдити и усвојити 

измене и допуне 

Правилника о 

систематизацији 

радних места у 

Народној скупштини

II квартал 

2017.  

године

Народна 

скупштина

Усвојене 

измене и 

допуне 

Правилника о 

систематизац

ији радних 

места у 

Народној 

скупштини

Нису 

потребни

 

Запослити нове 

службенике на радним

местима предвиђеним 

за вршење нових 

надлежности у оквиру

циља 4.7. 

III квартал 

2017.  

године

Народна 

скупштина

Број и 

структура 

запосленог 

кадра 

одговара 

измењеном 

акту о 

систематизац

ији

У складу са 

потребама 

(по 

запосленом 

бруто 

91.020 РСД)

 Општа напомена број 

3.

Направити план и 

програм обуке за нове

запослене у области 

нових надлежности

III квартал 

2017.  

године

Народна 

скупштина

Израђен план 

и програм 

обуке за нове 

запослене у 

области нових

надлежности

Нису 

потребни

Спроводити план 

обуке 

IV квартал 

2017.  

године

Народна 

скупштина

Достављен 

извештај о 

спроведеном 

плану обуке

 У складу са

потребама 

(по обуци 

36.900 РСД)
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У  Глави  IV.  „ПРЕВЕНЦИЈА  КОРУПЦИЈЕ”,  циљ  4.8.  „Проширене  и

прецизиране  надлежности  и  унапређени  кадровски  капацитети  и

услови  рада  Агенције  за  борбу  против  корупције,  Заштитника

грађана,  Повереника  за  информације  од  јавног  значаја  и  заштиту

података  о  личности  и  Државне  ревизорске  институције”,  мере  и

активности у оквиру циља 4.8. прате се кроз одговарајуће активности

из Акционог плана за Поглавље 23, и то: 

-Заштитник грађана кроз активности 3.2.1.1., 3.2.1.2., и 3.2.1.3.; 

-Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о

личности кроз активности 2.2.5.2., 2.2.5.3., и 3.11.1.3.;

-Агенција за борбу против корупције кроз активности 2.2.1.1., 2.2.1.4.,

2.2.1.5., 2.2.1.6., и 2.2.1.7.;

-Државна ревизорска институција кроз активност 2.2.9.5.

У  Глави  IV.  „ПРЕВЕНЦИЈА  КОРУПЦИЈЕ”,  циљ  4.9.  „Успостављена

ефикасна и  делотворна заштита узбуњивача (лица која  пријављују

сумњу  на  корупцију)”,  мере  и  активности  које  нису  реализоване

прате  се  кроз  одговарајуће  активности  из  Акционог  плана  за

Поглавље 23, и то: 

4.9.3. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.7.2. 

4.9.4. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.7.3.

4.9.1. Мера је реализована.

4.9.2. Мера је реализована.

У Глави IV. „ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ”, циљ 4.10. „Успостављен систем

за спречавање сукоба интереса запослених у јавном сектору”, мере и

активности у оквиру циља 4.8. прате се кроз одговарајуће активности

из Акционог плана за Поглавље 23, и то: 

4.10.1. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.3.5.
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4.10.2. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.3.5.

4.10.3. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.2.3.7.

У Глави V. „СПРОВОЂЕЊЕ И НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ СТРАТЕГИЈЕ”, циљ
„Успостављен  систем  за  спровођење,  координацију  и  надзор  над  спровођењем
Стратегије”,  мере и  активности се  прате  кроз  одговарајуће  активности из  Акционог
плана за Поглавље 23, и то: 

5.1. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.1.1.3. 

5.3. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.1.4.2. 

5.4. Прати се кроз Акциони план за Поглавље 23, активност 2.1.4.1.

5.2. Мера је реализована.

5.5. Мера је реализована.

2. Овај  закључак  објавити  у  „Службеном  гласнику  Републике

Србије”.

05 Број: 110-5960/2016
У Београду, 30. јуна 2016. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

Александар Вучић, с.р.
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