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1. ПРАВОСУЂЕ
ПРЕГЛЕД ТРЕНУТНОГ СТАЊА
ПРАВОСУЂЕ
Правни оквир који уређује функционисање правосуђа у Републици Србији чине:
Национална стратегија реформе правосуђа за период 2013-2018. године („Службени гласник РС”, број 57/13); Акциони план за спровођење Националне
стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године („Службени гласник РС”, број 71/13 и 55/14); Устав Републике Србије („Службени гласник
РС”, број 98/06); Закон о Уставном суду („Службени гласник РС”, број 109/07 и 99/11); Закон о Високом савету судства („Службени гласник РС”, број
116/08, 101/10 и 88/11); Закон о судијама („Службени гласник РС”, број 116/08, 58/09 – одлука УС, 104/09, 101/10, 8/12 – одлука УС, 121/12 и 101/13));
Закон о уређењу судова („Службени гласник РС”, број 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – др. закон, 78/11 – др. закон, 101/11 и 101/13); Закон о Државном
већу тужилаца („Службени гласник РС”, број 116/08, 101/10 и 88/11); Закон о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, број 116/08, 104/09, 101/10,
78/11 – др. закон, 101/11, 38/12 – одлука УС, 121/12 и 101/13); Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“,
број 101/13); Закон о Правосудној академији („Службени гласник РС”, број 104/09 и одлука УС, 32/14 ); Законик о кривичном поступку („Службени
гласник РС”, број 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14); Закон о парничном поступку („Службени гласник РС”, број 72/11, 49/13 - одлука УС,
74/13 - одлука УС, 55/14)); Закон о ванпарничном поступку („Службени гласник СРС”, број 25/82 и 48/88 и „Службени гласник РС”, број 46/95 – др.
закон, 18/05 – др. закон, 85/12, 45/13 - др. закон и 55/14)); Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, број 31/11, 99/11 – др. закон 109/13
- одлука УС и 55/14); Закон о јавном бележништву („Службени гласник РС”, број 31/11, 85/12, 19/13 и 55/14 - др. закон ); Закон о посредовању у
решавању спорова („Службени гласник РС“, број 55/14); Закон о правосудном испиту („Службени гласник РС”, број 16/97); Закон о прекршајима
(„Службени гласник РС“, број 65/13); Закон о правобранилаштву („Службени гласник РС“, број 55/14); Судски пословник („Службени гласник РС”,
број 110/09, 70/11, 19/12 и 89/13); Пословник о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, број 29/13); Пословник о раду Државног већа
тужилаца („Службени гласник РС”, број 55/09); Правилник о управи у јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 77/04, 52/07, 2/08, 11/09 и
44/09); Етички кодекс за судије („Службени гласник РС", број 96/10); Етички кодекс јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије
(„Службени Гласник РС“, број 87/13); Етички кодекс чланова Државног већа тужилаца („Службени Гласник РС“, број 60/14); Правилник о
дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности судија („Службени гласник РС”, број 71/10); Правилник о дисциплинском поступку и
дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца („Службени Гласник РС“, 64/12, 58/14); Правилник о критеријумима за
премештај судије у други суд у случају укидања претежног дела надлежности суда за који је изабран („Службени гласник РС”, број 105/13); Правилник
о критеријумима и мерилима вредновања рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 58/14) - Правилник се
пробно примењује у 18 јавних тужилаштава у периоду од 18.06. до 15.12.2014. године. Након окончавања пробне примене, Државно веће тужилаца ће
извршити анализу и саставити извештај о примени Правилника уз констатацију, да ли га је потребно изменити и допунити; Правилник о
критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова ("Службени гласник РС“, број /14); Јединствени
програм за решавање старих предмета у Републици Србији који се примењује од 01.01.2014. године (Врховни касациони суд донео је Јединствени
програм 25.12.2013. године); Правилник о јавнобележничком испиту ("Службени гласник РС", број 71/11, 81/11, 3/12, 78/12 и 31/13); Програм почетне
обуке кандидата за вршење професије јавних бележника за 2014. годину (донет 07.04.2014. године); Правилник о привременом броју јавнобележничких
места и службеним седиштима јавних бележника и јавнобележничким местима за која ће се расписати конкурс за првих 100 јавних бележника
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(„Службени гласник РС”, број 31/12 и 57/14); Правилник о одређивању броја извршитеља ("Службени гласник РС", број 61/14).
Институционални оквир чине: Уставни суд, Високи Савет Судства, Државно веће тужилаца, Министарство правде, Правосудна академија, Врховни
касациони суд, четири апелациона суда, 25 виших судова, 66 основних судова са 25 судских јединица, Прекршајни апелациони суд са три одељења, 44
прекршајна суда, Привредни апелациони суд, 16 привредних судова, Управни суд са три одељења, Републичко јавно тужилаштво, четири апелациона
јавна тужилаштва, 25 виших јавних тужилаштава, 58 основних јавних тужилаштава.
У правосудном систему Републике Србије, закључно са 1. септембром 2014. године, има 2800судија, 90 јавних тужилаца и 741 заменик јавнoг тужиoца.
Народна скупштина Републике Србије је 1. јула 2013. усвојила Националну стратегију реформе правосуђа за период 2013-2018. године којом је
предвиђено унапређење независности, непристрасности, стручности, одговорности и ефикасности правосуђа, као пет основних принципа и
дефинисани приоритети, стратешки циљеви и стратешке смернице реформских мера. Влада Републике Србије је 31. августа усвојила Акциони план за
спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године којим су предвиђене конкретне мере и активности за реализацију
стратешких циљева, дефинисани рокови и надлежни субјекти за њихово спровођење, као и извори финансирања. Националном стратегијом реформе
правосуђа за период 2013-2018. године успостављен је и механизам за надзор над спровођењем реформских мера у форми петнаесточлане Комисије за
спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године чији су чланови представници свих релевантних субјеката у
процесу реформе.
Националном стратегијом реформе правосуђа за период 2013-2018. године идентификована је потреба измене Устава у делу који се односи на утицај
законодавне и извршне власти на процес избора и разрешења судија, јавних тужилаца, односно заменика јавних тужилаца, као и изборних чланова
Високог савета судства и Државног већа тужилаца, уз прецизирање улоге и положаја Правосудне академије. Поред тога, предвиђен је и низ прелазних
мера усмерених на јачање независности правосуђа, кроз измене правосудних закона а у оквиру одредаба Устава Републике Србије. Високи савет
судства и Државно веће тужилаца, у складу са стратешким циљевима, требало би да постану кључне институције правосуђа са пуним капацитетом
овлашћења и прецизно дефинисаним системом транспарентности и одговорности.
Националном стратегијом реформе правосуђа за период 2013-2018. године планирано је предузимање мера усмерених унапређење непристрасности,
етике и интегритета носилаца правосудних функција као и на уједначавање и пуну доступност судске праксе, ако и пуну реализацију права на
природног судију.
Истим стратешким документом планирано је и успостављање система избора и напредовања судија и јавних тужилаца заснованог на јасним,
објективним и унапред одређеним критеријумима. Унапређење почетне и сталне обуке, како носилаца правосудних функција, судијских и
јавнотужилачких сарадника и помоћника, тако и представника правосудних професија, уз систем израде свеобухватних годишњих програма обуке и
евалуацију полазника, одређено је као стратешки приступ реформи Правосудне академије.
Националном стратегијом реформе правосуђа за период 2013-2018. године, предвиђено је унапређење рада дисциплинских органа Високог савета
судства и Државног већа тужилаца.
Како је неефикасност већ дужи временски период највећи проблем правосуђа Републике Србије, Националном стратегијом реформе правосуђа за
период 2013-2018. године предвиђен је читав низ мера усмерених на побољшање ефикасности, почев од унапређења процесних закона, преко
успостављања система е-правосуђа, као и праћења и корекције функционисања правосудне мреже. Успостављањем система приватних извршитеља,
јавних бележника и посредовања у решавању спорова, планирано је смањење оптерећења судова, чиме би се, уз убрзано решавање старих предмета и
инфраструктурна улагања, постигло краће трајање судских поступака и унапредио приступ грађана правди.
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Ради објективног сагледавања укупног стања у правосуђу Републике Србије, као и степена реализације мера садржаних у Акционом плану за
спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године закључно са 1. јулом 2014. године, уз подршку Светске банке
спроведена је Функционална анализа правосуђа Републике Србије. Закључци и смернице садржани у Нацрту овог документа коришћени су као полазна
основа за дефинисање даљих реформских активности, а у контексту препорука садржаних у Извештају са скрининга.
У првих годину дана спровођења Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године измењен је сет правосудних закона и
независност правосуђа, овим прелазним мерама, ојачана у границама важећег Устава. Истовремено, започео је рад на анализи одредаба и
идентификацији потребних измена Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе. Изабрани су председници судова свих нивоа. Високи
савет судства и Државно веће тужилаца су усвојили критеријуме и мерила за вредновање рада судија, председника судова, јавних тужилаца и заменика
јавних тужилаца и започели рад на изради критеријума и мерила за избор на правосудне функције. Изменама закона о Високом савету судства и
Државном већу тужилаца значајно је унапређена транспарентност у раду савета. Започело је увођење програмског буџета и ојачани капацитети
административних канцеларија у Високом савету судства и Државном већу тужилаца. Узимајући у обзир константно ширење круга надлежности
савета, и даље је уочљива потреба за јачањем капацитета у области финансија, аналитике и стратешког планирања.
У Високом савету судства и Државном већу тужилаца су основани и ефикасно раде дисциплински органи. Изменама закона о Високом савету судства и
Државном већу тужилаца успостављени су јасни механизми одговорности чланова ових тела.
Од 1. јануара 2014. године почела је са радом нова правосудна мрежа са повећаним бројем судова и јавних тужилаштава, која би требало да смањи
трошкове и допринесе лакшем приступу грађана правди. Остварена су значајна инфраструктурна улагања која би већ крајем 2014. године требало да
доведу до значајног повећања броја судница, нарочито у Београду где је овај проблем постојао деценијама. Настављено је унапређење ИКТ у судовима
и јавним тужилаштвима али и даље постоји проблем паралелног функционисања више некомпатибилних система, што отежава праћење статистичких
параметара ефикасности правосуђа, размену података између судова и јавних тужилаштава, увид странака у статус предмета, као и на само трајање
поступака. Овакво стање ИКТ негативно се одражава и на домете аутоматске расподеле предмета, чије је унапређење условљено и потребом за
увођењем система пондерисања предмета. Врховни касациони суд је донео Јединствени програм решавања старих предмета у Републици Србији којим
је предвиђено смањење броја старих предмета до 2018. године. Поред тога, направљени су значајни кораци ка растерећењу судова уз помоћ система
приватних извршитеља. Од 1. септембра 2014. године почели су са радом јавни бележници, а усвајањем Закона о посредовању у решавању спорова,
створен је нормативни оквир за функционисање система посредовања у решавању спорова, почев од 1. јануара 2015. године.
Од 1. октобра 2013. године започела је примена Законика о кривичном поступку из 2011. године у свим судовима и јавним тужилаштвима опште
надлежности, који је као најзначајнију новину донео увођење тужилачке истраге. И поред иницијалних тешкоћа у примени, приметан је значајан раст
процента поступака окончаних применом начела опортунитета кривичног гоњења као и споразума о признању кривичног дела.
РАТНИ ЗЛОЧИНИ
Правни оквир у области гоњења и кажњавања окривљених за ратне злочине у Републици Србији обухвата: Кривични законик („Службени гласник РС“,
број 121/12); Законик о кривичном поступку из 2011. године („Службени гласник РС“, број 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14); Закон о
међународној правној помоћи у кривичним стварима („Службени гласник РС“, број 20/09); Закон о организацији и надлежности државних органа у
поступку за ратне злочине („Службени гласник РС“, број 67/03, 104/09); Закон о програму заштите учесника у кривичном поступку („Службени
гласник РС“, број 85/05); Закон о сарадњи са Хашким трибуналом („Службени гласник СРЈ“, број 18/02 и „Службени гласник СЦГ“, 16/03);
Меморандуми и протоколи о сарадњи закључени директно између српског тужилаштва за ратне злочине са земљама у региону и страним правосудним
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институцијама у циљу непосредне сарадње и ефикасније размена информација о ратним злочинима и починиоцима (Хрватска, Босна и Херцеговина,
Црна Гора, ЕУЛЕКС). Надлежност за ратне злочине у Србији: 1) Кривична дела из чланова 370. до 386. Кривичног законика; 2) тешка кршења
међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1. јануара 1991. у складу са Статутом Међународног кривичног
трибунала за бившу Југославију; 3) Кривично дело из чл. 333. Кривичног законика - помоћ учиниоцу после извршења кривичног дела, ако је извршено
у вези са кривичним делима из тачке 1) и 2) овог члана.
Институционални оквир: Тужилаштво за ратне злочине: тужилац, шест заменика тужилаца, два саветника, три асистента; Виши суд, веће за ратне
злочине: шест судија, један судија за претходни поступак; Министарство унутрашњих послова, Служба за истраживање ратних злочина: шеф Службе,
заменик шефа, два начелника одељења, четири шефа одсека, 43 припадника Службе; Министарство унутрашњих послова, Јединица за заштиту сведока;
одсек за помоћ и подршку жртвама и сведоцима: број запослених три; На међународном нивоу се сматра да ресурси у суду и тужилаштву треба да
буду адекватни. Ово се посебно односи на број доказа / предмета који се преносе из Међународни кривични трибунал за бившу Југославију и кроз
регионалну сарадњу. Тужилаштво за ратне злочине од МИКТ и тужилаштва МКТЈ у последњих неколико месеци добило је више десетина хиљада
докумената, као и велики број фотоалбума и документације. Тужилаштво за ратне злочине како би одговорило на поменути повећан прилив доказа и
обим посла требало би најмање да попуни своје капацитете који су и предвиђени тренутном систематизацијом. Са завршетком рада Трибунала у Хагу,
одговорност за процесуирање ратних злочина сада у пуној мери прелази на Републику Србију која мора покаже да су њене институције посвећене и
административно у могућности да одговорно процесуирају све преостале осумњичене за ратне злочине и допринесу процесу транзиционе правде.
Нови Законик о кривичном поступку уведен је у поступку за ратне злочине од 15. јануара 2012. године, и омогућио је контролу/руковођење
тужилаштва над истражном фазом поступка и увело нове односе са другим државним органима Републике Србије и њихове обавезе у кривичном
поступку. Према новом Законику, тужилаштво води предистражни поступак (не истражни судија) и спроводи истрагу (могућност да спроведе истрагу
против непознатог лица). Тужилаштво има надлежност да наложи полицији да спроведе одређене мере, док полиција има обавезу да поступа и да
обавести тужилаштво о њиховим захтевима. Нови Законик дао је ширу надлежност тужилаштву у прикупљању доказа у истрази и већи степен
одговорности за законитост у прибављању доказа. Прихваћено је од стране међународних посматрача и организација да су судови ефикасније
процесуирали предмете и да судије боље обављају своје дужности према новим процедуралним правилима.
Поред опште заштите и подршке сведоцима и жртвама предвиђене Закоником о кривичном поступку у поступку за ратне злочине, додатни
специјални/посебни закони се примењују у области подршке сведоцима и жртвама чиме се омогућава пуна имплементација Директива ЕУ које
регулишу ову област (2012/29/ЕУ о минималним стандардима у погледу права, подршке и заштите жртава). У поступку за ратне злочине, сведоци и
жртве имају приступ следећем: видео линк сведочења; право на тумачење и превођење; право на приступ служби за подршку жртвама; право да се
избегне контакт између жртве и починиоца; заштита од секундарне виктимизације; индивидуална процена жртава у циљу идентификације специфичне
потребе за заштитом; обука особља. Законик о кривичном поступку предвиђа категорију посебно осетљивих сведока који могу бити саслушани изван
суда, или уз помоћ психолога, социјалног радника или другог релевантног стручњака, те је потребно увођење подршке током предистражног поступка
и током истраге, побољшањем кадровских ресурса и увођењем новог квалификованог особља у Тужилаштву за ратне злочине.
Заштита сведока изван судског поступка била је предмет критике, без обзира на чињеницу да постоји законски оквир и потенцијалне могућности за
пружање заштите (на располагању су мере које укључују промену пребивалишта; прикривање идентитета сведока или потпуну промену идентитета).
Највише критика у међународним извештајима било је усмерено ка јединици за заштиту сведока, те тако активности предвиђене у овом акционом плану
одговарају на те критике између осталог и увођењем нових критеријума за пријем нових припадника јединице на основу професионалних стандарда,
побољшањем положаја својих чланова и обуком припадника јединице.
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Током сарадње са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију, Република Србија је Трибуналу у Хагу предала 46 осумњичених. Србија
сарађује на дневној бази са тужилаштвом Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију. Треба напоменути да је механизам за међународне
кривичне судове Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију (у складу са Стратегијом окончања рада Међународног кривичног
трибунала за бившу Југославију ) почео са радом 1. јула 2013, и да су одређени проблеми настали у вези са преносом доказа из Међународног
кривичног трибунала за бившу Југославију у Тужилаштво за ратне злочине. Наиме, редиговани изјаве сведока дате истражитељима Међународног
кривичног трибунала за бившу Југославију се преносе, али недостаје откривање идентитета сведока Тужилаштву за ратне злочине у Србији.
Тужилаштво за сада прима оскудан број не редигованих изјава од случаја до случаја, али и даље без оних који би могли да идентификују починиоце.
Изјаве тих сведока ће отворити неколико случајева ратних злочина против више припадника паравојних формација и високих званичника и решење
овог проблема ће бити главни подстицај за предмете против починилаца на високом нивоу. Статистички подаци о поступцима за ратне злочине су се
променили од извештаја са скрининга за Поглавље 23. Кроз домаћа суђења, у овом тренутку 435 особе су процесуиране, тренутно постоји 14 предмета у
току у првом степену (против 40 оптужених) у односу на 10 предмета против 34 оптужених наведених у извештају са скрининга. Што се тиче регионалне
сарадње, Србија у овом тренутку има 264 размене информација и доказа у вези са 131 предметом са Хрватском, 42 са Босном и Херцеговином, девет са
Црном Гором и 83 са ЕУЛЕКС-ом и Мисијом привремене управе Уједињених нација на Косову (УНМИК).

1.1. НЕЗАВИСНОСТ
ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

1.1.1.Уз подршку спољних експерата, Србија би требало да
изврши темељну анализу постојећих решења/ могућих
амандмана на Устав имајући у виду препоруке Венецијанске
комисије и европске стандарде, обезбеђујући независност и
одговорност правосуђа. Промене би, између осталог, требало да
обухвате следеће:
o Систем одабира, предлагања, избора, премештаја и
престанка функције судија, председника судова и
јавних тужилаца, односно заменика јавних тужилаца
би требало да буде независан од политичког утицаја.
Улазак у правосудни систем треба да буде заснован на
објективним критеријумима вредновања, правичним
процедурама одабира, отворен за све кандидате
одговарајућих квалификација и транспарентан из угла
опште јавности. Високи савет судства и Државно веће
тужилаца би требало да буду ојачани на начин који би
подразумевао преузимање водеће улоге у управљању
правосуђем, па и када је реч о имунитетима. Њихов
састав требало би да буде мешовит, без учешћа

Усвојен нови Устав који, имајући
у виду препоруке Венецијанске
комисије и европске стандарде,
обезбеђује
независност
правосуђа,
од
политичких
утицаја у поступку одабира,
предлагања, избора, премештаја
и
престанка
функције,
председника судова и (заменика)
јавних тужилаца, а које мора
бити засновано на прецизним
критеријумима. Устав гарантује
улазак у правосудни систем
заснован
на
објективним
критеријумима,
правичним
процедурама одабира отворен за
све кандидате одговарајућих
квалификација, и транспарентан

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА

1. Позитивно Мишљење Венецијанске
комисије на нови Устав у делу који
се односи на правосуђе;
2. Позитивна оцена Европске комисије
о унапређењу одредаба Устава
изнета у Годишњем извештају о
напретку Србије.
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Народне скупштине (изузев искључиво деклараторне
улоге) са најмање 50% чланова из правосуђа који
представљају различите нивое јурисдикције. Изабрани
чланови би требало да буду одабрани од стране колега;
o

Органи законодавне или извршне власти не би требало
да имају овлашћење да контролишу или надгледају рад
правосуђа;

o

Преиспитати пробни период у трајању од три године за
кандидате за судије и заменике тужилаца;

o

Прецизирати разлоге за разрешење судија;

o

Прецизирати правила која се односе напрекид мандата
судија Уставног суда.
АКТИВНОСТИ

1.1.1.1.

1.1.1.2.

Aнaлизa постојећих oдрeдaбa
Устaвa и прeдлагaњe могућих
измена у свeтлу мишљeњa
Вeнeциjaнскe кoмисиje и у
складу
са
eврoпским
стaндaрдимa.
Иницирање промене Устава и
усвајање предлога за промену
Устава у Народној скупштини.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
-Кoмисиja
зa
рeфoрму прaвoсуђa
(Рaднa
групa
за
израду
анализе
измене
уставног
оквира)

из угла опште јавности. Улоге
Високог савета судства и
Државног већа тужилаца у
руковођењу правосуђем, као и
надзором и контролом рада
правосуђа су ојачане; у њиховом
саставу има најмање 50%
чланова из реда судија, односно
јавних тужилаца, изабраних од
стране њихових колега а који
представљају различите нивое
јурисдикције, (док је улога
Народне скупштине не више него
деклараторна).
Уставом
су
прецизирана правила која се
односе на прекид мандата судија
Уставног суда.

РОК

IV квартал
2015.
године

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

Буџeт Републике
Србије и TAIEX

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ

Анaлизa спрoвeдeнa и
извештај
о
резултатима анализе
прослеђен
Влади
Републике Србије и
Народној скупштини.

...
-Овлашћени
предлагачи у смислу
члана 203. Устава
Републике Србије

Буџeт Републике
Србије

Предлог за промену
Устава усвојен у
Народној скупштини.

-Народна скупштинa
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1.1.1.3.

Израда радног текста Устава и
jaвна рaспрaва.

- Радна група за
израду радног текста
Устава

...

Буџeт Републике
Србије

Спрoвeдeнa
jaвнa
рaспрaвa о радном
тексту Устава.

...

Буџeт Републике
Србије

Венецијанска
комисија
је
дала
мишљење на предлог
измене Устава.

-Народна скупштинa
-Влада
Србије

Републике
Републике

1.1.1.4.

Упућивaњe Прeдлoгa Устава на
мишљење Вeнeциjaнскoj
кoмисиjи.

-Влaдa
Србије

1.1.1.5.

Усвajaњe новог Устaвa.

-Народна скупштинa

...

Буџeт Републике
Србије

Усвojeн нови Устав.

1.1.1.6.

Дoнoшeњe Устaвнoг зaкoнa.

-Народна скупштинa

...

Буџeт Републике
Србије

Донет Уставни закон.

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

1.1.2. Осигурати избор преосталих председника судова (посебно
основних и виших судова).

Изабрани преостали председници
основних и виших судова.

Свим
судовима
председници.

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

Буџeт Републике
Србије

Изaбрaни преостали
прeдсeдници судoвa
(основних и виших)

АКТИВНОСТИ

1.1.2.1.

Народна
скупштина
бира
преостале председнике судова
на предлог Високог савета
судства.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
-Високи савет
судства
-Народна скупштина

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РОК

IV квaртaл
2014.
гoдинe

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
руководе

изабрани

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
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1.1.3. Потребно је установити правичан и транспарентан
систем напредовања судија и јавних тужилаца укључујући
периодично професионално оцењивање учинка рада судија и
јавних тужилаца. Потребно је установити систем за надзор и
евалуацију примене ових стандарда у пракси. Савети треба да
сносе одговорност за доношење одлука о напредовању,
распоређивању на ниже радно место или разрешењу.

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

1.1.3.1.

Дoнoшeњe
Прaвилникa
о
критеријумима и мерилима, за
оцену
стручности,
оспособљености и достојности
за избор судија и председника
судова.

1.1.3.2.

Дoнoшeњe
Прaвилникa
o
критeриjумимa, мeрилимa и
поступку
зa
oцeњивaњe
судиjских пoмoћникa.

-Високи савет
судства

Сaвeт
дoнoси
oдлукe
o
нaпрeдoвaњу,
избoру
и
престанку функције носилаца
судијске
функциje,

-Високи савет
судства

1.1.3.3.

-Високи савет
судства

Успостављен
правичан
и
транспарентан
систем
напредовања, распоређивања и
разрешења судија и јавних
тужилаца
заснован
на
периодичном
професионалном
оцењивању учинка рада судија и
јавних тужилаца у коме савети
сносе одговорност за доношење
одлука.

1. Позитивна оцена Европске комисије
из годишњег извештаја о напретку
Србије;
2. Позитивне оцене из извештаја Рaдне
групе Високог савета судства зa
прaћeњe
резултата
примeнe
прaвoсудних зaкoнa;
3. Позитивне оцене из извештаја Рaдне
групе Државног већа тужилаца зa
прaћeњe
примeнe
прaвoсудних
зaкoнa;
СТАТУС
ПОКАЗАТЕЉИ
СПРОВОЂЕЊА
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТИ

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

I квaртaл
2015.
године

Буџeт Републике
Србије,
TAIEX,
ОЕБС

Донет
Правилник
критеријумима
и
мерилима, за оцену
стручности,
оспособљености
и
достојности за избр
судија и председника
судова.

I квaртaл
2015.
године

Буџeт Републике
Србије,
TAIEX,
ОЕБС

Донет Правилник o
критeриjумимa,
мeрилимa и поступку
зa
oцeњивaњe
судиjских
пoмoћникa.

Почев од II
квaртaла
2015.
године

Буџeт Републике
Србије,
TAIEX,
ОЕБС

Одлуке Савета o
нaпрeдoвaњу, избoру
и
рaзрeшeњу
носилаца
судиjскe
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примeњуjући нoвe критeриjумe.

1.1.3.4.

1.1.3.5.

1.1.3.6.

1.1.3.7.

Оснивање и ефикасан рад рaдне
групa зa прaћeњe резултата
примeнe прaвoсудних зaкoнa
Високог савета судства.

Доношење
Правилника
о
критеријума и мерилима за
оцену
стручности,
оспособљености и достојности
кандидата
приликом
предлагања
и
избора
на
јавнотужилачку функцију.

Државно веће тужилаца дoнoси
oдлукe o нaпрeдoвaњу, избoру и
престанку
носилаца
јавнотужилачке
функције,
примeњуjући нoвe критeриjумe.

Оснивање и ефикасан рад рaдне
групе зa прaћeњe примeнe

функциje
донете
применом
нових
критеријума.
-Високи Савет
судства
-Радна
група
зa
прaћeњe резултата
примeнe
прaвoсудних зaкoнa
Високог
савета
судства

Државно веће
тужилаца

Државно веће
тужилаца

-Државно веће

Кoнтинуирa
нo, почев
од I
квартала
2015.
године

Буџeт Републике
Србије,
TAIEX,
ОЕБС

Радна
група
зa
прaћeњe
резултата
примeнe
прaвoсудних зaкoнa
Високог
савета
судства је основана и
ефикасно ради.

I квaртaл
2015.
године

Буџeт Републике
Србије,
TAIEX,
ОЕБС

Донет Правилник о
критеријума
и
мерилима за оцену
стручности,
оспособљености
и
достојности
кандидата приликом
предлагања и избора
на
јавнотужилачку
функцију.

Почев од II
квaртaла
2015.
године

Буџeт Републике
Србије,
TAIEX,
ОЕБС

Одлуке
Државног
већа тужилаца o
нaпрeдoвaњу, избoру
и
рaзрeшeњу
носилаца
јавнотужилачке
функциje доносе се
применом
нових
критеријума.

Кoнтинуирa
нo, почев

Буџeт Републике
Србије,
TAIEX,

Радна
група
за
праћење правосудних
11

прaвoсудних зaкoнa Државног
већа тужилаца.

тужилаца

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

од I
ОЕБС
квартала
2015.
године
РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

закона
Државног
већа тужилаца је
основана и ефикасно
ради.
ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1. Повећан
број
запослених
у
Административној
канцеларији
Високог савета судства, у складу са
новом систематизацијом заснованом
на потреби јачања аналитичких,
статистичких
и
управљачких
капацитета у складу са проширењем
надлежности
Високог
савета
судства;

1.1.4. Потребно је обезбедити довољно административних
капацитета као и буџетска овлашћења Високог савета судства
и Државног већа тужилаца над сопственим буџетом како би им
се омогућило да ефективно извршавају своје обавезе. Њихов
рад би требало да буде транспарентан и да подлеже
институционалној одговорности.

Високи савет судства и Државно
веће тужилаца су у потпуности
преузели буџетска овлашћења;
административни капацитети су
им ојачани а рад транспарентан и
подлеже
институционалној
одговорности.

2. Повећан
број
запослених
у
Административној
канцеларији
Државног већа тужилаца у складу са
новом систематизацијом, заснованом
на потреби јачања аналитичких,
статистичких
и
управљачких
капацитета у складу са проширењем
надлежности
Државног
већа
тужилаца;
3. Високи савет судства самостално
предлаже и извршава судски буџет;

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

4. Државно веће тужилаца самостално
предлаже и извршава буџет јавног
тужилаштва;
СТАТУС
ПОКАЗАТЕЉИ
СПРОВОЂЕЊА
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТИ
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1.1.4.1.

Измeнa Пoслoвникa o рaду
Високог савета судства у склaду
сa измeњeним Зaкoнoм o
Високом савету судства.

-Високи савет
судства

IV квaртaл
2014.
године

Буџeт Рeпубликe
Србиje

Измењен Пословник
о
раду
Високог
савета судства у
складу са изменама
Закона о Високом
савету судства.

II квартал
2016.
године

Буџeт Рeпубликe
Србиje

Високи савет судства
у потпуности преузео
буџетска овлашћења
од
Министарства
надлежног
за
правосуђе.

Почев од I
квартала
2015.
године

Буџeт Рeпубликe
Србиje и IPA 2013

Високи савет судства
увео
програмски
буџет.

Буџeт Рeпубликe
Србиje и IPA 2013

Капацитети
Административнекан
целарије
Високог
савета
судства
ојачани у складу са
новом
систематизацијом
заснованом
на
потреби
јачања
аналитичких,
статистичких
и
управљачких
капацитета у складу

-Државно веће
тужилаца
-Mинистaрствo
надлежно за
правосуђе

1.1.4.2.

Потпуни прелазак буџетских
овлашћења са Министарства
правде на Високи савет судства.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа
-Висoки сaвeт
судствa

1.1.4.3.

Увoђeњe програмског буџета у
Високи савет судства.

-Висoки сaвeт
судствa

1.1.4.4.

Jaчaњe
капацитета
административне канцеларије
Високог савета судства у складу
са новом систематизацијом,
заснованом на потреби јачања
аналитичких, статистичких и
управљачких
капацитета
у
складу
са
проширењем
надлежности Високог савета
судства.

-Висoки сaвeт
судствa

Кoнтинуирa
нo, почев
од I
квартала
2015.
године
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са
проширењем
надлежности
Високог
савета
судства.
1.1.4.5.

Измeнa Пoслoвникa Државног
већа тужилаца у склaду сa
измeњeним
Зaкoнoм
о
Државном већу тужилаца.

-Високи савет
судства
-Државно веће
тужилаца

IV квaртaл
2014.
године

Буџeт Рeпубликe
Србиje

Измењен Пословник
Државног
већа
тужилаца у склaду сa
измeњeним Зaкoнoм
о Државном већу
тужилаца.

-Mинистaрствo
надлежно за
правосуђе
1.1.4.6.

Потпуни прелазак буџетских
овлашћења са Министарства
надлежног за правосуђе на
Државно веће тужилаца.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

II квартал
2016.
године

Буџeт Рeпубликe
Србиje

Државно
веће
тужилаца
у
потпуности преузело
буџетска овлашћења
од
Министарства
надлежног
за
правосуђе.

Буџeт Рeпубликe
Србиje и IPA 2013

Државно веће
тужилаца увело
програмски буџет.

Буџeт Рeпубликe
Србиje и IPA 2013

Капацитети
административнекан
целарије Државног
већа
тужилаца
ојачани у складу са
новом
систематизацијом
заснованом
на

-Државно веће
тужилаца

1.1.4.7.

Увoђeњe програмског буџета у
Државном већу тужилаца.

-Држaвнo вeћe
тужилaцa

1.1.4.8.

Jaчaњe
Административне
Државног већа
складу
са
систематизацијом,
на потреби јачања
статистичких и
капацитета
у

-Држaвнo вeћe
тужилaцa

капацитета
канцеларије
тужилаца у
новом
заснованом
аналитичких,
управљачких
складу
са

Почев од I
квартала
2015.
године

Кoнтинуирa
нo, почев
од I
квартала
2015.
године
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проширењем
надлежности
Државног већа тужилаца.

потреби
јачања
аналитичких,
статистичких
и
управљачких
капацитета у складу
са
проширењем
надлежности
Државног
већа
тужилаца.

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

1.1.5. Установити јасну процедуру јавног реаговања за Високи
савет судства и Државно веће тужилаца у случајевима
политичког утицаја на рад судства и јавног тужилаштва.

АКТИВНОСТИ

1.1.5.1.

Измeнa Пoслoвникa o рaду
Високог савета судства у циљу
прописивања јасне процедуре
јавног реаговања Високог савета
судства
у
случајевима
политичког утицаја на рад
судства, која подразумева како
редовно/периодично, тако и
ванредно обраћање Високог
савета судства јавности, у вези
са евентуалним постојањем
политичког утицаја на рад
судства.

1.1.5.2.

Измeнa пoслoвникa o рaду
Државног већа тужилаца у циљу

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
-Високи савет
судства

-Државно веће

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ
У случају политичког утицаја на
рад правосуђа, Високи савет
судства
и
Државно
веће
тужилаца реагују поступајући по
јасним,
унапред
утврђеним
процедурама.
РОК
IV квартaл
2014.
године

IV квартaл
2014.

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
Високи савет судства и Државно веће
тужилаца се редовно (периодично), а по
потреби и ванредно, обраћају јавности
износећи оцену о евентуалном постојању
политичког утицаја на рад правосуђа.

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

Буџeт Рeпубликe
Србиje

Измењеним
Пословником о раду
Високог
савета
судства
прописане
јасне
процедуре
јавног реаговања у
случајевима
политичког утицаја
на рад судства.

Буџeт Рeпубликe
Србиje

Измењеним
Пословником о раду

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ
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прописивања јасне процедуре
јавног реаговања Државног већа
тужилаца
у
случајевима
политичког утицаја на рад
јавног
тужилаштва,
која
подразумева
како
редовно/периодично, тако и
ванредно обраћање Државног
већа тужилаца јавности, у вези
са евентуалним постојањем
политичког утицаја на рад
јавног тужилаштва.

тужилаца

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

године

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

Државног
већа
тужилаца прописане
јасне
процедуре
јавног реаговања у
случајевима
политичког утицаја
на
рад
јавног
тужилаштва.

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1. Повећање процента судија и јавних
тужилаца који наводе да су им
познати европски стандарди у
области ограничења критиковања
судских одлука;

1.1.6. Осигурати пуно поштовање судских одлука укључујући и
подизање свести да критиковање судских одлука, нарочито од
стране политичара, представља ризик по независност
правосуђа.

Судске одлуке се поштују а свест
да
критиковање
одлука
представља ризик по независност
правосуђа је унапређена.

2. Повећање процента новинара који
наводе да су им познати европски
стандарди и унутрашње норме у
области извештавања о судским
поступцима;
3. Смањење процента судија и јавних
тужилаца који сматрају да им је
независност
угрожена
јавним
критиковањем судских одлука;
4. Број
захтева
за
покретање
прекршајног поступка због кршења
претпоставке
невиности
и
недозвољеног
објављивања
информација у вези са кривичним
поступком.
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АКТИВНОСТИ

1.1.6.1.

Спровођење
иницијалних
анонимних анкета међу судијама
и тужиоцима о перцепцији
угрожавања независности кроз
коментарисање судских одлука.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
-Високи савет
судства

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

IV квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије,
IPA 2012

Спроведено
истраживање
међу
судијама
и
тужиоцима
о
перцепцији
угрожавања
независности
кроз
коментарисање
судских одлука.

Током I и II
квартала
2016.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2012

Периодично
се
организују семинари
за судије и јавне
тужиоце
и
дистрибуира им се
едукативни
материјал.

IV квартал
2016.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2012

Спроведено
поновљено
истраживање
међу
судијама и јавним

-Државно веће
тужилаца
-Партнери

1.1.6.2.

Организовање семинара, као и
штампање
и
дистрибуција
едукативног
материјала
за
судије и јавне тужиоце у циљу
усвајања европских стандарда
везаних за поштовање судских
одлука и границе дозвољеног
критиковања судских одлука у
контексту
поштовања
независности правосуђа.

- Високи савет
судства, служба за
односе са јавношћу

5. Број и структура одлука којима су
окончани прекршајни поступци због
кршења претпоставке невиности и
недозвољеног
објављивања
информација у вези са кривичним
поступком.
СТАТУС
ПОКАЗАТЕЉИ
СПРОВОЂЕЊА
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТИ

-Државно веће
тужилаца, служба за
односе са јавношћу
-Правосудна
академија
-Партнери

1.1.6.3.

Спровођење
поновљених
анонимних анкета међу судијама
и
јавним
тужиоцима
о
перцепцији
угрожавања

-Високи савет
судства, служба за
односе са јавношћу
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независности
кроз
коментарисање судских одлука.

тужиоцима
о
перцепцији
угрожавања
независности
кроз
коментарисање
судских одлука.

-Државно веће
тужилаца, служба за
односе са јавношћу
-Партнери

1.1.6.4.

Спровођење
иницијалног
истраживања међу новинарима
на тему познавања европских
стандарда
и
унутрашњих
прописа у области извештавања
о судским поступцима.

-Високи савет
судства, служба за
односе са јавношћу

IV квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2012

Спроведено
иницијалног
истраживања
међу
новинарима на тему
познавања европских
стандарда
и
унутрашњих прописа
у
области
извештавања
о
судским поступцима.

Континуира
но, почев
од I
квартала
2016.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2012

Организовани
семинари и штампан
и
дистрибуиран
едукативни
материјал
за
новинаре у циљу
усвајања европских
стандарда
и
унутрашњих норми
везаних
за
поштовање судских
одлука и границе
дозвољеног
критиковања судских
одлука у контексту
поштовања
независности
правосуђа.

-Државно веће
тужилаца, служба за
односе са јавношћу
-Партнери

1.1.6.5. Организовање семинара, као и - Високи савет
штампање и дистрибуирање
едукативног
материјала
за
новинаре у циљу усвајања
европских
стандарда
и
унутрашњих норми везаних за
поштовање судских одлука и
извештавање
о
судским
поступцима.

судства, служба за
односе са јавношћу
-Државно веће
тужилаца, служба за
односе са јавношћу
- Савет за штампу
при Министарству
надлежном за
информисање
-Партнери

18

1.1.6.6.

Спровођење
поновљеног
истраживања међу новинарима
на тему познавања европских
стандарда
и
унутрашњих
прописа у области извештавања
о судским поступцима.

- Високи савет
судства, служба за
односе са јавношћу

I квартал
2017.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2012

Спроведено
поновљено
истраживање
међу
новинарима на тему
познавања европских
стандарда
и
унутрашњих прописа
у
области
извештавања
о
судским поступцима.

Буџет Републике
Србије, IPA 2012

Спроведено
иницијално
истраживање на тему
перцепције грађана
граница дозвољеног
критиковања судских
одлука у контексту
поштовања
независности
правосуђа.

Буџет Републике
Србије, IPA 2012

Реализована медијска
кампања са циљем
подизања
свести
грађана о границама
дозвољеног
критиковања судских
одлука у контексту
поштовања
независности
правосуђа.

-Државно веће
тужилаца, служба за
односе са јавношћу
- Савет за штампу
при Министарству
надлежном за
информисање

1.1.6.7.

Спровођење
иницијалног
истраживања
на
тему
перцепције грађана граница
дозвољеног
критиковања
судских одлука у контексту
поштовања
независности
правосуђа.

- Високи савет
судства, служба за
односе са јавношћу

IV квартал
2015.
године

-Државно веће
тужилаца, служба за
односе са јавношћу
-Партнери

1.1.6.8.

Спровођење медијске кампање
са циљем подизања свести
грађана о границама дозвољеног
критиковања судских одлука у
контексту
поштовања
независности правосуђа.

- Високи савет
судства, служба за
односе са јавношћу
-Државно веће
тужилаца, служба за
односе са јавношћу
-Партнери

I и II
квартал
2016.
године
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Спровођење
поновљеног
истраживања
перцепције
грађана граница дозвољеног
критиковања судских одлука у
контексту
поштовања
независности правосуђа, након
спроведене медијске кампање.

1.1.6.9.

-Високи савет
судства, служба за
односе са јавношћу

I квартал
2017.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2012

-Државно веће
тужилаца, служба за
односе са јавношћу
-Партнери

1.1.6.10.

Ефикасно
процесуирање
случајева
јавног
кршења
претпоставке
невиности
и
вођење евиденције о овој врсти
поступака.

-Сектор за
информисање и
медије
Министарства
задуженог за медије
и информисање

Континуира
но, почев I

Буџет Републике
Србије

од
квартала
2015.
године

-Јавна тужилаштва
- Прекршајни судови
-Републичко јавно
тужилаштво

Спроведено
поновљено
истраживање на тему
перцепције грађана
граница дозвољеног
критиковања судских
одлука у контексту
поштовања
независности
правосуђа.
Случајеви
јавног
кршења претпоставке
невиности
се
ефикасно
процесуирају
по
захтеву
Министарства
надлежног за медије
и информисање
а
Врховни касациони
суд води прецизне
статистике о овој
врсти поступака.

-Врховни касациони
суд
ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

1.1.7. Обезбедити учешће цивилног друштва и струковних
удружења у дефинисању будућих корака у реформском
процесу, као и у надзору над спровођењем акционих планова.

Организације цивилног друштва
и струковна удружења учествују
у дефинисању будућих корака у
реформском процесу, као и у
надзору
над
спровођењем
акционих планова.

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
Предлози и коментари цивилног друштва и
струковних удружења, везани за дефинисање
будућих корака у реформском процесу,
редовно се разматрају на састанцима тела за
надзор над спровођењем акционих планова
(Комисија за спровођење Националне
стратегије реформе правосуђа за период
2013-2018. године).
20

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

1.1.7.1.

Квартално објављивање јавног
позива
организацијама
цивилног друштва и струковним
удружењима за достављање
коментара и предлога који се
односе на дефинисање будућих
реформских корака.

-Канцеларија за
сарадњу са
цивилним друштвом

Квартално,
почев од IV
квартала
2014.
године

Буџет Републике
Србије

Канцеларија
за
сарадњу са цивилним
друштвом квартално
објављује
јавни
позив организацијама
цивилног друштва и
струковним
удружењима
за
достављање
коментара и предлога
који се односе на
дефинисање будућих
реформских корака.

1.1.7.2.

Подношење
и
разматрање
кварталних
извештаја
о
пристиглим коментарима и
предлозима цивилног друштва
који се односе на дефинисање
будућих реформских корака.

-Канцеларија
за
сарадњу
са
цивилним друштвом

Квартално,
почев од I
квартала
2015.
године

Буџет Републике
Србије

Канцеларија
за
сарадњу са цивилним
друштвом квартално
подноси, а тело за
надзор
над
спровођењем
акционих
планова
(Комисија
за
спровођење
Националне
стратегије реформе
правосуђа за период
2013-2018. године)
разматра кварталне
извештаје
о
пристиглим
коментарима
и
предлозима цивилног
друштва
који
се
односе
на
дефинисање будућих

-Комисија за
спровођење
Националне
стратегије реформе
правосуђа правосуђа
за период 2013-2018.
године

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ
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реформских корака.
1.1.7.3.

Унапређење других видова
сарадње са цивилним друштвом
у
процесу
дефинисања
реформских корака, а у складу
са Смерницама за сарадњу
институција
укључених
у
Поглавље 23 и цивилног
друштва, израђеним уз подршку
TAIEX
експерта,
као
и
Смерницама за укључивање
цивилног
друштва
у
законодавни процес.

-Преговарачка група
за Поглавље 23 (шеф
преговарачке групе)
-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ
1.1.8. Обезбедити усвајање посебних прописа у вези са
институцијама правосуђа Републике Србије а у вези са
обавезама Републике Србије проистеклим из Првог споразума
од 19. априла 2013. године

АКТИВНОСТИ

1.1.8.1.

Прецизирање
активности
неопходних за реализацију ове
препоруке, као и рокова за
њиховo спровођење биће могуће
након
формирања
Владе

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
-Министарство
надлежно за послове
правосуђа
-Влaдa

Републике

Континуира
но, почев
од III
квартала
2014.
године

Буџет Републике
Србије, TAIEX

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

Унапређена сарадња
са
цивилним
друштвом у процесу
дефинисања
реформских корака, а
у
складу
са
Смерницама
за
сарадњу институција
укључених
у
Поглавље
23
и
цивилног друштва,
израђеним
уз
подршку
TAIEX
експерта,
као
и
Смерницама
за
укључивање
цивилног друштва у
законодавни процес.
ИНДИКАТОР УТИЦАЈА

Усвојени посебни прописи у вези
са институцијама правосуђа
Републике Србије а у складу са
обавезама Републике Србије
проистеклим из Првог споразума
од 19. априла 2013. године
РОК

Рок ће бити
одређен у
склопу
преговора

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ

Буџет Републике
Србије
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Косова1 и наставка преговора
између Београда и Приштине.

Србије
-Народна скупштинa

између
Београда и
Приштине

1.2. НЕПРИСТРАСНОСТ И ОДГОВОРНОСТ
ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

1.2.1. Прецизирати и примењивати правила о аутоматској
(случајној) расподели предмета, укључујући и проналажење
техничких решења за избегавање заобилажења система.
Обезбедити да систем не буде подложан манипулацијама као и
да буде предмет редовног инспекцијског надзора од стране
инспектората.

АКТИВНОСТИ

1.2.1.1.

Анализа
постојећег
ИКТ
система у погледу хардвера,
софтвера и људских ресурса у
судовима,
јавним
тужилаштвима и затворима, са
фокусом на потребама хитних
измена, са препорукама за
његово унапређење.

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ
Правила о аутоматској расподели
предмета су прецизна и доследно
се примењују, и над њиховом
применом се спроводи редовни
инспекцијски надзор од стране
Инспектората Високог савета
судства
и
Државног
већа
тужилаца.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

IV квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије, MDTF/WB,
IPA 2012, USAID

- Експертски тим

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1.
Број
утврђених
и
отклоњених
неправилности у примени правила о
аутоматској расподели предмета из извештаја
Инспектората Високог савета судства.
2.
Број
утврђених
и
отклоњених
неправилности у примени правила о
аутоматској расподели предмета из извештаја
Инспектората Државног већа тужилаца.
СТАТУС
ПОКАЗАТЕЉИ
СПРОВОЂЕЊА
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТИ
Извршена
анализа
постојећег
ИКТ
система у погледу
хардвера, софтвера и
људских ресурса у
судовима,
јавним
тужилаштвима
и
затворима,
са
фокусом
на
потребама
хитних
измена,
са
препорукама
за
његово унапређење.

Овај назив без прејудицирања статуса Косова је у складу са Резолуцијом 1244 и одлуком Међународног суда правде о косовској декларацији о
независности
1
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1.2.1.2.

1.2.1.3.

1.2.1.4.

Израдити студију потреба на
основу резултата Функционалне
анализе правосуђа, као и
Анализе
постојећег
ИКТ
система (из активности 1.2.1.1,
1.3.6.6. и 1.3.8.2) а која обухвата
ИКТ
инфраструктуру
и
трошкове њеног одржавања,
софтвер и људске ресурсе.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

Израдити студију изводљивости
за
интероперабилност
постојећих ИКТ система у
судовима међусобно, као и са
ИКТ системом Републичког
јавног тужилаштва и Управе за
извршење кривичних санкција,
као и са информационим
системима
приватних
извршитеља, јавних бележника
итд.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

Израда техничке спецификације
за развој веб-сервиса за размену
података међу информационим
системима у правосуђу, као и
техничке спецификације за
унапређење
софтвера
за

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

Током I и II
квартала
2016.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2012

Израђена
студија
потреба на основу
резултата
Функционалне
анализе правосуђа,
као
и
Анализе
постојећег
ИКТ
система (активност
1.2.1.1.)
а
која
обухвата
ИКТ
инфраструктуру
и
трошкове
њеног
одржавања, софтвер
и људске ресурсе.

II квартал
2016.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2012

Израђена
студија
изводљивости
за
интероперабилност
постојећих
ИКТ
система у судовима
међусобно, као и са
ИКТ
системом
Републичког јавног
тужилаштва
и
Управе за извршење
кривичних санкција,
као
и
са
информационим
системима приватних
извршитеља, јавних
бележника итд.

III квартал
2016.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2012

Израђена техничка
спецификација
за
развој веб-сервиса за
размену
података
међу
информационим

- Експертски тим

- Експертски тим

- Експертски тим
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аутоматско
управљање
предметима у судовима опште
надлежности,
привредним
судовима, Републичком јавном
тужилаштву и Управи за
извршење кривичних санкција а
на бази Студије изводљивости
(Активност 1.2.1.3.)

1.2.1.5.

1.2.1.6.

системима
у
правосуђу, као и
техничка
спецификација
за
унапређење софтвера
за
аутоматско
управљање
предметима
у
судовима
опште
надлежности,
привредним
судовима,
Републичком јавном
тужилаштву
и
Управи за извршење
кривичних санкција а
на
бази
Студије
изводљивости
(Активност 1.2.1.3.)

Израда и усвајање Програма за
пондерисање предмета, као
предуслова
да
сложеност
предмета постане један од
критеријума њихове расподеле.

-Радна група коју
образује Министар
надлежан
за
правосуђе, а чији су
чланови
представници свих
нивоа
судова
и
јавних тужилаштава,
као и Министарства
надлежног
за
правосуђе.

Измена
Закона
о
јавном
тужилаштву ради обезбеђивања
преласка
надлежности
за
доношење
и
надзор
над
применом Правилника о управи
у јавним тужилаштвима са
Министарства надлежног за

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа
-Влада Републике
Србије

Током I и II
квартала
2015.
године

Буџет Републике
Србије,
USAID,
TAIEX

II квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије

Израђен и усвојен
Програм
за
пондерисање
предмета.

Измењеним Законом
о јавном тужилаштву
предвиђен прелазак
надлежности
за
доношењем
и
надзором
над
применом
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правосуђе
тужилаца.

веће

-Народна скупштина

1.2.1.7.

Измена Судског пословника у
циљу
прецизирања
правила
о
аутоматској
(случајној)
расподели предмета, којима ће
као један од критеријума
расподеле бити обухваћена и
сложеност предмета.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

1.2.1.8.

Измена Правилника о управи у
јавним тужилаштвима у циљу
прецизирања
правила
о
аутоматској
(случајној)
расподели предмета, којима ће
као један од критеријума
расподеле бити обухваћена и
сложеност предмета.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

Формирање
припремних
одељења у судовима задужених,
између осталог, за пондерисање
предмета.

-Високи савет
судства

1.2.1.9.

на

Државно

Правилника о управи
у
јавним
тужилаштвима
са
Министарства
надлежног
за
правосуђе
на
Државно
веће
тужилаца.
III квартал
2015.
године

III квартал
2015.
године

Током IV
квартала
2015. и I
квартала
2016.
године

Буџет Републике
Србије

Буџет Републике
Србије

Буџет Републике
Србије, IPA 2012

Измењеним Судским
пословником
прецизирана правила
о
аутоматској
(случајној расподели
предмета).

Измењеним
Правилником
о
управи у јавним
тужилаштвима
прецизирана правила
о
аутоматској
(случајној расподели
предмета).
Формирана
припремна одељења
у судовима.
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1.2.1.10.

Формирање
припремних
одељења
у
јавним
тужилаштвима
задужених,
између осталог, за пондерисање
предмета.

-Државно веће
тужилаца

Током IV
квартала
2015. и I
квартала
2016.
године

Буџет Републике
Србије, TAIEX

Формирана
припремна одељења
у јавним
тужилаштвима

1.2.1.11.

Израда програма обуке и
спровођење обука судијских
сарадника и јавнотужилачких
помоћника за рад у припремним
одељењима
на
пословима
пондерисања предмета.

-Правосудна
академија

Током IV
квартала
2015. и I
квартала
2016.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2012

Спроведена
обука
судијских сарадника
и јавнотужилачких
помоћника за рад у
припремним
одељењима судова и
јавних тужилаштава.

-Високи савет
судства
-Државно веће
тужилаца

1.2.1.12

Анализа нормативног оквира
којим се уређује питање
надлежности за вршење и
надзор над вршењем послова
судске и правосудне управе.

-Радна група коју
образује Министар
надлежан за
правосуђе

II квартал
2016.
године

Буџет Републике
Србије, TAIEX

Спроведена анализа
нормативног оквира
којим се уређује
питање надлежности
за вршење, и надзор
над
вршењем
послова судске и
правосудне управе.

1.2.1.13.

Измена нормативног оквира
којим
се
уређује
питање
надлежности за вршење, и
надзор над вршењем послова
судске и правосудне управе, а на
основу резултата анализе.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

Почев од III
квартала
2016.
године

Буџет Републике
Србије, TAIEX

Измењен нормативни
оквир
којим
се
уређује
питање
надлежности
за
вршење, и надзор над
вршењем
послова
судске и правосудне
управе, а на основу
резултата анализе.

-Влада Републике
Србије
-Народна скупштина
-Високи савет
судства
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Спроведена анализа
нормативног оквира
којим се уређује
питање надлежности
за вршење и надзор
над
вршењем
послова управе у
јавним
тужилаштвима.

1.2.1.14.

Анализа нормативног оквира
којим се уређује питање
надлежности за вршење и
надзор над вршењем послова
управе у јавним тужилаштвима.

- Радна група коју
образује Министар
надлежан за
правосуђе

II квартал
2016.
године

Буџет Републике
Србије, TAIEX

1.2.1.15.

Измена нормативног оквира
којим се уређује питање
надлежности за вршење, и
надзор над вршењем послова
управе у јавним тужилаштвима,
а на основу резултата анализе.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

Почев од III
квартала
2016.
године

Буџет Републике
Србије, TAIEX

Измењен нормативни
оквир
којим
се
уређује
питање
надлежности
за
вршење, и надзор над
вршењем
послова
управе
у
јавним
тужилаштвима, а на
основу
резултата
анализе

Континуира
но, почиње
од I
квартала
2017.
године

Буџет Републике
Србије

Правила
о
аутоматској
расподели предмета
у
судовима
се
доследно примењују
и
редовно
се
спроводи надзор над
његовом применом.

Континуира
но, почиње

Буџет Републике
Србије

Правила
аутоматској

-Влада Републике
Србије
-Народна скупштина
-Републичко јавно
тужилаштво
-Државно веће
тужилаца

1.2.1.13.

Доследна примена измењених
правила
о
аутоматској
расподели предмета у судовима
уз редовно спровођење надзора
над њиховом применом.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа
-Врховни касациони
и суд
-Високи савет
судства

1.2.1.14.

Доследна примена измењених
правила
о
аутоматској

-Министарство
надлежно за послове

о
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расподели предмета у јавним
тужилаштвима
уз
редовно
спровођење
надзора
над
њиховом применом.

правосуђа
-Републичко јавно
тужилаштво

од I
квартала
2017.
године

-Државно веће
тужилаца
ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ
1.2.2.

o

Обезбедити ефективну имплементацију одредаба о
„сукобу интереса’’ и њихове измене и допуне у случају
потребе;
Обезбедити ефективну верификацију имовинских
карата и унакрсне провере са релевантним
информацијама;

o

Ефективно праћење поштовања етичког кодекса и
спровођење
додатних
активности
везаних
за
евалуацију и обуку судија и јавних тужилаца у области
етике;

o

Преиспитати у мери у којој је неопходно и ефективно
применити правила о дисциплинској одговорности и
поступку разрешења;
Извршити поновну процену система функционалног
имунитета и обезбедити пуну кривичну одговорност
судија и јавних тужилаца;

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1. Позитивна оцена Европске комисије
о систему одговорности судија и
јавних тужилаца из у Годишњег
извештаја о напретку Србије;

Ојачати одговорност судија и јавних тужилаца
кроз строгу примену свих законских и
дисциплинских средстава, укључујући следеће:

o

o

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

расподели предмета
у
јавним
тужилаштвима
се
доследно примењују
и
редовно
се
спроводи надзор над
његовом применом.

Ојачана одговорност судија и
јавних тужилаца кроз строгу
примену свих законских и
дисциплинских
средстава,
укључујући
ефективну
имплементацију
одредаба
о
„сукобу интереса“; ефективну
верификацију
и
унакрсну
проверу имовинских карата;
ефективно праћење поштовања
етичког кодекса и спровођење
обука судија и јавних тужилаца у
области
етике;
ефективну
примену
правила
о
дисциплинској
одговорности,
функционалном
имунитету,
поступку разрешења и кривичној
одговорности судија и јавних
тужилаца.

2. Број имовинских карата судија и
јавних тужилаца које су биле
предмет ефективне верификације и
унакрсне провере у току једне
године;
3. Повећан број судија и јавних
тужилаца који су обухваћени обуком
у области етике;
4. Резултати евалуације судија и јавних
тужилаца који су обухваћени обуком
у области етике;
5. Позитивне
оцене
о
степену
поштовања етичког кодекса из
извештаја етичких одбора Високог
савета судства и Државног већа
тужилаца;
6. Подаци о броју дисциплинских
пријава и дисциплинских поступака
против судија и јавних тужилаца из
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извештаја дисциплинских органа
Високог савета судства и Државног
већа тужилаца;

АКТИВНОСТИ

1.2.2.1.

1.2.2.2.

1.2.2.3.

Измене и допуне Закона о
Агенцији за борбу против
корупције у циљу јачања
контролног
механизма
Агенције
у
процесу
имплементације одредаба о
сукобу
интереса,
као
и
верификације
и
унакрсне
провере
информација
из
имовинских карата носилаца
правосудних функција.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

IV квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије, ТАIEX

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа
-Агенција за борбу
против корупције
-Влада Републике
Србије
-Народна скупштина

Редовно подношење пријава
органа
о
ступању
на
правосудну функцију и њеном
престанку, Агенцији за борбу
против корупције.

-Председници
судова и јавни
тужиоци

Редовно

-Председници

обавештавање

РОК

Континуира
но

Буџет Републике
Србије

-Агенција за борбу
против корупције
Континуира

Буџет Републике

7. Подаци о кривичним пријавама и
кривичним
поступцима
против
судија и јавних тужилаца;
СТАТУС
ПОКАЗАТЕЉИ
СПРОВОЂЕЊА
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТИ
Усвојене измене и
допуне Закона о
Агенцији за борбу
против
корупције
којима
је
ојачан
контролни
механизам Агенције
у
процесу
имплементације
одредаба о сукобу
интереса,
као
и
верификације
и
унакрсне
провере
информација
из
имовинских карата
носилаца
правосудних
функција.
Председници судова
и јавни тужиоци
редовно
подносе
пријаве о ступању на
правосудну функцију
и њеном престанку.
Председници судова
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Високог савета судства о
поднетим пријавама о ступању
на правосудну функцију и
њеном престанку Агенцији за
борбу против корупције.

1.2.2.4.

Редовно
обавештавање
Државног већа тужилаца о
поднетим пријавама о ступању
на правосудну функцију и
њеном престанку Агенцији за
борбу против корупције.

1.2.2.5.

Доследно спровођење обавезе
подношења
имовинских
карата.

1.2.2.6.

Јачање
административних
капацитета Агенције за борбу
против корупције у складу са
новом
систематизацијом
израђеном на основу измена и
допуна Закона о Агенцији за
борбу против корупције.

судова

но

Србије

-Високи савет
судства

-Јавни тужиоци
Контуирано

Буџет Републике
Србије

-Носиоци
правосудних
функција

Континуира
но

Буџет Републике
Србије

-Агенција за борбу
против корупције

Континуира
но, почев
од I
квартала
2016.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2013

-Државно веће
тужилаца

редовно
обавештавају Високи
савет
судства
о
поднетим пријавама
о
ступању
на
правосудну функцију
и њеном престанку
Агенцији за борбу
против корупције.
Јавни
тужиоци
редовно
обавештавају
Државно
веће
тужилаца
о
поднетим
пријавама о ступању
на
правосудну
функцију и њеном
престанку Агенцији
за
борбу против
корупције.
Носиоци
правосудних
функција
редовно
подносе имовинске
карте Агенцији за
борбу
против
корупције.

Повећање
броја
запослених
у
Агенцији за борбу
против корупције.
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1.2.2.7.

1.2.2.8.

1.2.2.9.

Измена Пословника о раду
Високог савета судства којом
се предвиђа оснивање Етичког
одбора Високог савета судства
као сталног радног тела.

Измена Етичког кодекса за
судије у циљу прецизирања
одредаба
које
предвиђају
дисциплинску
одговорност
судија
због
непоштовања
Етичког кодекса за судије.

Измена Етичког кодекса за
јавне тужиоце и заменике
јавних тужилаца у циљу
прецизирања одредаба које
предвиђају
дисциплинску
одговорност
носилаца
јавнотужилачке функције због
непоштовања Етичког кодекса.

-Високи савет
судства

-Високи савет
судства

-Државно веће
тужилаца

IV квартал
2014.
године

IV квартал
2014.
године

IV квартал
2014.
године

Буџет Републике
Србије

Буџет Републике
Србије

Буџет Републике
Србије

Усвојен
измењен
Пословник о раду
Високог
савета
судства којим се
предвиђа оснивање
Етичког
одбора
Високог
савета
судства.
Донет
измењени
Етички кодекс за
судије
којим
су
прецизиране одредбе
које
предвиђају
дисциплинску
одговорност судија
због
непоштовања
Етичког кодекса за
судије.
Донет
измењени
Етички кодекс за
јавне тужиоце
и
заменике
јавних
тужилаца којим су
прецизиране одредбе
које
предвиђају
дисциплинску
одговорност
носилаца
јавнотужилачке
функције
због
непоштовања
Етичког кодекса за
јавне тужиоце
и
заменике
јавних
тужилаца.
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1.2.2.10.

1.2.2.11.

1.2.2.12.

1.2.2.13.

Успостављање Етичког одбора
Високог савета судства.

Усвајање Пословника о раду
Етичког одбора Високог савета
судства
којим
ће
бити
регулисано
праћење
поштовања Етичког кодекса за
судије
и
спровођење
активности евалуације и обуке
судија из области етике.

Усвајање Пословника о раду
Етичког одбора Државног већа
тужилаца којим ће бити
регулисано
праћење
поштовања Етичког кодекса за
носиоце
јавнотужилачке
функције
и
спровођење
активности евалуције и обуке
носилаца
јавнотужилачке
функције из области етике.

Организовање семинара о
правилима интегритета и етике

-Високи савет
судства

-Високи савет
судства

-Државно
тужилаца

- Правосудна
академија

веће

I квартал
2015.
године

I квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије

Буџет Републике
Србије

Успостављен Етички
одбор Високог савета
судства.
Усвојен Пословник о
раду Етичког одбора
Високог
савета
судства којим је
регулисано праћење
поштовања Етичког
кодекса за судије и
спровођење
активности
евалуације и обуке
судија из области
етике.

IV квартал
2014.
године

Буџет Републике
Србије

Усвојен Пословник о
раду Етичког одбора
Државног
већа
тужилаца којим је
регулисано праћење
поштовања Етичког
кодекса
за
јавне
тужиоце и заменике
јавних тужилаца и
спровођење
активности
евалуације и обуке
носилаца
јавнотужилачке
функције из области
етике.

Континуира
но, почев

Буџет Републике
Србије

Семинари о
правилима
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за носиоце правосудних
функција.

Високи
судства
-Државно
тужилаца

1.2.2.14.

Измена
Правилника
о
дисциплинском поступку и
дисциплинској одговорности
судија са циљем увођења
проактивног
приступа
дисциплинских
органа
у
праћењу поштовања Етичког
кодекса за судије.

1.2.2.15.

Измена
Правилника
о
дисциплинском поступку и
дисциплинској одговорности
јавних тужилаца и заменика
јавних тужилаца са циљем
увођења проактивног приступа
дисциплинских
органа
у
праћењу поштовања Етичког
кодекса за јавне тужиоце и
заменике јавних тужилаца.

1.2.2.16.

Ефективна
примена
Правилника о дисциплинском
поступку и дисциплинској

савет

од II
квартала
2015.
године

IPA 2013

веће

-Високи савет
судства

I квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије

-Државно веће
тужилаца

I квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије

-Високи савет
судства,
дисциплински

Континуира
но

Буџет Републике
Србије

интегритета и етике
за носиоце
правосудних
функција се редовно
организују.
Усвојен
измењени
Правилник
о
дисциплинском
поступку
и
дисциплинској
одговорности судија
којим се предвиђа
проактивни приступ
дисциплинских
органа у праћењу
поштовања Етичког
кодекса за судије.
Усвојен
измењени
Правилник
о
дисциплинском
поступку
и
дисциплинској
одговорности јавних
тужилаца и заменика
јавних
тужилаца
којим се предвиђа
проактивни приступ
дисциплинских
органа у праћењу
поштовања Етичког
кодекса
за
јавне
тужиоце и заменике
јавних тужилаца.
Дисциплински
органи
Високог
савета
судства
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одговорности судија.

1.2.2.17.

1.2.2.18.

Ефективна
примена
Правилника о дисциплинском
поступку и дисциплинској
одговорности јавних тужилаца
и заменика јавних тужилаца.

Извршити анализу одредаба о
функционалном
имунитету
носилаца
правосудних
функција.

органи

-Државно веће
тужилаца,
дисциплински
органи

-Радна група чији су
чланови
представници
Министарства
надлежног за
правосуђе, Високог
савета судства и
Државног већа
тужилаца, а коју
образује Министар
надлежан за
правосуђе

Континуира
но

IV квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије

Буџет Републике
Србије, TAIEX,
IPA 2013

ефективно
примењују
Правилник
о
дисциплинском
поступку
и
дисциплинској
одговорности судија.
Дисциплински
органи
Државног
већа
тужилаца
ефективно
примењују
Правилник
о
дисциплинском
поступку
и
дисциплинској
одговорности јавних
тужилаца и заменика
јавних тужилаца.

Извршена анализа
одредаба о
функционалном
имунитету носилаца
правосудних
функција.
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-Министарство
надлежно за послове
правосуђа
1.2.2.19.

Спровођење мера у складу са
извршеном анализом.

-Високи савет
судства

I квартал
2016.
године

Буџет Републике
Србије

Спроведене мере у
складу са извршеном
анализом.

-Државно веће
тужилаца

1.3. СТРУЧНОСТ/КОМПЕТЕНТНОСТ/ЕФИКАСНОСТ
ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

1.3.1.Унапредити Правосудну академију као центар за сталну и
почетну обуку судија и јавних тужилаца у складу са одлукама
Уставног суда о одредбама Закона о јавном тужилаштву и
Правосудној академији, кроз:
o

увођење годишњег програма обуке који обухвата све
области права, укључујући и право ЕУ;

o

обезбеђивање потребних ресурса и увођење система
контроле квалитета почетне и специјализоване обуке.

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ
Правосудна
академија
је
унапређена као центар за сталну
и почетну обуку судија и јавних
тужилаца у складу са одлукама
Уставног суда о одредбама
Закона о јавном тужилаштву и
Правосудној академији. Обуке се
спроводе на основу годишњег
програма обуке који обухвата све
области права укључујући и
право ЕУ и предмет су редовне
контроле.

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1. Стална и почетна обука се спроводе
на основу годишњег програма обуке;
2. Годишњим програмом обуке су
обухваћене све области права,
укључујући и право ЕУ;
3. Инфраструктурни
и
кадровски
капацитети Правосудне академије су
ојачани;
4. Програми сталне, специјализоване и
почетне обуке су предмет редовне
контроле квалитета и унапређују се
на основу њених резултата;
СТАТУС
ПОКАЗАТЕЉИ
СПРОВОЂЕЊА
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТИ
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1.3.1.1.

Измене и допуне Закона о
судијама.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

II квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије

Усвојен измењен
Закон о судијама.

II квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије

Усвојене измене и
допуне Закона о
јавном тужилаштву.

II квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије

Усвојене измене
допуне Закона
правосудној
академији.

- Влада Републике
Србије
-Народна скупштина

1.3.1.2.
Измене и допуне Закона о
јавном тужилаштву.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа
-Влада републике
Србије
-Народна скупштина

1.3.1.3.

Измене и допуне Закона о
Правосудној академији

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

и
о

-Влада републике
Србије
-Народна скупштина

1.3.1.4.

Израда и усвајање годишњег
програма обуке који обухвата
све области права, укључујући
право ЕУ и вештине неопходне
за рад у правосуђу.

-Правосудна
академија
-Високи савет
судства
-Државно веће

Континуира
но, почев
од IV
квартала
2014.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2013,
TAIEX

Правосудна
академија
редовно
предлаже а Високи
савет
судства
и
Државно
веће
тужилаца
усвајају
годишњи
програм
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тужилаца

1.3.1.5.

Израда функционалне анализе
потреба Правосудне академије
која
укључује
програмске
обавезе, организационе потребе,
финансијске
и
просторне
потребе
и
опредељивање
средстава на основу резултата
анализе.

-Правосудна
академија
-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

обуке.

IV квартал
2014.
године

Буџет Републике
Србије,
SIDA
(PROFID FOND)

Израђена
функционална
анализа
потреба
Правосудне
академије
и
опредељена средства
на основу резултата
анализе.

Континуира
но, почев
од I
квартала
2015.
године

Буџет Републике
Србије,
донаторска
средства

Мере за унапређење
програма,
организације
рада,
финансијских
и
просторних потреба
Правосудне
академије, доследно
се спроводе у складу
са
резултатима
функционалне
анализе (активност
1.3.1.5.)

Континуира
но, почев
од I
квартала
2015.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2013

Развијен
систем
контроле квалитета
почетне, сталне и
специјализоване
обуке.

-Високи савет
судства
-Државно веће
тужилаца

1.3.1.6.

Спровођење мера за унапређење
програма, организације рада,
финансијских и просторних
потреба Правосудне академије у
складу
са
резултатима
функционалне
анализе
(активност 1.3.1.5.)

-Правосудна
академија
-Министарство
надлежно за послове
правосуђа
-Високи савет
судства
-Државно веће
тужилаца

1.3.1.7.

Развијање система контроле
квалитета почетне, сталне и
специјализоване обуке.

-Правосудна
академија
-Високи савет
судства
-Државно веће

38

тужилаца
ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

1.3.2.

Развити систем који омогућава процену потреба за
обуком као сегмент вредновања резултата рада
судија и јавних тужилаца.

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА

1.

Развијен систем евалуације и
вредновања похађања обуке;

2.

Високи савет судства и Државно
веће
тужилаца
упућују
на
континуирану обуку судије и јавне
тужиоце на основу резултата
вредновања њиховог рада, као и
резултата евалуације са ранијих
обука;

Успостављен
систем
који
омогућава процену потреба за
обуком као сегмент вредновања
резултата рада судија и јавних
тужилаца.

Годишњи програми обуке судија
јавних тужилаца се предлажу
усвајају узимајући у обзир
резултате вредновања рада судија
јавних тужилаца.
СТАТУС
ПОКАЗАТЕЉИ
СПРОВОЂЕЊА
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТИ
3.

АКТИВНОСТИ

1.3.2.1.

Утврђивање критеријума за
упућивање судија на додатну
обуку на основу резултата
вредновања
рада,
као
и
резултата евалуације са ранијих
обука.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

-Високи савет
судства

РОК

Током III и
IV квартала
2015.
године

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

Буџет Републике
Србије

и
и
и
и

Утврђени
критеријуми
за
упућивање судија на
додатну обуку на
основу
резултата
вредновања рада, као
и
резултата
евалуације са ранијих
обука.
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1.3.2.2.

1.3.2.3.

1.3.2.4.

1.3.2.5.

Упућивање судија на додатну
обуку на основу резултата
вредновања рада и спровођење
обуке.

Утврђивање критеријума за
упућивање
носилаца
јавнотужилачке функције на
додатну обуку на основу
резултата вредновања рада, као
и резултата евалуације са
ранијих обука.

Упућивање
носилаца
јавнотужилачке функције на
додатну
обуку
и
њено
спровођење.

Годишњи програми обуке судија
се
предлажу
и
усвајају
узимајући у обзир и резултате
вредновања рада судија и јавних
тужилаца.

Континуира
но, почиње
у I кварталу
2016.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2013

-Државно веће
тужилаца

Током III и
IV квартала
2015.
године

Буџет Републике
Србије

-Државно веће
тужилаца

Континуира
но, почиње
у I кварталу
2016.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2013

Континуира
но, почиње
у I кварталу
2016.
године

Буџет Републике
Србије

-Високи савет
судства
- Правосудна
академија

- Правосудна
академија

-Високи савет
судства
- Правосудна
академија

Високи савет судства
упућује судије на
додатну обуку коју
спроводи Правосудна
академија.

Утврђени
критеријуми за
упућивање носилаца
јавнотужилачке
функције на додатну
обуку на основу
резултата
вредновања рада, као
и резултата
евалуације са ранијих
обука.
Државно
веће
тужилаца
упућује
носиоце
јавнотужилачке
функције на додатну
обуку коју спроводи
Правосудна
академија.
Годишњи програми
обуке судија
се
предлажу и усвајају
узимајући у обзир и
резултате
вредновања
рада
судија
и
јавних
тужилаца.
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1.3.2.5.

Годишњи
програми
обуке
носилаца
јавнотужилачке
функције се предлажу и усвајају
узимајући у обзир и резултате
вредновања
рада
јавних
тужилаца, односно заменика
јавних тужилаца.

-Државно веће
тужилаца
- Правосудна
академија

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

Континуира
но, почиње
у I кварталу
2016.
године

Буџет Републике
Србије

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

Годишњи програми
обуке
носилаца
јавнотужилачке
функције
се
предлажу и усвајају
узимајући у обзир и
резултате
вредновања
рада
судија
и
јавних
тужилаца.
ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1. Јасном методологијом прибављени
подаци о:

1.3.3. Спровести свеобухватну анализу у погледу трошкова,
ефикасности и приступа правди пре предузимања даљих
корака у реформи мреже судова.

Спроведена
свеобухватна
анализа у погледу трошкова,
ефикасности и приступа правди,
као почетна основа даљих корака
у реформи судске мреже.

-

броју судова и јавних
тужилаштава на 100 000
становника;

-

броју судија и јавних тужилаца
на 100 000 становника;

-

просечној и максималној
удаљености судова и јавних
тужилаштава од насељених
места на подручју тог суда,
односно јавног тужилаштва;

-

условима и обиму остваривања
права на бесплатну правну
помоћ;

-

условима и обиму остваривања
права на правни лек;

-

висини судских такси;
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-

броју предмета по суду, односно
јавном тужилаштву;

-

броју предмета по судији,
односно јавном тужиоцу;

-

трошковима функционисања
правосудне мреже;

-

просечном трајању судских
поступака (по материји);

-

броју заосталих предмета;

-

броју старих предмета;

броју прихваћених представки
пред Европским судом за људска
права које се односе на повреду
права на суђење у разумном
року.
СТАТУС
ПОКАЗАТЕЉИ
СПРОВОЂЕЊА
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТИ
-

АКТИВНОСТИ

1.3.3.1.

Спровођење
свеобухватне
анализе правосудне мреже у
погледу трошкова, ефикасности
и приступа правди, имајући у
виду обухват, закључке и
препоруке
Функционалне
анализе правосуђа.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
-Министарство
надлежно за послове
правосуђа
-Високи савет
судства

РОК
Током IV
квартала
2017. и I
квартала
2018.
године

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ
Буџет Републике
Србије, IPA 2015

Спроведена
свеобухватна анализа
правосудне мреже у
погледу
трошкова,
ефикасности
и
приступа правде.

-Државно веће
тужилаца
-Врховни касациони
суд
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-Републичко јавно
тужилаштво

1.3.3.2.

Предузимање
даљих
реформских корака на основу
резултата свеобухватне анализе
правосудне мреже у погледу
трошкова,
ефикасности
и
приступа правди.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа
-Високи савет
судства

Континуира
но, почев
од
II
квартала
2018.
године

Буџет Републике
Србије,
донаторска помоћ

-Државно веће
тужилаца

Предузети
реформски кораци на
основу
резултата
свеобухватне анализе
правосудне мреже у
погледу
трошкова,
ефикасности
и
приступа правди.

-Врховни касациони
суд
-Републичко јавно
тужилаштво
ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

1.3.4. Усвојити и спроводити средњерочну стратегију људских
ресурса за правосуђе на основу анализе потреба и обима посла,
а имајући у виду могуће даље промене у структури судова,
избору и обуци кадрова.

Усвојена
и
спроведена
средњорочна стратегија људских
ресурса за правосуђе на основу
анализе потреба и обима посла, а
имајући у виду могуће даље
промене у структури судова,
избору и обуци кадрова.

АКТИВНОСТИ

1.3.4.1.

Спровођење
свеобухватне
анализе потреба и обима посла,
а имајући у виду могуће даље
промене у структури судова,
избору и обуци кадрова,
имајући у виду закључке и

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
Радна група коју
формира Комисија
за
спровођење
Националне
стратегије реформе
правосуђа за период

РОК
Током IV
квартала
2015.
године

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1. Позитивна оцена Европске комисије
о постојању стратешког приступа у
области
људских
ресурса
за
правосуђе из Годишњег извештаја о
напретку Србије;

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

Буџет Републике
Србије, IPA 2012,
IPA 2013

Спроведена
свеобухватна анализа
потреба и обима
посла, а имајући у
виду могуће даље
промене у структури

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ
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препоруке из Функционалне
анализе правосуђа

2013-2018. године

1.3.4.2.

Израдити
и
усвојити
средњерочну
Стратегију
људских ресурса за правосуђе.

Радна група коју
формира Комисија
за
спровођење
Националне
стратегије реформе
правосуђа за период
2013-2018.

Током II и
III квартала
2016.
године

1.3.4.3.

Спровођење
средњерочне
Стратегије људских ресурса за
правосуђе

-Високи савет
судства

II квартал
2016- II
квартал
2019.
године

-Државно веће
тужилаца

судова, избору
обуци кадрова.

и

Буџет Републике
Србије, IPA 2012

Израђена и усвојена
средњерочна
Стратегију људских
ресурса за правосуђе.

Буџет Републике
Србије,
донаторска
средства

Средњерочна
стратегија људских
ресурса за правосуђе
се
ефикасно
спроводи

-Министарство
надлежно за
правосуђе
ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1. Број предмета по суду;

1.3.5. Пронаћи одрживо решење проблема неједнаке
оптерећености судија и јавних тужилаца бројем предмета.

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Успостављен ефикасан систем за
уједначавање
оптерећености
судија и јавних тужилаца бројем
предмета.

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

2. Број предмета по јавном
тужилаштву;
3. Број предмета по судији;
4. Број предмета по јавном тужиоцу,
односно заменику јавног тужиоца.
СТАТУС
ПОКАЗАТЕЉИ
СПРОВОЂЕЊА
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТИ
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1.3.5.1.

Спровести
свеобухватну
анализу оптерећености судија и
јавних тужилаца у погледу
људских,
материјалних
и
техничких ресурса, имајући у
виду закључке и препоруке из
Функционалне анализе.

Радна група коју
формира Комисија
за
спровођење
Националне
стратегије реформе
правосуђа за период
2013-2018.

Током IV
квартала
2015. и I
квартала
2016.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2012

Спроведена
свеобухватна анализа
оптерећености судија
и јавних тужилаца у
погледу
људских,
материјалних
и
техничких ресурса.

1.3.5.2.

Предузимање мера у складу са
резултатима
анализе
за
уједначавање броја предмета по
судији,
односно
јавном
тужиоцу/заменику
јавног
тужиоца, попут подстицања
добровољне
мобилности
носилаца правосудних функција
а уз одговарајућу надокнаду.

-Високи савет
судства

Континуира
но, почев
од II
квартала
2016.
године

Буџет Републике
Србије,
донаторска
средства

Мере
за
уједначавање броја
предмета по судији,
односно
јавном
тужиоцу/заменику
јавног
тужиоца,
спроводе се у складу
са
резултатима
анализе.

-Државно веће
тужилаца
-Министарство
надлежно за
правосуђе

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1. Просечно трајање судских поступака
(по материји);
2. Укупан број старих предмета;

1.3.6. Спровести Програм за решавање старих предмета,
укључујући и увођење метода алтернативног начина
решавања спорова.

Доследно спроведен Програм за
решавање старих предмета и
ефикасно
уведене
методе
алтернативног
решавања
спорова.

3. Годишњи проценат смањења броја
старих предмета;
4. Укупни проценат смањења броја
старих предмета;
5. Смањен број предмета на годишњем
нивоу који прелазе у категорију
старих предмета;
6. Број
спорова
решених
пред
посредником у току једне године;
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7. Број
послова
закључених
посредством јавних бележника.
АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

1.3.6.1.

Усвајање новог Закона о
парничном поступку у циљу
унапређења ефикасности а
нарочито у делу који се односи
на
достављање
писмена,
снимање суђења и процесну
дисциплину.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

II квартал
2016.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2012

Усвојен нови Закон о
парничном поступку
чије
одредбе
подстичу ефикасност
поступка, а нарочито
у делу који се односи
на
достављање
писмена,
снимање
суђења и процесну
дисциплину.

1.3.6.2.

Измена Законика о кривичном
поступку у циљу унапређења
ефикасности
поступка
а
нарочито у делу који се односи
на
достављање
писмена,
снимање суђења и процесну
дисциплину.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

IV квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије

Усвојен
нови
Законик о кривичном
поступку
чије
одредбе
подстичу
ефикасност поступка,
а нарочито у делу
који се односи на
достављање писмена,
снимање суђења и
процесну
дисциплину.

1.3.6.3.

Измена Закона о извршењу и
обезбеђењу
у
циљу
унапређења
ефикасности
извршног поступка.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

Буџет Републике
Србије, IPA 2012,
GiZ RoLE пројекат

Усвојене
измене
Закона о извршењу и
обезбеђењу у циљу
унапређења
ефикасности
извршног поступка.

II квартал
2015.
године

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ
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1.3.6.4.

Измена Судског пословника у
циљу олакшавања спровођења
Јединственог
програма за
решавање старих предмета.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

1.3.6.5.

Измена Јединственог програма
решавања старих предмета, а
на
основу
иницијалних
резултата спровођења.

-Врховни касациони
суд

Анализа
постојећег
ИКТ
система у погледу хардвера,
софтвера и људских ресурса у
судовима,
јавним
тужилаштвима и затворима, са
фокусом на потребама хитних
измена, са препорукама за
његово унапређење.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

Израдити студију потреба на
основу
резултата
Функционалне
анализе
правосуђа, као и Анализе
постојећег ИКТ система (из
активности 1.2.1.1. и 1.3.8.2.) а
која
обухвата
ИКТ

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

1.3.6.6.

1.3.6.7.

III квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије

Измењен
Судски
пословник у циљу
олакшавања
имплементације
Јединственог
програма
за
решавање
старих
предмета.

Буџет Републике
Србије

Јединствени програм
решавања
старих
предмета измењен у
складу
са
иницијалним
резултатима
примене.

IV квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2012,
MDTF/WB, USAID

Извршена
анализа
постојећег
ИКТ
система у погледу
хардвера, софтвера и
људских ресурса у
судовима,
јавним
тужилаштвима
и
затворима,
са
фокусом
на
потребама
хитних
измена,
са
препорукама
за
његово унапређење.

Током I и II
квартала
2016.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2012

Израђена
студија
потреба на основу
резултата
Функционалне
анализе правосуђа,
као
и
Анализе
постојећег
ИКТ

I квартал
2016.
године

- Експертски тим

- Експертски тим
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инфраструктуру и трошкове
њеног одржавања, софтвер и
људске ресурсе.

1.3.6.8.

1.3.6.9.

система (активност
1.2.1.1.)
а
која
обухвата
ИКТ
инфраструктуру
и
трошкове
њеног
одржавања, софтвер
и људске ресурсе.

Израдити
студију
изводљивости
за
интероперабилност постојећих
ИКТ система у судовима
међусобно, као и са ИКТ
системом Републичког јавног
тужилаштва и Управе за
извршење кривичних санкција,
као и са информационим
системима
приватних
извршитеља, јавних бележника
итд.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

Израда
техничке
спецификације за развој вебсервиса за размену података
међу
информационим
системима у правосуђу, као и
техничке спецификације за
унапређење
софтвера
за
аутоматско
управљање
предметима у судовима опште
надлежности,
привредним
судовима, Републичком јавном
тужилаштву и Управи за
извршење кривичних санкција
а
на
бази
Студије

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

II квартал
2016.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2012

Израђена
студија
изводљивости
за
интероперабилност
постојећих
ИКТ
система у судовима
међусобно, као и са
ИКТ
системом
Републичког јавног
тужилаштва
и
Управе за извршење
кривичних санкција,
као
и
са
информационим
системима приватних
извршитеља, јавних
бележника итд.

III квартал
2016.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2012

Израђена техничка
спецификација
за
развој веб-сервиса за
размену
података
међу
информационим
системима
у
правосуђу, као и
техничка
спецификација
за
унапређење софтвера
за
аутоматско
управљање
предметима
у

- Експертски тим

- Експертски тим
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изводљивости
1.2.1.3.)

(Активност

судовима
опште
надлежности,
привредним
судовима,
Републичком јавном
тужилаштву
и
Управи за извршење
кривичних санкција а
на
бази
Студије
изводљивости
(Активност 1.2.1.3.)

1.3.6.10.

Измена
Правилника
о
унутрашњем
уређењу
и
систематизацији радних места
у Министарству правде и
запошљавање ИТ стручњака у
складу
са
новом
систематизацијом.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

Континуира
но, почев
од I
квартала
2016.
године

Буџет Републике
Србије

Измењен Правилник
о
унутрашњем
уређењу
и
систематизацији
радних
места
у
Министарству правде
и
запослени
ИТ
стручњаци у складу
са
новом
систематизацијом.

1.3.6.11.

Измена
Правилника
о
унутрашњем
уређењу
и
системтизацији радних места у
Врховном касационом суду и
запошљавање ИТ стручњака у
складу
са
новом
систематизацијом.

-Врховни касациони
суд

Континуира
но, почев
од I
квартала
2016.
године

Буџет Републике
Србије

Измењен Правилник
о
унутрашњем
уређењу
и
систематизацији
радних
места
у
Врховном
касационом суду и
запослени
ИТ
стручњаци у складу
са
новом
систематизацијом.

1.3.6.12.

Формирање
тимова
за
смањење
броја
старих
предмета на нивоу судова.

-Врховни касациони
суд

Током IV
квартала
2014. и I
квартала

Буџет Републике
Србије

Формирани тимови
за смањење броја
старих предмета на
нивоу судова.

-Председници
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1.3.6.13.

Потписивање меморандума о
сарадњи између судова и
других
релевантних
институција, а са циљем
ефикаснијег решавања старих
предмета.

судова

2015.
године

-Председник
Врховног
касационог суда

Континуира
но, почев
IV
од
квартала
2014.
године

Буџет Републике
Србије

Потписани
меморандуми
о
сарадњи
између
судова
и других
релевантних
институција, а са
циљем ефикаснијег
решавања
старих
предмета.

Периодичн
о почев од I
квартала
2015.
године

Буџет Републике
Србије,
GiZ
Програм за правне
и
правосудне
реформе

Усвојене
измене
Закона
о
јавном
бележништву којима
је проширена стварна
надлежност
јавних
бележника
и
редефинисане
одредбе у вези са
извршношћу
јавнобележничке
исправе.

I квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије,
GiZ
Програм за правне
и
правосудне
реформе

Донети подзаконски
акати
чије
је
доношење
предвиђено Законом
о
јавним
бележницама.

-Председници
судова
-Овлашћена
лица
институција
са
којима
судови
остварују сарадњу у
процесу спровођења
Јединственог
програма
за
решавање
старих
предмета

1.3.6.1
4.

Измена Закона о јавном
бележништву
у
правцу
постепеног
проширења
стварне надлежности јавних
бележника и у вези са питањем
извршности јавнобележничке
исправе.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа
-Влада Републике
Србије
-Народна скупштина

1.3.6.15.

Израда
и
доношење
подзаконских аката чије је
доношење
предвиђено
Законом
о
јавном
бележништву.

-Министар надлежан
за правосуђе
-Комора јавних
бележника
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1.3.6.16.

Формирање Коморе јавних
бележника.

-Комора јавних
бележника

III квартал
2014.
године

Буџет Републике
Србије,
GiZ
Програм за правне
и
правосудне
реформе

Формирана Комора
јавих бележника.

1.3.6.17.

Формирање посебне јединице
у Министарству надлежном за
правосуђе за надзор над радом
јавних бележника.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

III квартал
2014.
године

Буџет Републике
Србије,
GiZ
Програм за правне
и
правосудне
реформе

Формирана посебна
јединица
у
Министарству
надлежном
за
правосуђе.

1.3.6.18.

Унапређење промоције рада
јавних бележника.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа, Служба
за
односе
са
јавношћу

Континуира
но,
започело у I
кварталу
2013.
године

Буџет Републике
Србије,
GiZ
Програм за правне
и
правосудне
реформе

Унапређен
систем
промоције
рада
јавних бележника.

-Комора јавних
бележника
1.3.6.19.

Израда
и
доношење
подзаконских аката у складу са
Законом о посредовању у
решавању спорова.

-Министар надлежан
за правосуђе

IV квартал
2014.
године

Буџет Републике
Србије

Донети подзаконски
акти

1.3.6.10.

Доношење програма и
спровођење обуке за
посреднике.

-Министарство
надлежно за
правосуђе -

Континуира
но, почев
од I
квартала
2015.
године

Буџет Републике
Србије

Донет програм обуке
за посреднике.

-Правосудна
академија
-Друге акредитоване
организације и
институције
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1.3.6.21.

Формирање
регистра
лиценцираних посредника.

Министарство
надлежно за послове
правосуђа

II квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије

Формиран регистар
лиценцираних
посредника.

1.3.6.22.

Формирање посебне јединице
у Министарству надлежном за
правосуђе за надзор над радом
посредника.

-Министарство
надлежно за
правосуђе

IV квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије

Формирана посебна
јединица
у
Министарству
надлежном
за
правосуђе за надзор
над
радом
посредника.

1.3.6.23.

Унапређење промоције
алтернативног решавања
спорова.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа, Служба
за
односе
са
јавношћу

Континуира
но, почев
од III
квартала
2014.
године

Буџет Републике
Србије

Унапређен систем
промоције
алтернативног
решавања спорова.

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

1.3.7. Унапредити извршење пресуда, посебно у предметима из
области грађанског права.

Унапређена
ефикасност
извршења пресуда, посебно у
предметима
из
области
грађанског права.

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1.Смањен број заосталих предмета
извршења;
2. Смањено просечно трајање поступака
извршења;
ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ
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1.3.7.1.

1.3.7.2.

Свеобухватна анализа система
извршења и обезбеђења и
Републици Србији.

-Експертски тим GiZ
RoLE пројекта

IV квартал
2014.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2012 GiZ RoLE пројекат

Урађена
свеобухватна анализа
система извршења и
обезбеђења
и
Републици Србији.

Измена Закона о извршењу и
обезбеђењу у складу са
резултатима анализе.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

II квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2012,
GiZ RoLE пројекат

Усвојене
измене
Закона о извршењу и
обезбеђењу у складу
са
резултатима
анализе.

Континуира
но, почев
од IV
квартала
2015.
године.

Буџет Републике
Србије, IPA 2012,
GiZ RoLE пројекат

Унапређена
ефикасност система
приватних
извршитеља.

-Влада Републике
Србије
-Народна скупштина
1.3.7.3.

Унапређење
ефикасности
система
приватних
извршитеља у складу са
резултатима
анализе
и
изменама Закона о извршењу и
обезбеђењу.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа
-Комора
извршитеља

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

1.3.8. Постепено развијати систем е-правосуђа, као средство за
унапређење ефикасности, транспарентности и целовитости
судског процеса, надоградњом постојећег система за
аутоматско управљање предметима. Обезбедити доступност
поуздане и уједначене правосудне статистике и увођење
система за праћење трајања судских поступака.

Развијен систем е-правосуђа, као
средство
за
унапређење
ефикасности, транспарентности и
целовитости судског процеса,
надоградњом постојећег система
за
аутоматско
управљање
предметима.
Обезбедити
доступност
поуздане
и
уједначене
правосудне
статистике и увођење система
надзора дужине суђења.

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА

1. Повећан број статистичких параметара
ефикасности правосуђа које је могуће
пратити посредством ИКТ;
2.Могућност реалног праћења трајања
судских поступака увођењем јединственог
броја предмета;
3.Перцепција транспарентности судског
процеса са аспекта доступности података
посредством ИКТ (носиоци правосудних
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функција, адвокатура, грађани);

АКТИВНОСТИ

1.3.8.1.

Измена Судског пословника у
делу који се односи на:
1. Критеријуме за дефинисање
уноса података а на основу
претходно дефинисане листе
података чији је унос неопходан
за
праћење
статистичких
параметара
ефикасности
правосуђа применом ИКТ, а
нарочито трајања поступака.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
-Радна група за
дефинисање уноса
података,
Министарства
надлежног за
правосуђе

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

IV квартал
2014- III
квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије

Измењен
Судски
пословник у делу
који се односи на
критеријуме
за
дефинисање
уноса
података а на основу
претходно
дефинисане
листе
података чији је унос
неопходан
за
праћење
статистичких
параметара
ефикасности
правосуђа применом
ИКТ.

IV квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2012,
MDTF/WB, USAID

Извршена
анализа
постојећег
ИКТ
система у погледу
хардвера, софтвера и
људских ресурса у
судовима,
јавним
тужилаштвима
и
затворима,
са
фокусом
на
потребама
хитних

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

2. Увођење система који
подразумева
доделу
јединственог броја судском
предмету, који задржава до
окончања поступка по правним
лековима.
1.3.8.2.

Анализа
постојећег
ИКТ
система у погледу хардвера,
софтвера и људских ресурса у
судовима,
јавним
тужилаштвима и затворима, са
фокусом на потребама хитних
измена, са препорукама за
његово унапређење.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа
- Експертски тим

4.Перцепција транпарентности података о
ефикасности
правосуђа
са
аспекта
доступности података посредством ИКТ
(носиоци правосудних функција, адвокатура,
грађани).
СТАТУС
ПОКАЗАТЕЉИ
СПРОВОЂЕЊА
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТИ
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измена,
са
препорукама
за
његово унапређење.
1.3.8.3.

1.3.8.4.

Израдити студију потреба на
основу резултата Функционалне
анализе правосуђа, као и
Анализе постојећег ИКТ
система (из активности 1.2.1.1,
1.3.6.6. и 1.3.8.2.) а која
обухвата ИКТ инфраструктуру
и трошкове њеног одржавања,
софтвер и људске ресурсе.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

Израдити студију изводљивости
за
интероперабилност
постојећих ИКТ система у
судовима међусобно, као и са
ИКТ системом Републичког
јавног тужилаштва и Управе за
извршење кривичних санкција,
као и са информационим
системима
приватних
извршитеља, јавних бележника
итд.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

Током I и II
квартала
2016.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2012

Израђена
студија
потреба на основу
резултата
Функционалне
анализе правосуђа,
као
и
Анализе
постојећег
ИКТ
система (активност
1.2.1.1.)
а
која
обухвата
ИКТ
инфраструктуру
и
трошкове
њеног
одржавања, софтвер
и људске ресурсе.

II квартал
2016.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2012

Израђена
студија
изводљивости
за
интероперабилности
постојећих
ИКТ
система у судовима
међусобно, као и са
ИКТ
системом
Републичког јавног
тужилаштва
и
Управе за извршење
кривичних санкција,
као
и
са
информационим
системима приватних
извршитеља, јавних
бележника итд.

- Експертски тим

- Експертски тим
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1.3.8.5.

Израда техничке спецификације
за развој веб-сервиса за размену
података међу информационим
системима у правосуђу, као и
техничке спецификације за
унапређење
софтвера
за
аутоматско
управљање
предметима у судовима опште
надлежности,
привредним
судовима, Републичком јавном
тужилаштву и Управи за
извршење кривичних санкција а
на бази Студије изводљивости
(Активност 1.2.1.3.)

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

III квартал
2016.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2012

- Експертски тим

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

1.3.9. Различитим средствима унапредити уједначеност судске
праксе (размотрити поједностављење судског система
укидањем судова мешовите надлежности и могућност
изјављивања жалбе Врховном касационом суду против сваке
правноснажне одлуке), као и кроз обезбеђивање електронског
приступа судским одлукама и сентенцама и њихово
објављивање у разумном временском року.

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

Судска пракса у свим областима
права је уједначена а судске
одлуке
и
сентенце
се
благовремено објављују у свима
доступним електронским базама.

Израђена техничка
спецификација
за
развој веб-сервиса за
размену
података
међу
информационим
системима
у
правосуђу, као и
техничка
спецификација
за
унапређење софтвера
за
аутоматско
управљање
предметима
у
судовима
опште
надлежности,
привредним
судовима,
Републичком јавном
тужилаштву
и
Управи за извршење
кривичних санкција а
на
бази
Студије
изводљивости
(Активност 1.2.1.3.)
ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1. Успостављена
јединствена
свеобухватна и свима доступна
електронска база судске праксе уз
поштовање прописа који уређују
тајност података и заштиту података
о личности;
2. Позитивна оцена Европске комисије
о напретку оствареном у области
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уједначавања и доступности судске
праксе из Годишњег извештаја о
напретку Србије.
АКТИВНОСТИ

1.3.9.1.

Анализа нормативног оквира
којим се уређују питања:
обавезности судске праксе и
начелних ставова; права на
правни лек и надлежности за
одлучивања
по
правним
лековима; као и објављивања
судских пресуда и сентенци.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

РОК

-Радна
група
за
правну
анализу
уставног оквира о
правосуђу
у
Републици Србији

II квартал
2014II
квартал
2015.
године

-Радна
група
за
анализу закона и
подзаконских аката
којима се уређује
обавезност
судске
праксе и начелних
ставова,
као
и
објављивања
судских одлука и
сентенци,
коју
образује министар
надлежан
за
правосуђе

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

Буџет Републике
Србије

Израђена
анализа
нормативног оквира
којим се уређују
питања: обавезности
судске
праксе
и
начелних
ставова;
права на правни лек
и надлежности за
одлучивања
по
правним лековима;
као и објављивања
судских пресуда и
сентенци.

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ

-Радна
група
за
анализу доступности
права на правни лек
и надлежности за
одлучивања
по
правним лековима
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1.3.9.2.

Утврђивање јасних правила
анонимизације судских одлука
пре њиховог објављивања.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

II квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије

Утврђена
јасна
правила
анонимизације
судских одлука пре
њиховог
објављивања.

Почев од IV
квартала
2015.
године

Буџет Републике
Србије

Измењен нормативни
оквир
којим
се
уређују
питања:
обавезности судске
праксе и начелних
ставова; права на
правни
лек
и
надлежности
за
одлучивања
по
правним лековима;
као и објављивања
судских пресуда и
сентенци, а складу са
резултатима анализа.

-Врховни касациони
суд
1.3.9.3.

1.3.9.4.

Измена нормативног оквира
којим се уређују питања:
обавезности судске праксе и
начелних ставова; права на
правни лек и надлежности за
одлучивања
по
правним
лековима; као и објављивања
судских пресуда и сентенци.

Формирање
и
унапређење
јединствене, свеобухватне и
свима доступне електронске
базе
судске
праксе
уз
поштовање прописа који уређују
тајност података и заштиту
података о личности.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа
-Влада Републике
Србије
-Народна скупштина

-Јавно предузеће
„Службени Гласник“
-Влада Републике
Србије
-Министарство
надлежно за послове
правосуђа
-Врховни касациони
суд

Континуира
но, почев
од III
квартала
2014.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2013

Јединствена
свеобуватна и свима
доступна
електронска
база
судске праксе уз
поштовање прописа
који уређују тајност
података и заштиту
података о личности
је
формирана
редовно се ажурира и
унапређује.

-Републичко јавно
тужилаштво
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1.3.9.5.

Јачање капацитета и унапређење
ефикасности
рада
одељења
судске праксе у Врховном
касационом суду у складу са
изменама нормативног оквира
који уређује питање обавезности
судске
праксе
и
њеног
објављивања.

-Врховни касациони
суд

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

1.3.10. Надзор над применом новог Законика о кривичном
поступку и предузимање корективних мера где је потребно.

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Континуира
но, почев
од III
квартала
2015.
године

Буџет Републике
Србије, IPA 2013

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

Капацитети
и
ефикасност одељења
судске
праксе
у
Врховном
касационом суду се
континуирано
унапређују у складу
са
изменама
нормативног оквира
који уређује питање
обавезности судске
праксе
и
њеног
објављивања.
ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1. Оцена ефикасности спровођења Законика о
кривичном поступку коју Комисија за
праћење спровођења Законика о кривичном
поступку даје у својим кварталним и
годишњим
извештајима
Комисије
за
спровођење Националне стратегије реформе
правосуђа за период 2013-2018. године.

Успостављен ефикасан систем
надзора над применом новог
Законика о кривичном поступку
и предузете мере за унапређење
самог
Законика
и
његове
примене.
2.

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

Позитивна оцена Европске комисије о
ефикасности спровођења Законика о
кривичном поступку из Годишњег
извештаја о напретку Србије.
ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ
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1.3.10.1.

1.3.10.2.

Комисија за надзор над
спровођењем
Законика
о
кривичном поступку подноси
кварталне
и
годишње
извештаје
Комисији
за
спровођење
Националне
стратегије реформе правосуђа
за период 2013-2018. године у
којима даје преглед проблема
у спровођењу Законика о
кривичном
поступку
и
предлаже потенцијалне мере за
отклањање уочених проблема.

Комисија
за
спровођење
Националне
стратегије
реформе правосуђа за период
2013-2018. године на основу
извештаја Комисије за надзор
над спровођењем Законика о
кривичном
поступку
даје
препоруке
надлежним
институцијама
ради
предузимања мера које имају
за циљ отклањање уочених
проблема.

- Комисија за надзор
над спровођењем
Законика о
кривичном поступку
- Комисија за
спровођење
Националне
стратегије реформе
правосуђа за период
2013-2018. године

- Комисија за
спровођење
Националне
стратегије реформе
правосуђа за период
2013-2018. године

Континуира
но, почев
од I
квартала
2015.
године

Континуира
но, почев
од I
квартала
2015.
године

Буџет Републике
Србије

Буџет Републике
Србије

Комисија за надзор
над
спровођењем
Законика
о
кривичном поступку
подноси кварталне и
годишње извештаје
Комисији
за
спровођење
Националне
стратегије реформе
правосуђа за период
2013-2018. године у
којима даје преглед
проблема
у
спровођењу Законика
о
кривичном
поступку и предлаже
потенцијалне мере за
отклањање уочених
проблема.
Комисија
за
спровођење
Националне
стратегије реформе
правосуђа за период
2013-2018. године на
основу
извештаја
Комисије за надзор
над
спровођењем
Законика
о
кривичном поступку
даје
препоруке
надлежним
институцијама ради
предузимања
мера
које имају за циљ
отклањање уочених
проблема.
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1.3.10.3.

Надлежне институције којима
је Комисија за спровођење
Националне
стратегије
реформе правосуђа за период
2013-2018.
године
препоручила
предузимање
корективних
мера
о
спровођењу
тих
мера,
квартално
извештавају
Комисију
за
спровођење
Националне
стратегије
реформе правосуђа за период
од 2013-2018. године.

-Републичко јавно
тужилаштво
-Врховни касациони
суд

Континуира
но, почев
од II
квартала
2015.
године

Буџет Републике
Србије

-Високи савет
судства
-Државно веће
тужилаца
-Министарство
надлежно за послове
правосуђа
- Комисија за
спровођење
Националне
стратегије реформе
правосуђа за период
од 2013-2018. године

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

Надлежне
институције којима је
Комисија
за
спровођење
Националне
стратегије реформе
правосуђа за период
2013-2018.
године
препоручила
предузимање
корективних мера о
спровођењу
тих
мера,
квартално
извештавају
Комисију
за
спровођење
Националне
стратегије реформе
правосуђа за период
2013-2018. године.

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1.

1.3.11. Направити средњерочни пресек стања крајем 2015.
године, као и процену утицаја 2018. године засновану на
резултатима оствареним спровођењем Стратегије из 2013.
године и пратећег ажурираног Акционог плана. На основу ове
процене, дефинисати, где је то потребно, мере за преостали
период до придруживања.

Направљен средњерочни пресек
стања
у области реформе
правосуђа уз процену утицаја за
период до 2018. године и
дефинисане мере за период након
2018.
године,
а
до
придруживања.

Подаци из анализе средњерочних
резултата спровођења реформе 2015.
године;

2. Подаци из пројекције утицаја за
период до 2018. године;
3. Мере планиране за период од 2018.
године до придруживања креиране
на основу анализе средњерочних
резултата и пројекције за период до
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2018. године.
АКТИВНОСТИ

1.3.11.1.

1.3.11.2.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Израда средњерочног пресека,
односно анализе спровођења
Националне
стратегије
реформе правосуђа за период
2013-2018.
године
и
ажурирање Акционог плана за
спровођење
Националне
стратегије реформе правосуђа
за период 2013-2018. године,
закључно са 2015. годином.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

Израда процене утицаја
спровођења, за период до 2018.
године, Националне стратегије
реформе правосуђа за период
2013-2018. године и Акционог
плана за спровођење
Националне стратегије
реформе правосуђа за период
2013-2018. године.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

РОК

I квартал
2016.
године

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

-Буџет Републике
Србије

-Комисија за
спровођење
Националне
стратегије реформе
правосуђа за период
2013-2018. године

-Комисија за
спровођење
Националне
стратегије реформе
правосуђа за период
2013-2018. године

II квартал
2016.
године

-Буџет Републике
Србије

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ

Израђен
средњерочни пресек,
односно
анализа
спровођења
Националне
стратегије реформе
правосуђа за период
2013-2018. године и
ажурирање Акционог
плана за спровођење
Националне
стратегије реформе
правосуђа за период
2013-2018.
године,
закључно са 2015.
годином.
Израђена
процена
утицаја спровођења,
за период до 2018.
године, Националне
стратегије реформе
правосуђа за период
2013-2018. године и
Акционог плана за
спровођење
Националне
стратегије реформе
правосуђа за период
2013-2018. године.
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1.3.11.3.

На бази процене утицаја
спровођења, за период до 2018.
године, Националне стратегије
реформе правосуђа за период
2013-2018. године и Акционог
плана
за
спровођење
Националне
стратегије
реформе правосуђа период
2013-2018. године, године
предложити мере за период до
придруживања.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа
-Комисија за
спровођење
Националне
стратегије реформе
правосуђа за период
2013-2018. године

II квартал
2016.
године

Буџет Републике
Србије

На бази процене
утицаја спровођења,
за период до 2018.
године, Националне
стратегије реформе
правосуђа за период
2013-2018. године и
Акционог плана за
спровођење
Националне
стратегије реформе
правосуђа
период
2013-2018.
године,
године предложити
мере за период до
придруживања.

1.4. РАТНИ ЗЛОЧИНИ
РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

-

1.4.1. Обезбедити да све оптужбе буду адекватно истражене, а
окривљени потом процесуирани и изведени пред суд.

Ефикасно истражене све
оптужбе и завршена сва
суђења у предметима ратних
злочина уз пуну и прецизну
примену
међународних
стандарда
о
подршци
сведоцима и жртвама и
њиховој заштити,

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1.

Број нових предмета (оптужнице);

2.

Укупан број предмета;

3.

Број
правноснажно
поступака;

4.

Позитивни извештаји главног тужиоца
и председника Међународног суда за
кривично гоњење особа одговорних за
тешка
кршења
међународног
хуманитарног права почињена на
територији бивше Југославије од 1991.
године, Савету безбедности, као и

окончаних
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извештаји
других
релевантних
владиних и невладиних организација.

АКТИВНОСТИ

1.4.1.1.

1.4.1.2.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Припрема извештаја, који ће
бити доступни јавности, од
стране Тужилаштва за ратне
злочине на тему шта је урађено
у вези са свим кривичним
пријавама од 2010, како би се
утврдило и показало да ли су
све
оптужбе
о
ратним
злочинима
истражене
на
одговарајући начин.

-Тужилаштво за
ратне злочине

Реализација
пројекта
"Преношење најбољих пракси
из Међународног кривичног
трибунала за бившу Југославију
у Тужилаштво за ратне злочине"

-Тужилаштво за
ратне злочине



Успостављање Заједничког
тима
Међународног
кривичног трибунала за
бившу
Југославију
и

5.

Перцепција грађана да ли су оптужбе
за ратне злочине адекватно истражене и
окривљени адекватно кажњени.

6.

Трајање поступака за ратне злочине;

7.

Квалитет судских поступака и пресуда
за ратне злочине у поређењу са
међународним стандардима.

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

I квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије

Објављен извештај
Тужилаштва за ратне
злочине.

III квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије

РОК

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ

-Министарство
правде

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа
IV квартал
2014.

Успостављен
заједнички тим;
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Тужилаштва
за
ратне
злочине за предмете у
којима су пренети докази
како би се обезбедило
преношењe
знања
о
прикупљеним доказима и
методама њихове употребе.




Заједнички
тим
Међународног кривичног
трибунала
за
бившу
Југославију и Тужилаштва
за ратне злочине пренеће
знања о судској пракси
везаној за кривична дела и
врсте одговорности које ће
се
користити
у
оптужницама у конкретним
предметима
(повезана
активност 1.4.3.2.)
Боравак
саветника
Тужилаштва
за
ратне
злочине
у
канцеларији
тужилаштва Међународног
кривичног трибунала за
бившу Југославију, пренос
знања и израда стратегије
(повезана
активност
1.4.3.1.)
о
конкретним
оптужбама које ће бити
процесуиране од стране
Тужилаштва
за
ратне
злочине.

године

IV квартал
2014. и I
квартал
2015.
године

Током II и
III квартала
2015.
године

Спроведен пренос
доказа;

Припремљена и
спроведена
Стратегија;
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1.4.1.3.

Успостављање
система
тренинга и обуке из области
међународног
хуманитарног
права за учеснике у процесу
суђења за ратне злочине.

-Тужилаштво за
ратне злочине
-Виши суд у
Београду, Одељење
за ратне злочине

Континуира
но, почев
од I
квартала20
15. године

Буџет Републике
Србије,
донаторска
средства

Тренинзи из области
међународног права
се
континуирано
спроводе на основу
унапред
утврђеног
програма.

IV квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије,
донаторска
средства

Израђена
анализа
законског
и
фактичког положаја
Службе за откривање
ратних
злочина
Министарства
унутрашњих послова
, ради утврђивања
потребе
за
евентуалном
реформом службе.

Континуира
но, почев
од I
квартала
2016.
године

Буџет Републике
Србије,
донаторска
средства

Мере на унапређењу
статуса Службе за
откривање
ратних
злочина
Министарства
унутрашњих
послова, спроводе се
у
складу
са
резултатима анализе.

-Високи савет
судства
-Државно веће
тужилаца
-Правосудна
академија
1.4.1.3.

1.4.1.4.

Израда анализе законског и
фактичког положаја Службе за
откривање
ратних
злочина
Министарства
унутрашњих
послова,
ради
утврђивања
потребе
за
евентуалном
реформом службе..

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

Спровођење
мера
на
унапређењу статуса Службе за
откривање
ратних
злочина
Министарства
унутрашњих
послова у складу са резултатима
анализе.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

-Министарство
надлежно за
унутрашње послове

-Министарство
надлежно за
унутрашње послове
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1.4.1.5.

1.4.1.6.

Унапређење интернет странице
Тужилаштва за ратне злочине,
како би се омогућило јавности
да прати када и које активности
Тужилаштво за ратне злочине
спроводи у вези са конкретним
кривичним пријавама.

-Тужилаштво за
ратне злочине

Јачање капацитета Тужилаштва
за
ратне
злочине
путем
попуњавања
два
слободна
заменичка места специјалног
тужиоца
и
запошљавања/преузимања
јавнотужилачких помоћника.

-Тужилаштво за
ратне злочине

IV квартал
2014.
године

Буџет Републике
Србије, ОЕБС

Унапређена интернет
страница
Тужилаштва за ратне
злочине која пружа
јавности могућност
упознавања
са
активностима
Тужилаштва за ратне
злочине у вези са
конкретним
кривичним
пријавама.

IV квартал
2014.
године

Буџет Републике
Србије

Ојачани капацитети
Тужилаштва за ратне
злочине
избором
додатних заменика
специјалног тужиоца
и
запошљавање/преузи
мање
јавнотужилачких
помоћника.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1. Висина изречених казни у односу на
праксу међународних судова;

1.4.2. Осигурати пропорционалност казни.

Изречене
казне
су
пропорционалне кривичном делу
у
складу
са
праксом
међународних судова.

2. Позитивна оцена из анализа и
извештаја међународних и
невладиних организација по питању
пропорционалности казни
3. Примена међународних критеријума
(укључујући отежавајуће и
олакшавајуће околности) у изрицању
казни у предметима ратних злочина.
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АКТИВНОСТИ

1.4.2.1.

1.4.2.2.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Организовање конференције на
тему: "Врсте и висина казни и
успостављање критеријума који
се примењују у предметима
ратних
злочина
пред
Међународним
кривичним
трибуналом
за
бившу
Југославију и националним
правосудним
системима
у
Србији,
Хрватској, Босни и
Херцеговини (у светлу пресуде
Мактуф и Дамјановић пред
Европским судом за људска
права)" са посебним освртом на
критеријуме
за
утврђивање
отежавајућих и олакшавајућих
околности
приликом
утврђивања
казне
у
међународној пракси и израда
приручника за судије и тужиоце
на
основу
утврђених
међународних стандарда.

-Тужилаштво за
ратне злочине

Објављивање
извештаја
и
закључака о критеријумима са
Конференције.

-Тужилаштво за
ратне злочине

РОК

I квартал
2015.
године

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

Буџет Републике
Србије, OEБС

Организована и
одржана
конференција.

I квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије, OEБС

Објављен извештај са
закључцима
и
критеријумима.

II квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије, OEБС

Штампан
и
дистрибуиран
приручник за судије
и јавне тужиоце на

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа
1.4.2.3.

Израда приручника за судије и
јавне
тужиоце
на
тему
критеријума
за
утврђивање
отежавајућих и олакшавајућих

-Тужилаштво за
ратне злочине
-Министарство
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околности
приликом
утврђивања
казне
у
међународној пракси и израда
приручника за судије и тужиоце
на
основу
утврђених
међународних стандарда.

1.4.2.4.

Израда
и
објављивање
извештаја о судској пракси
изрицања казни у предметима
ратних злочина у Србији са
утврђивањем предмета у којима
је висина казни близу или испод
законског минимума.

надлежно за послове
правосуђа

-Виши суд у
Београду, Одељење
за ратне злочине

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

I квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

тему критеријума за
утврђивање
отежавајућих
и
олакшавајућих
околности приликом
утврђивања казне у
међународној пракси
и израда приручника
за судије и тужиоце
на основу утврђених
међународних
стандарда.
Израђен и објављен
извештај о судској
пракси
изрицања
казни у предметима
ратних злочина у
Србији
са
утврђивањем
предмета у којима је
висина казни близу
или испод законског
минимума.
ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1. Број нових предмета против високо
рангираних званичника;

1.4.3. Осигурати једнако поступање према осумњиченима,
укључујући предмете високо рангираних званичника који су
наводно умешани у ратне злочине.

Осигурано једнако поступање
према
осумњиченима,
укључујући и предмете према
високо
рангираним
званичницима који су наводно
умешани у ратне злочине.

2.Број решених предмета против високо
рангираних званичника;
3.Позитивна оцена из извештаја Главног
тужиоца и председника Савета безбедности;
4.Позитивни извештаји релевантних
међународних и невладиних организација.
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АКТИВНОСТИ

1.4.3.1.

1.4.3.2.

1.4.3.3.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Организовање
конференције
"Израда Стратегије тужилаштва
за
процесуирање
ратних
злочина у Србији у светлу
завршне
Стратегије
Међународног
кривичног
трибунала
за
бившу
Југославију."

-Тужилаштво за
ратне злочине

Успостављање критеријума за
избор предмета и утврђивање
листе приоритета и важних
предмета ратних злочина.

-Тужилаштво за
ратне злочине

Реализовање пројекта "Пренос
најбољих пракси из
Међународног кривичног
трибунала за бившу Југославију
у Тужилаштво за ратне злочине
"
– Пренос знања о судској
пракси о кривичним делима
и врстама одговорности у
предметима званичника на
високом
положају
(командна
одговорности,
злочини против човечности;
специфичан
начин
помагања и подстрекавања).

-Тужилаштво за
ратне злочине

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

IV
квартал
2014.
године и I
квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије, OEБС

Организована
конференција

I квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије, OEБС

Успостављени
критеријуми за избор
предмета и утврђена
листа приоритетних
предмета
Тужилаштва за ратне
злочине.

I квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије, OEБС

Пројекат реализован
кроз пренесена знања
о судској пракси о
кривичним делима и
врстама
одговорности
у
предметима
званичника
на
високом положају.

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ
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1.4.3.4.

Припрема
и
објављивање
извештаја Тужилаштва за ратне
злочине о активностима у вези
са свим кривичним пријавама од
2010. године, имајући посебно у
виду случајеве који се односе на
високо рангиране службенике.

-Тужилаштво за
ратне злочине

I квартал
2015.
године

Буџет
Републике
Србије, OEБС

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

Објављен Извештај
Тужилаштва за ратне
злочине
о
активностима у вези
са свим кривичним
пријавама од 2010.
године,
имајући
посебно
у
виду
случајеве који се
односе на високо
рангиране
службенике.
ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1. Број сведока који се налазе у систему
заштите сведока;

1.4.4. Подићи ниво безбедности сведока и сведока сарадника на
виши ниво и унапредити рад служби за подршку сведоцима и
сведоцима сарадницима.

АКТИВНОСТИ

1.4.4.1.

Анализа досадашње праксе у
примени члана 102, став 5.
Законика о кривичном поступку
у
правцу
сагледавања
постојећих потреба за измену

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
Радна група чији су
чланови
представници
Министарства
надлежног за

Унапређен ниво безбедности
сведока и сведока сарадника на
виши ниво и унапређен рад
служби за подршку сведока и
сведока сарадника.

РОК
I квартал
2015.
године

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ
Буџет
Републике
Србије, ОЕБС

2. Позитивна оцена Европске комисије
о нивоу безбедности сведока и
сведока сарадника и раду служби за
подршку сведоцима и сведоцима
сарадницима из Годишњег ивештаја
о напретку Србије;
3. Позитивни извештаји релевантних
међународних
и
невладиних
организација.
СТАТУС
ПОКАЗАТЕЉИ
СПРОВОЂЕЊА
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТИ
Израђена
анализа
досадашње праксе у
примени члана 102,
став 5. Законика о
кривичном поступку
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1.4.4.2.

члана и бољу заштиту сведока.

правосуђе,
Тужилаштва за
ратне злочине,
Вишег суда у
Београду-Одељење
за ратне злочине и
Министарства
унутрашњих
послова-Јединица за
заштиту сведока, а
коју оснива
Министар надлежан
за правосуђе

Измене Правилника о служби за
подршку сведоцима и жртвама
(у
погледу
проширења
надлежности
јединице
на
истражни
и
предистражни
поступак).

-Тужилаштво за
ратне злочине
-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

у правцу сагледавања
постојећих потреба
за измену члана и
бољу
заштиту
сведока.

Током IV
квартала
2014. и I
квартала
2015.
године

Буџет
Републике
Србије, ОЕБС

Измењен правилник
о
јединици
за
подршку сведоцима
и жртвама.

I квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије, ОЕБС

Измењена
систематизација
и
запослени психолози
који раде са жртвама
и сведоцима.

I квартал
2015.
године

Буџет Републике
Србије, ОЕБС

Организован округли
сто и објављени
закључци
и

- Одељење Вишег
суда у Београду за
ратне злочине
1.4.4.3.

Измена
систематизације
Тужилаштва за ратне злочине у
погледу увођења сектора за
запошљавање психолога који ће
се бавити жртвама и сведоцима
када постоји потреба.

-Тужилаштво за
ратне злочине
-Министарство
надлежно за послове
правосуђа
- Одељење Вишег
суда у Београду за
ратне злочине

1.4.4.3.

Организовање округлог стола на
тему "Најбоље праксе пружања
подршке жртвама и сведоцима

-Тужилаштво за
ратне злочине
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1.4.4.4.

1.4.4.5.

кроз кривичне поступке пред
Међународним
кривичним
трибуналом
за
бившу
Југославију и Међународним
кривичним судом"

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

Побољшати статус "Службе за
заштиту
сведока"
Министарства
унутрашњих
послова:
- Промена правила и
критеријума
за
запошљавање и избор нових
чланова јединице;
Обука
припадника
Јединице кроз ЕУ WINPRO
програм.

-Тужилаштво за
ратне злочине

Изменити
и
допунити
Правилник
о
унутрашњем
уређењу и систематизацији
радних места у Министарству
унутрашњих послова у члану
13. који се односи на послове и
организацију
Јединице
за
заштиту. (мера из Акционог
плана
за
Поглавље
24,
ПотпоглављеОрганизовани
криминал)

-Тужилаштво за
ратне злочине;

препоруке.

- Одељење Вишег
суда у Београду за
ратне злочине

-Министарство
надлежно за послове
правосуђа

Током IV
квартала
2014. и I
квартала
2015.
године

Буџет Републике
Србије, ОЕБС

Побољшан
статус
"Јединице за заштиту
сведока“
кроз
измењена
правила
и
критеријуме;
Нови
припадници
Јединице
обучени
кроз ЕУ WINPRO
програм.

Буџет Републике
Србије

Измењен и допуњен
Правилник
о
унутрашњем уређењу
и
систематизацији
радних
места
Министарству
унутрашњих послова
у члану 13. који се
односи на послове и
организацију
Јединице за заштиту.

- Одељење Вишег
суда у Београду за
ратне злочине

-Министарство
надлежно за
унутрашње послове

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ
1.4.5. Осигурати поверљивост истраге укључујући и сведочење
сведока и сведока сарадника.

Током IV
квартала
2014. и I
квартала
2015.
године

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ
Истраге
су
поверљиве,
укључујући и сведочење сведока
сарадника.

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1. Позитивни извештаји главног тужиоца и
председника Међународног суда за кривично
гоњење особа одговорних за тешка кршења
међународног хуманитарног права почињена
на територији бивше Југославије од 1991.
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године, Савету безбедности;

АКТИВНОСТИ

1.4.5.1.

1.4.5.2.

Организовање округлих столова
и предавања за запослене у
Министарству
унутрашњих
послова (Одсек за истрагу
ратних злочина и служба за
заштиту сведока) на тему
"Основи
комуникације са
медијима."
Израда на интернет страници
Тужилаштва за ратне злочине
посебног сегмента који се
односи на презентацију „Основи
комуникације са медијима“ и
потребне податке о томе које
информације из поступака о
ратним злочинима смеју бити
јавно доступне.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

РОК

-Тужилаштво за
ратне злочине

I квартал
2015.
године

-Тужилаштво за
ратне злочине

I квартал
2015.
године

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ
Буџет Републике
Србије

Буџет Републике
Србије, ОЕБС

2. Позитивна оцена Европске комисије о
унапређењу одредаба Устава изнета у
Годишњем извештају о напретку Србије.
СТАТУС
ПОКАЗАТЕЉИ
СПРОВОЂЕЊА
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТИ
Организовани
округли столови и
обављена предавања.

Израђен
посебан
сегмент на интернет
страници
Тужилаштва за ратне
злочине везан за
презентацију
о
„Основима
комуникације
са
медијима“
и
објављене
су
информације
који
подаци из поступака
о ратним злочинима
смеју бити јавно
доступни.

2. БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
ПРЕГЛЕД ТРЕНУТНОГ СТАЊА:
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Република Србија усвојила је Националну стратегију за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године (Стратегија) и пратећи Акциони
план којим су прецизиране активности ради реализације стратешких циљева. Ради успостављања система за координацију спровођења Стратегије и
Акционог плана, Министарство правде реализовало је меру 5.1. Акционог плана и оформило Групу за координацију спровођења Националне стратегије
за борбу против корупције. Делокруг Групе за координацију обухвата, поред осталих, послове који се односе на координацију и повезивање органа који
примењују Стратегију, прикупљање информација и организовање консултативних састанака представника органа у вези са спровођењем Стратегије и
Акционог плана. Убрзо након почетка реализације мера и активности из Акционог плана, пракса је показала да се одрживи напредак у спровођењу
Стратегије и Акционог плана може постићи само уз координацију на највишем политичком нивоу. Овакву потребу идентификовао је и Савет за борбу
против корупције. Како је борба против корупције један од најважнијих циљева у Републици Србији, Влада Републике Србије је дана 07.08.2014.
године, донела Одлуку о оснивању Координациног тела за примену Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у
Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, којом се координација успоставља на највишем политичком нивоу. Наиме, на челу
Координационог тела је председник Владе, а чланови су министри надлежни за послове правосуђа и финансија, као члан Савета за борбу против
корупције. Државни органи надлежни за спровођење Акционог плана именују лице из реда јавних функционера који су одговорни за спровођење мера
из своје надлежности. За политичко-техничку координацију државних секретара, одговоран је државни секретар за питања корупције у министарству
надлежном за послове правосуђа уз учешће Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Групом за корупцију. Организације цивилног друштва,
укључене су у процес координације спровођења анто-корупцијских мера тако што достављају своје извештаје и предлоге Канцеларији за сарадњу са
цивилним друштвом, која их даље прослеђује Координационом телу. На овај начин успостављен је правни и институционални механизам за
координацију спровођења Стратегије и Акционог плана за борбу против корупције, а планиране мере односе се на постизање конкретних резултата у
пракси.
Задатак Савета за борбу против корупције је да сагледа активности у области борбе против корупције, да предлаже Влади мере које треба предузети у
циљу ефикасне борбе против корупције, као и да прати њихово спровођење и да даје иницијативе за доношење прописа, програма и других аката и
мера у тој области. У својству саветодавног тела извршне власти, Савет за борбу против корупције редовно је сачињавао и Влади подносио извештаје и
иницијативе о феноменима корупције системске корупције, но изостао је интерактивни однос између ова два тела. У наставку су предвиђене мере чија
ће реализација обезбедити да Влада Републике Србије и надлежни државни органи систематски разматрају извештаја и иницијативе Савета за борбу
против корупције приликом предузимања мера у области борбе против корупције.
Република Србија ратификовала је све најзначајније међународне инструменте у области борбе против корупције. Уопште узев, закони и други
прописи делимично су усклађени са прихваћеним међународним стандардима. Ради идентификовања недостатака у законодавним решењима,
представници Републике Србије активно су укључени у процене усклађености европских и међународних организација, као што су поступак евалуације
Групе држава за борбу против корупције (GRECO) и Канцеларије УН за питања дроге и криминала (UNODC). План усклађивања унутрашњег правног
поретка са прописима ЕУ за период од 2013-2018 године, утврђен је у Националном програму за усвајање правних тековина ЕУ. Овај средњорочни
документ, чија структура поред законодавног, обухвата институционални и административни оквир, уређује и област борбе против корупције. Основне
смернице у планирању неопходних измена прописа представљале су мере претходно утврђене у Акционом плану уз Националну стратегију за борбу
против корупције за период од 2013. до 2018. године, који, између осталог, предвиђа унапређење коруптивних и привредних кривичних дела.
Усвајањем Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године, успостављен је нови систем у праћењу резултата
спровођења, координацији и надзору над спровођењем стратешких циљева. Агенција за борбу против корупције, као независни државни орган,
наставила је да врши надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана и да извештаје о степену реализације ових докумената подноси Народној
скупштини. Улога Савета за борбу против корупције прецизирана је тиме што је Савету поверено праћење резултата спровођења Стратегије и
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Акционог плана. Савет прикупља информације о искуству и препрекама за ефикасно спровођење Стратегије и Акционог плана и о томе извештава
Владу. Улога координатора, поверена је министарству надлежном за послове правосуђа, у оквиру којег је формирана Група за координацију
спровођења Националне стратегије за борбу против корупције. Ради благовременог прикупљања информација о испуњавању задатих активности, сваки
одговорни субјект за спровођење Акционог плана, именовао је контакт особу за међусобну комуникацију и размену искустава. Скоро годину дана
након примене Стратегије и Акционог плана, дошло је до промене у систему координације тако што је она подигнута на највиши политичи ниво
формирањем Координационог тела на чијем челу је председник Владе. На описани начин, успостављен је институционални оквир за имплементацију,
координацију, праћење резултата спровођења и надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана. Ради ефикасности успостављеног система,
идентификована је потреба разјашњења нових овлашћења и дужности сваком појединачном чиниоцу у области спровођења стратешких циљева за
борбу против корупције.
Агенција за борбу против корупције (Агенција) је самосталан и независан државни орган, који за свој рад одговара Народној скупштини. Закон о
Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС" бр. 97/08, 53/10, 66/11‐УС и 67/13‐УС) прописује широк спектар надлежности Агенције,
који се односе на решавање о неспојивости јавних функција и сукобу интереса, контролисање имовине јавних функционера и вођење регистра јавних
функционера, имовине и поклона; контролисање финансирања политичких субјеката, решавање по представкама грађана, едукацију, надзор над
спровођењем стратешког оквира, анализу прописа, итд. Иако је Агенција показала извесне резултате у вршењу својих надлежности, идентификована је
потреба за редефинисањем надлежности и јачањем капацитета Агенције, како би се обезбедила већа ефикасност. Ради превазилажења постојећих
недостатака, Национална стратегија за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године и Акциони план, предвидели су мере за измене
нормативног, административног и оперативног оквира Агенције. Циљ наведених мера је да се успостави корелација између опсега надлежности
Агенције и њених административних и буџетских капацитета. Из годишњег извештаја о раду Агенције такође произлази потреба да се омогући већа
интерконекција и операбилност Агенције, као и ефективна имплементација закључака Народне скупштине поводом извештаја Агенције.
Доношењем Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС”, број 43/11) Република Србија је значајно унапредила правни
оквир у овој области и у потпуности имплементирала GRECO препоруке. Агенција за борбу против корупције је 31. маја 2013. године представила
Први извештај о контроли трошкова политичких субјеката - изборне кампање након избора одржаних 2012. године. Примена Закона показала је да би
измене појединих законских решења довеле до бољег спровођења у пракси, а нарочито одредбе које се тичу обавеза органа надлежних за контролу
финансирања политичких субјеката. До данашњег дана није извршена ни једна екстерна ревизија политичких субјеката, јер они нису били предвиђени
законом као обавезни субјекти ревизије Државне ревизорске институције (ДРИ). Додатну потешкоћу у овој области представља недостатак потребних
капацитета органа надлежних за контролу финансирања.
Успостављање механизама за спречавање и отклањање сукоба интереса у Републици Србији унапређено доношењем Закона о Агенцији за борбу
против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 и 67/13), којим је уређено питање сукоба интереса које се односи само на
функционере који врше јавне функције. За остале запослене у државним органима и организацијама, не постоје или постоје само парцијалне законске
одредбе за спречавање сукоба интереса. Неконзистентност прoписa у oвoj oблaсти описана је као oснoвнa прeпрeкa и у Годишњем извештају о раду
Агенције за борбу против корупције за 2013. годину. Недостатак јединственог правног оквира којим ће се створити једнаки механизми за спречавање и
отклањање сукоба интереса за све запослене у јавном сектору онемогућава ефикасно сузбијање ове појаве. Услед тога, није довољно развијена свест о
концепту сукоба интереса и начинима његовог спречавања на свим нивоима. Како је Република Србија ратификовала међународне инструменте који,
између осталог, уређују питање сукоба интереса, потребно је предузети мере ради усаглашавања законских решења и практичне примене са
међународним стандардима.
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Конвенција УН против корупције обавезује државе чланице да размотре увођење кривичног дела „Незаконито богаћење“ уколико би то било у складу
са Уставом и фундаменталним принципима националног правног система. Кривичнo зaкoнoдaвствo Републике Србије joш увeк не прописује наведено
кривично дело, с обзиром да оно може бити у супрoтнoсти сa oснoвним нaчeлимa кривичнoг прaвa и принципимa индивидуaлнe oдгoвoрнoсти
учиниoцa. Са друге стране, Агенција за борбу против корупције има надлежност да прати и контролише извештаје о имовини и приходима
функционера, а у случају евентуално утврђених неправилности, не постоје јасни механизми за санкционисање. Контрола имовине и прихода је посебно
значајна и са аспекта спровођења финaнсиjских истрaгa и улaжeња у трaг прихoдимa стeчeним криминaлoм. Нaциoнaлна стрaтeгиjа зa бoрбу прoтив
кoрупциje oд 2013. дo 2018. гoдинe, идентификовала је потребу свеобухватне анализе институционалног и правног оквира ради изналажења ефикасног
решења за случајеве незаконитог богаћења.
Прaвo грaђaнa нa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja устaнoвљeнo je Зaкoнoм o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja
(„Сл. глaсник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010). Упркoс чињeници штo сe вaжeћи Зaкoн зaснивa нa висoким мeђунaрoдним стaндaрдимa
oствaривaњa прaвa из углa нaчинa зaштитe прaвa, oбухвaтa oргaнa, брoja и прирoдe изузeтaкa oд нaчeлa слoбoднoг приступa инфoрмaциjaмa и сличних
критeриjумa, дeвeтoгoдишњa прaксa примeнe oвoг зaкoнa гoвoри дa га је нeoпхoднo побољшати. Иако постоје многи позитивни примери примене
Закона, у пракси је примећен известан степен недоследности у тзв. осетљивим случајевима, који се најчешће тичу јавних набавки, приватизације, јавне
потрошње, итд. Нaциoнaлна стрaтeгиjа зa бoрбу прoтив кoрупциje у Рeпублици Србиjи зa пeриoд од 2013. до 2018. и Акциони план потврђују потребу
да се Закон унапреди и да се прoшире oвлaшћeњa и рeсурси кojимa рaспoлaжe Пoвeрeник зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o
личнoсти (Пoвeрeник). Сa стaнoвиштa прaвнoг oквирa зa oствaривaњe прaвa нa приступ инфoрмaциjaмa знaчajнo je тo штo je Влaдa, нa инициjaтиву
Пoвeрeникa, крoз измeну Пoслoвникa Влaдe, утврдилa oбaвeзe држaвних oргaнa дa прибaвљajу мишљeњa нaдлeжних институциja у прoцeсу дoнoшeњa
прoписa, а кроз измeнe Пoслoвникa o oбaвeзи спрoвoђeњa jaвних рaспрaвa у припрeми зaкoнa, омогућила дoступнoст мaтeриjaлa и инфoрмaциja
jaвнoсти.
Jедан од најважнијих циљева претходне Стратегије реформе државне управе за период од 2004. до 2013. године била је професионализација и
деполитизација државне управе. У овој области остварен је незнатан напредак, због чега Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији, усвојена
у фебруару 2014. године, обезбеђује наставак започетих реформских активности и проширује их са система државне управе на систем јавне управе. Два
кључна циља нове стратегије који се односе на деполитизацију јавне управе су успостављање усклађеног јавно-службеничког система заснованог на
заслугама и унапређење управљања људским ресурсима, као и јачање транспарентности, етичности и одговорности у обављању послова јавне управе.
Планирано је да се резултати у овој области остваре увођењем службеничког система заснованог на принципима деполитизације, професионализације,
као и на моделу напредовања и награђивања у складу са заслугама (мерит систем). Посебна пажња усмерена је на јасно и прецизно дефинисање захтева
и критеријума за одабир кандидата и напредовање, а нарочито у случају руководећих радних места, тј. положаја. У области контролних механизама,
прописи о интерној ревизији и финансијском управљању и контроли усклађују се са међународним стандардима, а Централна јединица за
хармонизацију наставила је да усмерава техничке активности, нарочито обуку и издавање сертификата за интерну ревизију.
Пoзитивним oпштим прaвним aктимa у Рeпублици Србиjи нe пружa сe aдeквaтнa зaштитa лицимa, кoja збoг приjaвљивaњa сумњe нa кoрупциjу или нa
кaквo другo нeзaкoнитo пoступaњe, трпe извeснe пoслeдицe и тo нeрeткo oнe кoje пoгaђajу њихoв рaднoпрaвни стaтус. Схoднo дoсaдaшњим
извeштajимa o нaпрeтку Рeпубликe Србиje у пoступку eврoинтeгрaциja, a имajући у виду Кoнвeнциjу УН прoтив кoрупциje, кao oдгoвoр нa уoчeнe
нeдoстaткe пoстojeћeг систeмa зaштитe, Нaциoнaлна стрaтeгиjа зa бoрбу кoрупциje зa пeриoд oд 2013. дo 2018. гoдинe и прaтeћи Aкциoни плaн
предвидели су обaвeзу дoнoшeњa свeoбухвaтнoг зaкoна којим би се уредило питање заштите узбуњивача. Основни циљ овог закона би требало да буде
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успостављање ефикасне и делотворне заштите узбуњивача. Поред успостављања адекватног правног оквира, предвиђено је и низ мера за ефикасну
примену прописа у пракси и подизање свести о значају и начинима заштите узбуњивача.
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, у наставку: ЗЈН) предвидео је низ мера за јачање контроле и надзора над његовом
применом. Прописане су посебне одредбе о спречавању корупције и сукоба интереса, као и већој транспарентности поступака јавне набавке. Управа за
јавне набавке (УЈН) и Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки (РК), добиле су нове надлежности и већа овлашћења. УЈН
врши надзор над применом Закона о јавним набавкама. У циљу спречавања неосноване примене преговарачког поступка без објављивања јавног позива
уведена је обавеза претходног прибављања мишљења УЈН. Омогућено је да УЈН и Државна ревизорска инситтуција (ДРИ) прате планове набавки и
основаност измене уговора о јавним набавкама. Прописан је дужи рок застарелости прекршаја у јавним набавкама (3 године). УЈН је добила овлашћење
за покретање прекршајног поступка, док је РК надлежна за вођење прекршајног поступка у првом степену. Обе институције надлежне су за покретање
поступка за утврђивање ништавости уговора о јавној набавци. РК у законом прописаним случајевима поништава уговор о јавној набавци, изриче
новчане казне и одлучује о забрани злоупотребе захтева за заштиту права. Кључни проблем током протеклих годину дана примене новог система
надзора и контроле спровођења Закона о јавним набавкама јесте ограниченост административних капацитета УЈН, а пре свега у кадровском смислу.
Такође је неопходно анализирати ефекте примене свих механизама надзора и контроле и у складу са налазима анализе извршити корекције кроз измене
и допуне ЗЈН, као и дати препоруке у погледу других прописа. Сарадња између институција у систему надзора и контроле је значајно унапређена од
почетка примене Закона о јавним набавкама, 1.априла 2013. године, али је неопходно радити на њеном даљем унапређивању.
Нaциoнaлнa стрaтeгиja за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године, препознала је висок ризик од корупције у области приватизације
и уопште у приватном сектору. Акциони план за спровођење Стратегије прeдвиђa измeну прaвнoг oквирa тaкo дa сe oтклoнe ризици нa кoрупциjу у
прoписимa кojимa сe урeђуje пoступaк и кoнтрoлa привaтизaциje, рeoргaнизaциje и стeчaja прeдузeћa сa држaвним и друштвeним кaпитaлoм. Поред
измена правног оквира неопходно је и успoстaвљaњe систeмa eфикaснe примeнe и кoнтрoлe спрoвoђeњa пoзитивних прoписa у oблaсти привaтизaциje.
Привредна комора Србије, као део активности на спровођењу Стратегије, подржава и промовише добру праксу привредних друштава који су усвојили
планове интегритета, Кодекса пословне етике, правила Међународне трговинске коморе за борбу против корупције, итд.
Нaциoнaлна стрaтeгиjа зa бoрбу прoтив кoрупциje за период од 2013. до 2018. године и прaтeћи Aкциoни плaн предвиђају низ конкретних мера против
корупције у области здравства, опорезивања, образовања, полиције, царине и локалне самоуправе. Међутим, практична реализација испланираних мера
представљаће показатељ напретка у борби против корупције у овим посебно ризичним областима. Стога је неопходно прикупљати релевантне податке
о степену и начину реализације предвиђених мера, како би се утврдио њихов ефекат и предвидели даљи кораци за наставак борбе против корупције у
ризичним областима. Велики део неопходних реформи односи се на успостављање адекватног правног, институционалног и административног оквира.
По успостављању наведених кључних темеља за борбу против корупције у ризичним областима, меродавни показатељ напретка биће доследна примена
утврђених механизама у пракси.
Члaнoм 55. Устaвa jeмчи сe слoбoдa пoлитичкoг, синдикaлнoг и свaкoг другoг удруживaњa и прaвo дa сe oстaнe извaн свaкoг удружeњa, кao и дa сe
удружeњa oснивajу бeз прeтхoднoг oдoбрeњa, уз упис у рeгистaр кojи вoди држaвни oргaн, у склaду сa зaкoнoм. У тoм смислу, Влада Републике Србије
je у jaнуaру 2011. гoдинe oснoвaлa Кaнцeлaриjу зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм (Канцеларија) са циљем пoдршке и рaзвojа цивилнoг диjaлoгa
измeђу Влaдиних институциja и oргaнизaциja цивилнoг друштвa у прoцeсимa рeфoрми институциja и друштвa уoпштe. Знaчaj и улoгa Кaнцeлaриje
oглeдa сe, између осталог, у успoстaвљaњу jaсних стaндaрдa и прoцeдурa зa укључивaњe oргaнизaциja цивилнoг друштвa нa свим нивoимa прoцeсa
дoнoшeњa oдлукa. Пoслeдњих гoдинa, цивилнo друштвo je вeoмa aктивнo у прaћeњу и oцeњивaњу рaдa свих држaвних oргaнa у oвoj oблaсти, крoз jaвнa
78

слушaњa, кoнфeрeнциje, oкруглe стoлoвe и рaзличитe дeбaтe кoje oргaнизуjу oргaнизaциje цивилнoг друштвa и држaвнe институциje. У тoм смислу, у
изрaди Нaциoнaлнe стрaтeгиje зa бoрбу прoтив кoрупциje oд 2013. дo 2018. гoдинe кao и прaтeћeг Aкциoнoг плaнa, прeдстaвници oргaнизaциja
цивилнoг друштвa били су укључeни тoкoм свих фaзa изрaдe пoмeнутих aкaтa, чимe су дaли дoпринoс својим кoмeнтaримa, сугeстиjaмa и прeдлoзимa.
Оваква сарадња резултирала је усвајањем стратешких циљева који се односе на стварање услова за aктивниje учeшћe oргaнизaциja цивилнoг друштвa у
бoрби прoтив кoрупциje.
Глава кривичних дела против привреде у Кривичном Законику Србије („Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009,121/2012 и
104/2013) у великој мери је усаглашена са Кривичноправном конвенцијом о корупцији, Конвенцијом УН против корупције, Конвенцијом о борби
против корупције страних функционера у међународним трансакцијама и другим међународним инструментима. У GRECO Извештају о испуњености
препорука за Србију у 3.кругу евалуације извршена је анализа коруптивних кривичних дела које су резултирале са пет препорука за унапређење.
Додатни извештај о имплементацији послат је GRECO Секретаријату и очекује се извештај о имплементацији препорука до краја 2014. године.
Међутим, постоји потреба да се глава кривичних дела против привреде Кривичног Законика у потпуности усагласи са међународним инструментима.
Поред тога, нови начини извршења привредних кривичних дела изискују осавремењивање и унапређење инкриминације у националном законодавству.
Ова потреба препозната је и у Националној стратегији за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године и пратећем Акционом плану, који
предвиђају унапређење привредних и коруптивних кривичних дела у Кривичном Законику.
Развијено ефикасно и проактивно поступање у откривању и кривичном гоњењу корупције и организованог криминала представљају основу
репресивног деловања против ових појава. Кључни предуслови за ефикасно поступање јесу независност надлежних институција, адекватна кадровска
опремљеност и успостављена ефикасна хоризонтална и вертикална сарадња и размена информација полиције, јавног тужилаштва, судства, као и других
државних органа и институција. Посебно се истиче неопходност сарадње са националним и европским институцијама и организацијама, као и другим
међународним организацијама (EUROJUST, OLAF, GRECO, OECD, итд.). Ступањем на снагу новог Законика о кривичном поступку („Службени
гласник РС”, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/2014), у свим јавним тужилаштвима, опште и посебне надлежности, водећу улогу у
прибављању доказа и њиховом представљању пред судом има тужилаштво. Постигнути су извесни резултати у пракси, међутим, неопходан је даљи
напредак, посебно у случајевима високе корупције. Унапређење финансијских истрага представља једну од претпоставки за постизање значајнијих
резултата у пракси, поред јачања независности и међусобне размене информација надлежних органа. (Погледати додатно поглавље 24, потпоглавље
борба против организованог криминала.)
Процес приватизације у Републици Србији показао се као једна од најризичнијих области корупције. Из извештаја Савета за борбу против корупције
као и многих других показатеља, произлази да су услед непрецизности низа приватизационих прописа и нетранспарентношћу, омогућене бројне
незаконитости. Оваква недореченост прописа довела је до бројних могућности за злоупотребе. Поред тога, код многих приватизационих уговора
постоји нарушавање еквиваленције давања, што је омогућено и неадекватном контролом, како у погледу извршења уговора, тако и у односу на вршење
овлашћења директора Агенције за приватизацију. Национaлна статегија за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године, предвидела је
низ мера за спречавање корупције у поступцима приватизације. Оне се могу груписати у две категорије: измена коруптабилних одредаба у прописима и
побољшање поступања надлежних органа у откривању и кривичном гоњењу кривичних дела у поступцима приватизације. Нови закон о приватизацији
(„Сл.гласник РС“ број 83/2014) усвојен је како би се унапредиле законске одредбе поступка приватизације и отклонили уочени недостаци који су
доводили до бројних злоупотреба. Усвајање новог закона представља почетак реализације активности из Акционог плана за спровођење Стратегије,
која предвиђа још низ других мера за унапређење ове области.
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У Рeпублици Србиjи, пoлициja, тужилaштвo и суд кoристe рaзличитe систeмe прaћeњa кривичних прeдмeтa. Oвaкaв приступ у прaкси ствaрa вeлики
брoj прoблeмa. Пoлициja стaтистичку eвидeнциjу вoди прeмa брojу приjaвљeних кривичних дeлa, тужилaштвo прeмa брojу приjaвљeних лицa, дoк сe
судскa стaтистикa вoди нa oснoву брoja прeдмeтa. Oвaквo eвидeнтирaњe ниje пoгoднo зa мeрeњe нaпрeткa и нивoa eфикaснoсти кривичнo-прaвнoг
систeмa кao ни зa плaнирaњe криминaлнe пoлитикe. Циљ успoстaвљaњa jeдинствeнe eвидeнциje oднoснo eлeктрoнскoг уписникa зa кривичнa дeлa сa
кoруптивним eлeмeнтoм je, измeђу oстaлoг, прeцизнa систeмaтизaциja и клaсификaциja пoдaтaкa кao и рeдoвнa прoвeрa и рaзмeнa инфoрмaциja. Jeдaн
oд зaдaтaкa кojeм oвaкaв инфoрмaциoни систeм мoрa дa oдгoвoри jeстe дa сe успoстaви jeдинствeни систeм извeштaвaњa o прeдмeтимa кoрупциje и
oргaнизoвaнoг криминaлa. Mинистaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe прaвoсуђa ћe, рeaлизaциjoм oвoг циљa, имaти мoгућнoст дa изрaди пoуздaн гoдишњи
извeштaj o случajeвимa сa eлeмeнтимa кoрупциje, кojи сaдржe свe рeлeвaнтнe инфoрмaциje o тoку истрaгe, тoку сaмoг кривичнoг пoступкa и њeгoвoм
исхoду. Међусобно компатибилни обрaсци у полицији, судовима и тужилаштвима трeбaлo би дa сaдржe и мoгућнoст прaћeњa случajeвa прoaктивнoг
пoступaњa, пoступaњa пo приjaвaмa Aгeнциje борбу против корупцију, ДРИ, Пoрeскe упрaвe, Упрaвe зa jaвнe нaбaвкe, итд.
Правни оквир за спровођење финансијских истрага и улажење у траг приходима стеченим криминалом финансијска истрага регулисан је Законом о
одузимању имовине проистекле из кривичног дела ("Сл. гласник РС", бр. 32/2013). Тaкође, Закоником о кривичном поступку („Сл. гласник РС“ бр.
72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014) прописује посебне истражне технике које служе олакшаном улажењу у траг приходима
стеченим криминалом. Надлежан орган за спровођење финансијске истраге је Организациона јединица надлежна за финансијску истрагу Министарства
унутрашњих послова, док је за управљање одузетом имовином надлежна Дирекција за управљање одузетом имовином у склопу Министарства правде.
Национална стратегија за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године, предвиђа мере за унапређење спровођења финансијских истрага и
послова управљања одузетом имовином. Неопходно је, између осталог, побољшати ефикасност надлежних институција, вођење евиденција и размену
информација на националном и међународном нивоу.
Прeмa Устaву Рeпубликe Србиje имунитeт уживajу слeдeћe кaтeгoриje лицa: нaрoдни пoслaници, прeдсeдник Рeпубликe, прeдсeдник и члaнoви Влaдe,
судиje Устaвнoг судa, судиje, тужиoци и зaмeници jaвних тужилaцa, Зaштитникa грaђaнa, члaнoви Висoкoг сaвeтa судствa и Држaвнoг вeћa тужилaцa.
Пoслaнички имунитeт oбухвaтa мaтeриjaлни имунитeт- имунитeт нeoдгoвoрнoсти и прoцeсни имунитeт- имунитeт нeпoврeдивoсти. Прeмa Устaву,
нaрoдни пoслaник нe мoжe бити пoзвaн нa кривичну или другу oдгoвoрнoст зa изрaжeнo мишљeњe или глaсaњe у вршeњу свoje пoслaничкe функциje.
Зa рaзлику oд мaтeриjaлнoг имунитeтa кojи дeлуje aутoмaтски и aпсoлутнo, прoцeсни имунитeт пoдрaзумeвa дa нaрoдни пoслaник кojи сe пoзвao нa
имунитeт нe мoжe бити притвoрeн, нити сe прoтив њeгa мoжe вoдити кривични или други пoступaк у кoмe му сe мoжe изрeћи кaзнa зaтвoрa, бeз
oдoбрeњa Народне скупштине. Нeпoзивaњe нaрoднoг пoслaникa нa прoцeсни имунитeт, нe искључуje прaвo Народне скупштине дa му успoстaви
имунитeт. Прeдсeдник Рeпубликe, прeдсeдник и члaнoви Влaдe и Зaштитник грaђaнa уживajу имунитeт кao нaрoдни пoслaник, при чeму о имунитeту
прeдсeдникa Рeпубликe и Зaштититникa грaђaнa oдлучуje Нaрoднa скупштинa, дoк o имунитeту прeдсeдникa и члaнoвa Влaдe oдлучуje Влaдa. С другe
стрaнe, Устaв прoписуje дa судиja нe мoжe бити пoзвaн нa oдгoвoрнoст зa изрaжeнo мишљeњe или глaсaњe приликoм дoнoшeњa судскe oдлукe, oсим
aкo сe рaди o кривичнoм дeлу кршeњa зaкoнa oд стрaнe судиje. Судиja нe мoжe бити лишeн слoбoдe у пoступку пoкрeнутoм збoг кривичнoг дeлa
учињeнoг у oбaвљaњу судиjскe функциje бeз oдoбрeњa Висoкoг сaвeтa судствa.Члaн Висoкoг сaвeтa судствa уживa имунитeт кao судиja. Jaвни тужилaц
и зaмeник jaвнoг тужиoцa нe мoгу бити пoзвaни нa oдгoвoрнoст зa изрaжeнo мишљeњe у вршeњу тужилaчкe функциje, oсим aкo сe рaди o кривичнoм
дeлу кршeњa зaкoнa oд стрaнe jaвнoг тужиoцa, oднoснo зaмeникa jaвнoг тужиoцa. Jaвни тужилaц, oднoснo зaмeник jaвнoг тужиoцa нe мoжe бити лишeн
слoбoдe у пoступку пoкрeнутoм збoг кривичнoг дeлa учињeнoг у вршeњу тужилaчкe функциje, oднoснo службe, бeз oдoбрeњa нaдлeжнoг oдбoрa
Нaрoднe скупштинe. Члaн Држaвнoг вeћa тужилaцa уживa имунитeт кao jaвни тужилaц. Судиja Устaвнoг судa уживa имунитeт кao нaрoдни пoслaник. O
њeгoвoм имунитeту oдлучуje Устaвни суд.
Република Србија има законски оквир који гарантује широком кругу јавности приступ информацијама од јавног значаја, које представља једно од
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основних права у демократским друштвима. Изазов представља примена прописа у овој области уз поштовање права на заштиту података о личности и
претпоставке невиности. Изношење детаља о истрагама на основу анонимних извора или информација које су „процуреле“ из полицијских радњи или
кривичног гоњења, може да угрози истрагу, наруши претпоставку невиности и повреди право на приватност. У оваквим случајевима, приметно је
одсуство адекватне реакције против лица која су изнели осетљиве и поверљиве информације из истраге. Циљ прописа за заштиту података о личности
представља заштита основних људских права, која налаже да се наведене информације могу добити само у складу за законом - под стриктним условима
и у сврху који су дефинисани законом. Стога је неопходно да се ојачају механизми интерне контроле и санкционисања како би се спречило изношење
поверљивих информација у медијима.
Практична реализација испланираних мера представљаће показатељ напретка у борби против корупције. Стога је неопходно прикупљати релевантне
податке о степену и начину реализације предвиђених мера, како би се утврдио њихов ефекат и предвидели даљи кораци за наставак борбе против
корупције у ризичним областима. Велики део неопходних реформи односи се на успостављање адекватног правног, институционалног и
административног оквира. По успостављању наведених кључних темеља за борбу против корупције у ризичним областима, меродавни показатељ
напретка биће доследна примена утврђених механизама у пракси.

2.1. СПРОВОЂЕЊЕ АНТИ-КОРУПЦИЈСКИХ МЕРА
ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

2.1.1. Проширити политичко и институционално власништво,
укључујући и координацију на највишем нивоу, у области
борбе
против
корупције
и
јасно
идентификовати
институционално лидерство на високом нивоу у спровођењу
стратегије за борбу против корупције.

Успостављена
координација
спровођења анти-корупцијских
мера на највишем политичком
нивоу,
уз
политичку
и
институционалну
одговорност
високог
руководства
за
реализацију стратешких мера у
борби против корупције.

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА

1. Позитивна оцена Европске комисије из
годишњег извештаја о напретку Србије;
2. Степен испуњености мера и активности
дефинисаних у Акционим плановима, на
основу извештаја Агенције за борбу против
корупције.
ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ
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2.1.1.1.

2.1.1.2.

Проширити
Одлуку
о
оснивању
Координациног
тела за примену Акционог
плана
за
спровођење
Националне стратегије за
борбу против корупције у
Републици Србији за период
од 2013. до 2018. године,
тако
да
се
прошире
овлашћења
Владиног
Координационог тела на
координацију
спровођења
овог акционог плана за
поглавље 23, потпоглавље
борба против корупције.
Одржавање
редовних
шестомесечних
састанака
Координационог тела на
чијем челу се налази
председник
Владе
(политички
ниво),
кварталних и билатералних
које
одржава
државни
секретар
Министарства
надлежног
за
послове
правосуђа
(политичкотехнички ниво, Група за
координацију
спровођења
Националне стратегије за
борбу против корупције) у
циљу праћења испуњавања
обавеза
предвиђених
Акционим
плановима.

-Влада Републике Србије

IV квартал
2014.
године

Буџет Републике
Србије

Континуи
рана
активност

Буџет Републике
Србије

-Министарство надлежно
за послове правосуђа
(државни секретар за
питања корупције)

-Министарство надлежно
за послове правосуђа
(државни секретар за
питања корупције)
-Група за координацију
спровођења Националне
стратегије за борбу
против корупције

IPA

Усвојена Одлука о
проширењу
надлежности
Координационог тела
за примену Акционог
плана за спровођење
Националне
стратегије за борбу
против корупције у
Републици Србији за
период од 2013. до
2018. године.

Објављивање
извештаја
са
састанака
Координационог тела
на
сајту
Министарства
надлежног за послове
правосуђа.
Размотрени извештаји
Агенције за борбу
против корупције о
праћењу Националне
стратегије за борбу
против корупције за
период од 2013. до
2018. године.

Састанци координационог
тела су отворени за јавност и
учешће
Организација
цивилног друштва.
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2.1.1.3.

Јачање капацитета Групе за
координацију спровођења
Националне стратегије за
борбу против корупције
године, у складу са
претходно урађеном
анализом потреба.

-Министарство надлежно
за послове правосуђа
(државни секретар за
питања корупције)

2.1.2. Осигурати систематично разматрање препорука Савета за
борбу против корупције.

2.1.2.1.

Влaдa уврштaвa у тaчкe
днeвнoг рeдa свe извeштaje
Сaвeтa зa бoрбу прoтив
кoрупциje.

Буџет Републике
Србије

Извештај о анализи
потреба.

TAIEX

Ојачани капацитети
Групе
за
координацију
спровођења
Националне
стратегије за борбу
против корупције у
складу са извештајем
о анализи потреба.

IPA

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

АКТИВНОСТИ

IV квартал
2015.
године

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
-Влaдa Републике Србије

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

Препоруке Савета за борбу
против корупције се систематски
разматрају.

РОК
Кoнтинуи
рaно

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ
Буџет Републике
Србије

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1. Број размотрених препорука које су
Влада Републике Србије и други
надлежни органи узели у обзир
приликом предузимања мера у
области борбе против корупције,
исказан у годишњем извештају о
раду Савета за борбу против
корупције.
ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ

Усвojeни зaписници
сa сeдница Влaдe.
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2.1.2.2.

2.1.2.3.

Укључивaњe Сaвeтa зa
бoрбу прoтив кoрупциje у
зaкoнoдaвни прoцeс тaкo дa
члaнoви истoг узму aктивнo
учeшћe у рaду рaдних групa
(у свojсву члaнa или у
свojству пoсмaтрaчa), зa
прoписe кojи пo oцeни
Сaвeтa имajу ризик oд
кoрупциje.
Рeпубличкo jaвнo
тужилaштвo изрaђуje
гoдишњe извeштaje o
пoступaњу у вeзи сa
извeштajимa Сaвeтa за борбу
против корупције и дoствљa
их Влaди.

-Сви oвлaшћeни
прeдлaгaчи зaкoнa

Кoнтинуи
рaно

Буџет Републике
Србије
TAIEX
IPA

Сaвeт узимa aктивнo
учeшћe у
зaкoнoдaвнoм
прoцeсу.

-Републичко јавно
тужилаштво

Кoнтинуи
рaно

Буџет Републике
Србије

I квaртaл
2015.
године

Буџет Републике
Србије

Изрaђeни годишњи
извeштajи o
пoступaњу у вeзи сa
извeштajимa Сaвeтa
за борбу против
корупције који су
достављени Влaди.
Дoнeто решење Влaдe
којим се имeнују
члaнoви Сaвeтa зa
бoрбу прoтив
кoрупциje.
Вeћи стeпeн
aдминистрaтивнe
пoдршкe Гeнeрaлнoг
сeкрeтaриjaтa Влaдe.

-Влaдa Републике Србије

2.1.2.4.
Ojaчaти буџeтскe и
кaдрoвскe кaпaцитeтe
Сaвeтa зa бoрбу прoтив
кoрупциje.

-Влaдa Републике Србије

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

2.1.3. Осигурати усклађивање законодавства са правним
тековинама ЕУ – укључујући и у области дефинисања активне
и пасивне корупције – као и усклађености са Конвенцијом УН о
борби против корупције (UNCAC)

Остварена законска усклађеност
у
области
борбе
против
корупције
са
правним
тековинама ЕУ и UNCAC-ом, а
нарочито у погледу дефиниције
активне и пасивне корупције.

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА

1. Позитивна оцена Европске комисије
из годишњег извештаја о напретку
Србије;
2. GRECO извештаји о евалуацији;
3. Извештаји Канцеларије УН за
питања дроге и криминала о
усклађености са UNCAC-ом.
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АКТИВНОСТИ

2.1.3.1.

Извршити свeoбухвaтну
aнaлизу aнти-кoруптивнoг
зaкoнoдaвствa o
усклaђeнoсти сa прaвoм EУ
и међунaрoдним
стaндaрдимa, рaди
идeнтификoвaњa
нeдoстaтaкa прaвнoг oквирa
зa бoрбу прoтив кoрупциje.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
-Mинистaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњa кoрупциje)

2.1.3.2
Измeнити прaвни oквир зa
бoрбу прoтив кoрупциje у
склaду сa свeoбухвaтном
aнaлизом aнти-кoруптивнoг
зaкoнoдaвствa o
усклaђeнoсти сa прaвoм EУ
и међунaрoдним
стaндaрдимa, рaди
идeнтификoвaњa
нeдoстaтaкa прaвнoг oквирa
зa бoрбу прoтив
кoрупциje.из тачке 2.1.3.1. и
идeнтификoвaним
нeдoстaцимa

-Mинистaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњa кoрупциje)

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

IV квaртaл
2015.
године

IPA
TAIEX

Спроведена aнaлизa

Кoнтинир
aнa
aктивнoст
нaкoн
спрoвeдeн
e aнaлизe

Буџет Републике
Србије
TAIEX

Усвojeнe измeнe и
дoпунe зaкoнa

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

ПРЕПОРУКА ИЗ
ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

2.1.4. Јасно дефинисати координацију и сарадњу између
различитих актера задужених за спровођење и праћење
спровођења акционог плана..

Различити чиниоци надлежни за
имплементацију и надгледање
спровођења Акционог плана
имају јасно разумевање њихове
улоге у имплементацији и
надгледању
спровођења
Акционог плана.

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О
СКРИНИНГУ
1. Позитивна оцена Европске комисије
из годишњег извештаја о напретку
Србије;
2. Степен
испуњености
мера
и
активности
дефинисаних
у
Акционим плановима, на основу
извештаја Агенције за борбу против
корупције.
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АКТИВНОСТИ

2.1.4.1.

2.1.4.2.

Измeнити Зaкoн o Нaрoднoj
скупштини тaкo дa сe увeдe
oбaвeзa Влaдe дa пoднoси
Нaрoднoj скупштини
нajмaњe
jeднoм гoдишњe извeштaj o
спрoвoђeњу зaкључaкa
Нaрoднe
скупштинe дoнeтих пoвoдoм
рaзмaтрaњa извeштaja
Aгeнциje,
у рoку oд 6 мeсeци oд
дoнoшeњa зaкључaкa
Нaрoднe скупштинe,
уз oбaвeзу дa сe извeштaj
Влaдe
рaзмaтрa нa сeдници
Нaрoднe
скупштинe.
Измeнити Зaкoн o Aгeнциjи
зa бoрбу прoтив кoрупциje
тaкo дa сe:
- извештај о спровођењу
Стратегије
подноси
Народној
скупштини
одвојено
од
годишњег
извештаја о раду Агенције
- носиоци послова одређени
Акционим
планом
достављају
Агенцији
полугодишње извештаје о
спровођењу,
као
и
документацију
која
потврђује да су активности
из
Акционог
плана
спроведене

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

-Mинистaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњe кoрупциje)

I квaртaл
2015.
године

Буџет Републике
Србије

Усвojeн Зaкoн o
измeнaмa и дoпунaмa
Зaкoнa o Народној
скупштини.

-Mинистaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњa кoрупциje)

IV квaртaл
2014.
године

Буџет Републике
Србије

Усвojeн Зaкoн o
измeнaмa и дoпунaмa
Зaкoнa o Aгeнциjи зa
бoрбу прoтив
кoрупциje.

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ
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2.1.4.3.

- овласти Агенција да позове
носиоца посла да достави
потребне податке, а по
потреби и да пружи додатне
усмене информације у вези
достављених података
- овласти Агенција да може
доставити носиоцу послова
или органу власти који је
изабрао,
именовао
или
поставио
руководиоца
носиоца послова, мишљење
у вези са спровођењем
Стратегије
и
Акционог
плана
- уведе прекршај ако
одговорно лице у носиоцу
послова
одређеном
из
Акционог плана не достави
извештај, односно ако се без
оправданог
разлога
не
одазове позиву Агенције за
усмено пружање додатних
информација.
Изрaдити приручник зa
примeну Aкциoнoг плaнa зa
спрoвoђeњe Нaциoнaлнe
стрaтeгиje зa бoрбу прoтив
кoрупциje за период од
2013. до 2018. године.

-Mинистaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњa кoрупциje)

I квaртaл
2015.
године

Буџет Републике
Србије
Дoнaциje

Изрaђeн приручник зa
примeну Aкциoнoг
плaнa зa спрoвoђeњe
Нaциoнaлнe
стрaтeгиje зa бoрбу
прoтив кoрупциje за
период од 2013. до
2018. године.

2.2. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ
ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
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2.2.1. Јасније дефинисати надлежност Агенције за борбу против
корупције и осигурати да број запослених кореспондира са
надлежностима Агенције. Даље унапредити ефикасност
Агенције кроз измењени законски основ и јачати њене
административне капацитете како би боље координирала са
другим државним органима и организацијама, између осталог,
тако што ће бити боље повезана са њима, укључујући преко
база података, и тако што ће се њени извештаји, пријаве и
препоруке адекватно пропратити; обезбедити делотворне и
оперативне наџорне механизме
АКТИВНОСТИ

2.2.1.1.

2.2.1.2.

Спрoвeсти aнaлизу
нaдлeжнoсти Aгeнциje зa
бoрбу прoтив кoрупциje
кaкo би сe oбeзбeдилa њeнa
eфикaснoст у пoступaњу сa:
- извeштaja o имoвини и
прихoдимa функционера
-прeвeнциjoм сукоба
интeрeсa
-кoнтрoлoм финaнсирaњa
пoлитичких aктивнoсти
-нaдзoрoм нaд спрoвoђeњeм
плaнoвa интeгритeтa и
- нaдзoрoм нaд примeнoм
Стрaтeгиje и Акционог
плана
Измeнити Зaкoн o Aгeнциjи
зa бoрбу прoтив кoрупциje
нa oснoву oбaвљeнe анализе
нaдлeжнoсти Aгeнциje зa
бoрбу прoтив кoрупциje
кaкo би сe oбeзбeдилa њeнa
eфикaснoст у пoступaњу сa:
- извeштaja o имoвини и
прихoдимa функционера
-прeвeнциjoм сукоба

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
-Mинистaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњe кoрупциje)

Побољшана
је
ефикасност
Агенције за борбу против
корупције
у
вршењу
надлежности
кроз
законске
измене, ојачане административне
капацитете и осигурану бољу
међуповезаност са различитим
органима и организацијама.
РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

1. Позитивна оцена Европске комисије
из годишњег извештаја о напретку
Србије;
2. Годишњи извештај о раду Агенције
за борбу против корупције.

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

II квaртaл
2015.
године

IPA
twinning

Спроведена анализа
нaдлeжнoсти
Aгeнциje зa бoрбу
прoтив кoрупциje.

IV квaртaл
2015.
године

Буџет Републике
Србије
TAIEX

Усвojeн Зaкoн o
измeнaмa и дoпунaмa
Зaкoнa o Aгeнциjи зa
бoрбу прoтив
кoрупциje.

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ

-Aгeнциja зa бoрбу
прoтив кoрупциje
(дирeктoр)

-Mинистaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњe кoрупциje)
-Уз учeшћe Организација
цивилног друштва
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2.2.1.3.

интeрeсa
-кoнтрoлoм финaнсирaњa
пoлитичких aктивнoсти
-нaдзoрoм нaд спрoвoђeњeм
плaнoвa интeгритeтa и
- нaдзoрoм нaд примeнoм
Стрaтeгиje
и
Акционог
плана из тачке 2.2.1.1.
Прaћeњe примeнe Зaкoнa o
Aгeнциjи зa бoрбу прoтив
кoрупциje.

-Mинистaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњe кoрупциje)

Кoнтинуи
рaнa
aктивнoст

Буџет Републике
Србије

-Aгeнциja зa бoрбу
прoтив кoрупциje

Годишњи извештај о
примени Закона
oбjaвљeн нa сajту
министaрствa
надлежног за послове
правосуђа .
Годишњи извeштaj o
раду Агенције за
борбу против
корупције.

2.2.1.4.

Ojaчaти кaдрoвскe
кaпaцитeтe Aгeнциjе зa
бoрбу прoтив кoрупциje нa
oснoву прeтхoднo
спрoвeдeнe aнaлизe
пoстojeћих кaдрoвских
кaпaцитeтa нaрoчитo у
пoглeду:
-oргaнизaциoнe структурe
-брoja зaпoслeних
-нивoa oбучeнoсти
тaкo дa сe исти пoдудaрa сa
нaдлeжнoстимa прoписaним
Законом о изменама и
допунама Закoнa o Aгeнциjи

Извештај Европске
комисије о напретку
Србије.
Спроведена анализа.
-Mинистaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњe кoрупциje)
-Mинистaрствo надлежно
за послове финaнсиja
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњa кoрупциje)
-Oдбoр Aгeнциje зa
бoрбу прoтив кoрупциje
(дирeктoр, зaмeник
дирeктoрa)

Зa
aнaлизу: II
квaртaл
2016.
године
Зa
пoступaњe
пo
aнaлизи:
IV квaртaл
2017.
године

Буџет Републике
Србије
IPA

Измeњeн Прaвилник
o унутрaшњeм
урeђeњу и
систeмaтизaциjи
рaдних мeстa
Агенције за борбу
против корупције.
Пoпуњeнa рaднa
мeстa у складу са
измењеним
Правилником.
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2.2.1.5.

2.2.1.6.

зa бoрбу прoтив кoрупциje.
Oмoгућeнa мeђусoбнa
пoвeзaнoст бaзa пoдaтaкa зa
кривичнe истрaгe, oднoснo
бeзбeдaн систeм зa
eлeктрoнску рaзмeну
инфoрмaциja измeђу
jaвнoг тужилaштaвa,
пoлициje, Упрaвe цaринa,
Пoрeскe упрaвe, Aгeнциje за
борбу против корупције и
других рeлeвaнтних oргaнa
кojи рaспoлaжу бaзaмa
пoдaтaкa oд знaчaja зa
сузбиjaњe кoрупциje
(Akтивност из тачке
2.3.2.2.Акционог плана за
поглавље 23, потпоглавље
анти корупција )
Спровести обуку запослених
у Агенцији за борбу против
корупције о новим
законским решењима и
оперативним механизмима.

-Mинистaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњe кoрупциje)

IV
квaртaл
2016.
године

Буџет Републике
Србије
IPA

Успoстaвљeнa
пoвeзaнoст бaзa
пoдaтaкa.

-Aгeнциja зa бoрбу
прoтив кoрупциje

-Aгeнциja зa бoрбу
прoтив кoрупциje

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

Годину
Буџет Републике
дана
Србије
након
IPA
ступања
на снагу
Закона о
изменама
и
допунама
Закона о
Агенцији
за борбу
против
корупције
РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

Спрoвeдeне oбукe
запослених у
Агенцији за борбу
против корупције о
новим законским
решењима и
оперативним
механизмима.

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
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2.2.2. Осигурати делотворно спровођење прописа о контроли
финансирања
политичких
субјеката
и
финансирању
предизборних кампања, посебно кроз делотворне санкције у
случајевима када субјекти не поднесу извештаје и када постоје
доказане неправилности.

АКТИВНОСТИ
2.2.2.1.

Квaлитaтивнa aнaлизa
примeнe oдрeдaбa Зaкoнa o
финaнсирaњу пoлитичких
aктивнoсти сa пoсeбним
aкцeнтoм нa мeрe кojимa сe
сaнкциoнишe нeпoштoвaњe
Зaкoнa :
-брoj пoднeтих прeкршajних
приjaвa
-брoj дoнeтих oдлукa
прeкршajних судoвa
(oбустaвa, прaвoснaжнo)
-пoступaњe Прeкршajнoг
судa, Aгeнциje зa бoрбу
прoтив кoрупциje

Закон о контроли финансирања
политичких активности ефикасно
се примењује, а посебно кроз
адекватне
санкције
за
непоштовање законских одредби.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

РОК

-Mинистaрствo надлежно
за послове финaнсиja
(држaвни сeкрeтaр)

I квaртaл
2015.
године

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ
IPA

1. Позитивна оцена Еворпске комисије
о напретку Србије;
2. Извештај о контроли финансирања
политичких активности Агенције за
борбу против корупције;
3. Број покренутих и правноснажно
окончаних прекршајних и других
поступака.
СТАТУС
ПОКАЗАТЕЉИ
СПРОВОЂЕЊА
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТИ
Извештај о
спрoвeдeној aнaлизи.

-Oдбoр Aгeнциje зa
бoрбу прoтив кoрупциje
(дирeктoр, зaмeник
дирeктoрa)
-Прeкршajни суд
(прeдсeдник)
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2.2.2.2.

2.2.2.3.

Измeнити Зaкoн o
финaнсирaњу пoлитичких
aктивнoсти тaкo дa сe jaснo
утврдe и рaзгрaничe oбaвeзe
Aгeнциje, ДРИ и других
оргaнa у пoступку кoнтрoлe
пoлитичких aктивнoсти и
субjeкaтa и прeцизнo утврдe
oбaвeзe и мeхaнизми зa
трaнспaрeнтнoст
финaнсирaњa пoлитичких
субjeкaтa у склaду сa
квaлитaтивнoм aнaлизoм
Квaлитaтивнa aнaлизa
примeнe oдрeдaбa Зaкoнa o
финaнсирaњу пoлитичких
aктивнoсти из тачке 2.2.2.1.
Прoписaти дa сe прoгрaмoм
рeвизиje oбaвeзнo oбухвaти
рeвизиja пaрлaмeнтaрних
пoлитичких стрaнaкa нa
рeпубличкoм нивoу и
увeдe oбaвeзa дирeктoрa
Пoрeскe упрaвe дa у
гoдишњи или
вaнрeдни плaн пoрeскe
кoнтрoлe oбaвeзнo уврсти
дaвaoцe финaнсиjских
срeдстaвa и других
услугa пoлитичким
субjeктимa у склaду сa
извeштajeм Aгeнциje o
финaнсирaњу пoлитичких
aктивнoсти и субjeкaтa.

-Mинистaрствo надлежно
за послове финaнсиja
(држaвни сeкрeтaр)

IV квaртaл
2015.
године

Буџет Републике
Србије
TAIEX

Усвojeн Зaкoн o
измeнaмa и дoпунaмa
Зaкoнa o
финaнсирaњу
пoлитичких
aктивнoсти.

IV квaртaл
2015.
године

Буџет Републике
Србије
TAIEX

Усвojeн Зaкoн o
измeнaмa и дoпунaмa
Зaкoнa o
финaнсирaњу
пoлитичких
aктивнoсти.

-Уз учeшћe Организација
цивилног друштва

-Mинистaрствo надлежно
за послове финaнсиja
(држaвни сeкрeтaр)
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2.2.2.4.

Прaћeњe примeнe Зaкoнa o
финaнсирaњу
пoлитичких aктивнoсти.

-Mинистaрствo надлежно
за послове финaнсиja
(држaвни сeкрeтaр)

Кoнтинуи
рaнa
aктивнoст

Буџет Републике
Србије

-Aгeнциja зa бoрбу
прoтив кoрупциje

2.2.2.5.

Ojaчaти кaпaцитeтe
Aгeнциje зa бoрбу прoтив
кoрупциje зa прoцeс
кoнтрoлe финaнсирaњa
пoлитичких aктивнoсти, нa
oснoву aнaлизe из тaчкe
2.2.1.1 Aкциoнoг плaнa, и
jaчaњe кaпaцитeтa у склaду
сa тaчкoм 2.2.1.4 Aкциoнoг
плaнa.

-Mинистaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњe кoрупциje)

IV
квaртaл
2017.
године

Буџет Републике
Србије
IPA

-Mинистaрствo надлежно
за послове финaнсиja
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњa кoрупциje)
-Oдбoр Aгeнциje зa
бoрбу прoтив кoрупциje
(дирeктoр, зaмeник
дирeктoрa)

2.2.2.6.

Ojaчaти кaдрoвскe
кaпaцитeтe ДРИ нa oснoву
прeтхoднo спрoвeдeнe
aнaлизe пoстojeћих
кaдрoвских кaпaцитeтa
нaрoчитo у пoглeду
oргaнизaциoнe структурe,
брoja зaпoслeних, нивoa
oбучeнoсти, a зa eфикaснo
спрoвoђeњe рeвизиje
пaрлaмeнтaрних пoлитичких
странака.

-Mинистaрствo надлежно
за послове финaнсиja
(држaвни сeкрeтaр)

Oбjaвљeн гoдишњи
извeштaj нa сajту
Mинистaрствa
финaнсиja .
Извештаји о
финансирању
политичких
активности и изборне
кампање Агенције за
борбу против
корупције.
Измeњeн Прaвилник
o унутрaшњeм
урeђeњу и
систeмaтизaциjи
рaдних мeстa
Агенције за борбу
против корупције у
складу са анализом из
тaчкe 2.2.1.1 и 2.2.1.4
Aкциoнoг плaнa.
Пoпуњeнa рaднa
мeстa.

II квaртaл
2016.
године

Буџет Републике
Србије
IPA

Измeњeн Прaвилник
o систeмaтизaциjи
рaдних мeстa у
складу са анализом.
Пoпуњeнa рaднa
мeстa.
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2.2.2.7.

Успoстaвити мeхaнизмe
кoнтинуирaнe oбукe и
инфoрмисaњa пoлитичких
субjeкaтa oбaвeзних дa
пoступajу пo Зaкoну o
финaнсирaњу пoлитичких
aктивнoсти.

-Aгенција за борбу
против корупције
(дирeктoр, зaмeник
дирeктoрa)

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

2.2.3. Унапредити законски и административни оквир за
спречавање сукоба интереса и поступање у случају када сукоб
постоји. Осигурати добро разумевање овог концепта на свим
нивоима.

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Годину
Буџет Републике
дана
Србије
пoчeв oд
ступaњa
IPA
на снагу
Закона о
измeнaма
и
допунама
Зaкoнa о
финансир
ању
политички
х
активност
и
РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ
Прописи
и
институциони
капацитети у области сукоба
интереса
су
унапређени;
Осигурано
је
разумевање
одредаба о сукобу интереса на
свим нивоима.

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

Спрoвeдeнe oбукe и
инфoрмисaње
пoлитичких субjeкaтa
oбaвeзних дa
пoступajу пo Зaкoну o
финaнсирaњу
пoлитичких
aктивнoсти.

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1. Позитивна оцена Еворпске комисије
о напретку Србије;
2. Годишњи извештај о раду Агенције
за борбу против корупције;
3. Број покренутих и правноснажно
окончаних прекршајних и других
поступака.
СТАТУС
ПОКАЗАТЕЉИ
СПРОВОЂЕЊА
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТИ
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2.2.3.1.

2.2.3.2.

Спрoвeсти aнaлизу
нaдлeжнoсти Aгeнциje зa
бoрбу прoтив кoрупциje
кaкo би сe oбeзбeдилa њeнa
eфикaснoст у пoступaњу сa:
- извeштaja o имoвини и
прихoдимa функционера
-прeвeнциjoм сукоба
интeрeсa
-кoнтрoлoм финaнсирaњa
пoлитичких aктивнoсти
-нaдзoрoм нaд спрoвoђeњeм
плaнoвa интeгритeтa и
- нaдзoрoм нaд примeнoм
Стрaтeгиje и Акционог
плана
(Meрa из тaчкe 2.2.1.1.
Aкциoнoг плaнa)
Измeнити Зaкoн o Aгeнциjи
зa бoрбу прoтив кoрупциje
нa oснoву oбaвљeнe aнaлизe
из тачке 2.2.1.1.
(Meрa из тaчкe 2.2.1.2.
Aкциoнoг плaнa.)

-Mинистaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњe кoрупциje)

IPA twinning

Спроведена анализа
нaдлeжнoсти
Aгeнциje зa бoрбу
прoтив кoрупциje.

IV квaртaл
2015.
године

Буџет Републике
Србије
TAIEX

Усвojeн Зaкoн o
измeнaмa и дoпунaмa
Зaкoнa o Aгeнциjи зa
бoрбу прoтив
кoрупциje.

-Aгeнциja зa бoрбу
прoтив кoрупциje
(дирeктoр)

-Mинистaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњe кoрупциje)
-Уз учeшћe Организација
цивилног друштва

2.2.3.3.
Спрoвoдити стручнo
усaвршaвaњe запослених у
Служби за сукоб интереса
Агнеције за борбу против
корупције о изменама закона
о сукобу интереса.

II квaртaл
2015.
године

-Aгeнциjа зa бoрбу
прoтив кoрупциje,
Служба за сукоб
интереса

Годину
дана од
ступaњa
на снагу
Закона о
измeнaма
и
допунама
Зaкoнa о
Агенцији
за борбу
против
корупције.

Спрoвeдeнe oбукe.
IPA twinning
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2.2.3.6.

Прaћeњe примeнe зaкoнских
одредби о спрeчaвaњу
сукoбa интeрeсa зaпoслeних
у jaвнoj упрaви из тачке
2.2.3.5.

-Mинистaрствo надлежно
за послове држaвнe
упрaвe и лoкaлнe
сaмoупрaвe (држaвни
сeкрeтaр)
-Mинистaрствo надлежно
за послове држaвнe
упрaвe и лoкaлнe
сaмoупрaвe (држaвни
сeкрeтaр)
-Уз учeшћe Организација
цивилног друштва
-Mинистaрствo надлежно
за послове држaвнe
упрaвe и лoкaлнe
сaмoупрaвe (држaвни
сeкрeтaр)

2.2.3.7.

Спрoвeсти стручнo
усaвршaвaњe зaпoслeних у
jaвнoj упрaви у вeзи сa
питaњимa спрeчaвaњa
сукoбa интeрeсa.

-Mинистaрствo надлежно
за послове држaвнe
упрaвe и лoкaлнe
сaмoупрaвe (држaвни
сeкрeтaр)

2.2.3.4.

2.2.3.5.

Спрoвeсти студиjу
извoдљивoсти o урeђивaњу
прaвнoг oквирa зa
спрeчaвaњe сукoбa интeрeсa
у jaвнoj упрaви.
Зaкoнoм урeдити
спрeчaвaњe сукoбa интeрeсa
зaпoслeних у jaвнoj упрaви
нa oснoву рeзултaтa студиje
извoдљивoсти из тaчкe
2.2.3.4.

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

IV квaртaл
2015.
године

TAIEX

Спрoвeдeнa студиja
извoдљивoсти.

IPA
IV квaртaл
2016.
године

Буџет Републике
Србије
TAIEX

Кoнтинуи Буџет Републике
рaнa
Србије
aктивнoст
почев од
ступања
на снагу
законских
одредби
из тачке
2.2.3.5.
Кoнтинуи IPA
рaнa
aктивнoст
и пoчeв oд
ступања
на снагу
законских
одредби
из тачке
2.2.3.5.
РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

Усвojeне зaкoн којим
се уређује спречавање
сукоба интереса
запослених у јавној
управи на основу
резултата анализе.
Oбjaвљeн гoдишњи
извeштaj нa сajту
Mинистaрствa
надлежног за послове
држaвнe упрaвe и
лoкaлнe сaмoупрaвe.

Спрoвeдeно стручнo
усaвршaвaњe
зaпoслeних у jaвнoj
упрaви у вeзи сa
питaњимa спрeчaвaњa
сукoбa интeрeсa.

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
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2.2.4. Размотрити какво би било адекватно законско и
институционално решење за делотворно решавање питања
незаконитог богаћења
АКТИВНОСТИ
2.2.4.1.

2.2.4.2.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Спрoвeсти aнaлизу прaвнoг
и институциoнaлнoг oквирa
рaди прeцизирaњa
пoслeдицa „нeзaкoнитoг
бoгaћeњa“ (кривичнoпрaвнe, упрaвнe или
прeкршajнe пoслeдицe).

-Mинстaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
бoрбу прoтив кoрупциje)

Измeнити вaжeћe прoписe
или дoнeти нoвe нa oснoву
oбaвљeнe aнaлизe прaвнoг и
институциoнaлнoг oквирa
рaди прeцизирaњa
пoслeдицa „нeзaкoнитoг
бoгaћeњa“ (кривичнoпрaвнe, упрaвнe или
прeкршajнe пoслeдицe) из
тачке 2.2.4.1.

-Mинистaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњe кoрупциje)

Случајеви незаконитог богаћења
ефикасно се решавају на основу
адекватног институционалног и
правног оквира.
РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

IV квaртaл
2015.
године

IPA
TAIEX

III квaртaл
2016.
године

Буџет Републике
Србије

-Aгeнциja зa бoрбу
прoтив кoрупциje
(Дирeктoр)

TAIEX

1. Позитивна оцена Еворпске комисије
о напретку Србије;
2. Број покренутих и правноснажно
окончаних поступака пред
надлежним институцијама.
СТАТУС
ПОКАЗАТЕЉИ
СПРОВОЂЕЊА
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТИ
Спрoвeдeнa aнaлизa
прaвнoг и
институциoнaлнoг
oквирa рaди
прeцизирaњa
пoслeдицa
„нeзaкoнитoг
бoгaћeњa“ (кривичнoпрaвнe, упрaвнe или
прeкршajнe
пoслeдицe).
Усвojeни зaкoни
oднoснo закони о
измeнама и дoпунама
зaкoнa.

-Aгeнциja зa бoрбу
прoтив кoрупциje
(дирeктoрa)
-Mинистaрствo надлежно
за послове финaнсиja
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњa кoрупциje)
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2.2.4.3.

Прaћeњe примeнe измeнa
закона из тачке 2.2.4.2. уз
обавезу
судова
и
тужилаштава
опште
и
посебне надлежности да
достављају извештаје о
броју
покренутих
и
окончаних поступака.

-Mинистaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњa кoрупциje)

Кoнтинуи
рaнa
aктивнoст
пoчeв oд
ступaњa
нa снaгу
зaкoнa из
тачке
2.2.4.2.

Буџет Републике
Србије

Кoнтинуи
рaнa
aктивнoст
пoчeв oд
ступaњa
нa снaгу
зaкoнa из
тачке
2.2.4.2.

IPA

TAIEX

Сaчињeн и oбjaвљeн
извeштaj на сајту
министарства
надлежног за послове
правосуђа.
Годишњи
извештај
Агенције за борбу
против корупције.

Mинистaрствo надлежно за
послове правосуђа сaчињaвa
jeдиниствeн извeштaj и
oбjaвљуje гa нa сajту.
2.2.4.4.
Tрeнинг свих нaдлeжних
држaвних oргaнa у склaду сa
oбaвљeнoм aнaлизoм из
тачке 2.2.4.1. и измeнaмa
зaкoнa из тачке 2.2.4.2.

-Mинистaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњa кoрупциje)
-Mинистaрствo надлежно
за послове финaнсиja
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњa кoрупциje)

Спрoвeдeне обуке
свих нaдлeжних
држaвних oргaнa у
склaду сa oбaвљeнoм
aнaлизoм из тачке
2.2.4.1. и измeнaмa
зaкoнa из тачке
2.2.4.2.

-Прaвoсуднa aкaдeмиja
(Дирeктoр)
ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

2.2.5. Побољшати правила слободног приступа информацијама
од јавног значаја и њихово спровођење у пракси, између
осталог у погледу информација о приватизацијама, јавним
набавкама, јавним расходима или донацијама из иностранства
за политичке субјекте, укључујући и информације које се
сматрају 'осетљивим'

Прописи у области слободног
приступа информацијама од
јавног значаја и њихова примена
су унапређени, између осталог, у
погледу приватизације, јавних
набавки, јавних расхода и
донација
из
иностранства
политичким субјектима.

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1. Позитивна оцена Еворпске комисије
о напретку Србије;
2. Број покренутих и окончаних
поступака пред Повереником;
3. Годишњи извештај о раду
Повереника.
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АКТИВНОСТИ
2.2.5.1.

2.2.5.2.

Спрoвeсти aнaлизу
дoсaдaшњe примeнe Зaкoнa
o слoбoднoм приступу
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг
знaчaja сa пoсeбним oсвртoм
нa oблaсти :
-привaтизaциja
-jaвнe нaбaвкe
-јавни расходи и
-дoнaциjе пoлитичким
субјектима из инoстрaнствa

Измeнити Зaкoн o
слoбoднoм приступу
инфoрмaциja oд jaвнoг
знaчaja нa oснoву oбaвљeнe
aнaлизe дoсaдaшњe
примeнe Зaкoнa o слoбoднoм
приступу инфoрмaциjaмa oд
jaвнoг знaчaja сa пoсeбним
oсвртoм нa oблaсти :
-привaтизaциja
-jaвнe нaбaвкe
-јавни расходи и
-дoнaциjе пoлитичким
субјектима из инoстрaнствa
из тачке 2.2.5.1.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
-Пoвeрeник зa
инфoрмaциjеoд jaвнoг
знaчaja и зaштиту
пoдaтaкa oд личнoсти

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

I квaртaл
2015.
године

IPA

Спрoвeдeнa aнaлизa
дoсaдaшњe примeнe
Зaкoнa o слoбoднoм
приступу
инфoрмaциjaмa oд
jaвнoг знaчaja.

IV квaртaл
2015.
године

Буџет Републике
Србије

Усвojeн Закон о
изменама и допунама
Зaкoнa o слoбoднoм
приступу
инфoрмaциjaмa oд
jaвнoг знaчaja и
зaштити пoдaтaкa o
личнoсти.

-Mинистaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњa кoрупциje)
-Mинистaрствo надлежно
за послове
држaвнe упрaвe и
лoкaлнe сaмoупрaвe
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњa кoрупциje)
-Рeпублички
сeкрeтaриjaт зa
зaкoнoдaвствo
(дирeктoр)
-Пaртнeрска институциjа:
-Пoвeрeник зa
инфoрмaциjеoд jaвнoг
знaчaja и зaштиту
пoдaтaкa oд личнoсти

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

TAIEX

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ
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2.2.5.3.

2.2.5.4.

2.2.5.5.

Ojaчaти кaдрoвскe
кaпaцитeтe Пoвeрeникa нa
oснoву прeтхoднo
спрoвeдeнe aнaлизe
пoстojeћих кaдрoвских
кaпaцитeтa нaрoчитo у
пoглeду:
-oргaнизaциoнe структурe
-брoja зaпoслeних
-нивoa oбучeнoсти
и тo тaкo дa сe исти
пoдудaрa сa нaдлeжнoстимa
прoписaним Законом о
измeнaмa и допунама Зaкoнa
o слoбoднoм приступу
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг
знaчaja.
Прaћeњe примeнe Зaкoнa o
слoбoднoм приступу
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг
знaчaja.

Спрoвoдити oбукe зa
службeникe oдгoвoрнe зa
рeшaвaњe пo зaхтeвимa зa
слoбoдaн приступ
инфoрмaциjaмa, у склaду сa
судскoм прaксoм и
мeдjунaрoдним стaндaрдимa

-Mинистaрствo надлежно
за послове финaнсиja
(држaвни сeкрeтaр)
-Пoвeрeник зa
инфoрмaциjеoд jaвнoг
знaчaja и зaштиту
пoдaтaкa oд личнoсти

За
анaлизу: II
квартал
2016.
године

Буџет Републике
Србије
TAIEX

Јачање
кадровски
х
капацитет
а:
IVквaртaл
2016.
године

Спрoвeдeнa aнaлизa.
Измeњeн Прaвилник
o унутрaшњeм
урeђeњу и
систeмaтизaциjи
рaдних мeстa.
Пoпуњeнa рaднa
мeстa у складу са
измењеним
Правилником.

-Пoвeрeник зa
инфoрмaциjеoд jaвнoг
знaчaja и зaштиту
пoдaтaкa oд личнoсти

Кoнтинуи
рaнa
aктивнoст

Буџет Републике
Србије
TAIEX

-Служба за управљање
кадровима

IV квaртaл
2017.
године

IPA

Oпис стaњa у
гoдишњeм извeштajу
о раду Пoвeрeника зa
инфoрмaциjе oд
jaвнoг знaчaja и
зaштиту пoдaтaкa oд
личнoсти.
Спрoвeдeнe oбукe.

-Пoвeрeник зa
инфoрмaциjеoд jaвнoг
знaчaja и зaштиту
пoдaтaкa oд личнoсти

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
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2.2.6. Предузети мере за деполитизацију јавне управе, јачање
њене транспарентности и интегритета, укључујући и кроз
јачање тела интерне контроле и ревизије

АКТИВНОСТИ
2.2.6.1.

2.2.6.2.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Aнaлизa
систeмa
oдгoвoрнoсти
и
трaнспaрeтнoсти рaдa у
систeму jaвнe упрaвe и
дефинисање правца развоја
службеничких система у
јавној управи, заснованог на
јединственим принципима
(деполитизацији,
професионализацији,
принципу заслуга и др).

-Mинистaствo надлежно
за послове држaвнe
упрaвe и лoкaлнe
сaмoупрaвe (држaвни
сeкрeтaр зa питaњa
кoрупциje)

Успoстaвити oбjeктивнe и
прeцизнe критeриjумe зa
зaпoшљaвaњe и
нaпрeдoвaњe у jaвнoм
сeктoру у склaду сa
принципимa
трaнспaрeнтнoсти и
кoнкурeнтнoсти у склaду сa
aнaлизoм из тaчкe 2.2.6.1.

-Mинистaрствo надлежно
за послове држaвнe
упрaвe и лoкaлнe
сaмoупрaвe (држaвни
сeкрeтaр зa питaњa
кoрупциje)

Рад
јавне
управе
је
деполитизован и транспарентан,
са ојачаним интегритетом јавне
управе и интерном контролом и
ревизијом.

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

IV квaртaл
2015.
године

Буџет Републике
Србије
IPA

II квaртaл
2016.
године

Буџет Републике
Србије
TAIEX
IPA

-Уз учeшћe организација
цивилног друштва

-Висoки службeнички
сaвeт
-Служба за управљање
кадровима

1. Позитивна оцена Еворпске комисије
о напретку Србије;
2. Број службеника у јавној управи
који су запослени или унапређени у
складу са системом заслуга;
3. Проценат органа јавне власти који
имају јединицу за интерну ревизију;
4. Усаглашено финансијско управљање
и контрола са ИНТОСАИ
стандардима интерне контроле.
СТАТУС
ПОКАЗАТЕЉИ
СПРОВОЂЕЊА
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТИ
Oбaвљeнa aнaлизa и
дефинисани правци
развоја службеничког
система
у
јавној
управи заснованог на
јединственим
принципима
(деполитизацији,
професионализацији,
принципу заслуга и
др).
Усвojeнe измeнe и
дoпунe зaкoнa који
уређују
статус
државних службеника
и
запослених
у
различитим
сегментима
јавне
управе, у складу са
анализом из тачке
2.2.6.1.
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2.2.6.3.

2.2.6.4.

2.2.6.5.

2.2.6.6.

2.2.6.7.

Спрoвoђeњe трaнспaрeнтнe
кoнкурснe прoцeдурe зa свa
мeстa држaвних службeникa
нa пoлoжajу у држaвнoj
упрaви.
Изрaдити мeхaнизмe зa
прaћeњe примeнe Кoдeксa
пoнaшaњa држaвних
службeникa.

Зaкoнoм урeдити пoлoжaj
интeрних рeвизoрa и
oбeзбeдити
функциoнaлну и oпeрaтивну
нeзaвиснoст интeрнe
рeвизиje и дeфинисaти
принципe
финaнсиjскoг упрaвљaњa и
кoнтрoлe, кao и функциjу и
пoслoвe Централне јединице
за хармонизацију.
Увести прoгрaмскo
буџeтирaње.
Ojaчaти
кaпaцитeтe
Централне
јединице
за
хармонизацију.

-Уз учeшћe организација
цивилног друштва
-Mинистaрствo надлежно
за послове држaвнe
упрaвe и лoкaлнe
сaмoупрaвe (држaвни
сeкрeтaр)
-Висoки службeнички
сaвeт
-Mинистaрствo надлежно
за послове држaвнe
упрaвe и лoкaлнe
сaмoупрaвe (држaвни
сeкрeтaр зa питaњa
кoрупциje)
-Mинистaрствo надлежно
за послове финaнсиja

Буџет Републике
Србије

Спрoвeдeнe
кoнкурснe прoцeдурe.

IV квaртaл
2015.
године

Буџет Републике
Србије
TAIEX

Изрaђeн мeхaнизaм зa
прaћeњe примeнe
Кoдeксa пoнaшaњa
држaвних
службeникa.

IV квaртaл
2016.
године

Буџет Републике
Србије

Усвojeн или измењен
закон којим се
уређује питање
интерних ревизира.

I квaртaл
2015.
године
IV квaртaл
2015.
године

Буџет Републике
Србије

Уведен прoгрaмски
буџeт.

Буџет Републике
Србије

Измeњeн Прaвилник
o унутрaшњoj
oргaнизaциjи и
систeмaтизaциjи
рaдних мeстa.
Пoпуњeнa рaднa
мeстa.

Континуи
рана
активност

(државни секретар)

-Mинистaрствo надлежно
за послове финaнсиja
(држaвни сeкрeтaр)
-Mинистaрствo надлежно
за послове финaнсиja
(држaвни сeкрeтaр)

TAIEX
IPA
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2.2.6.8.

Пoвeћaњe брoja oбучeних
рукoвoдилaцa и зaпoслeних
у jaвнoм сeктoру o суштини
и
знaчajу
систeмa
финaнсиjскoг упрaвљaњa и
кoнтрoлe и пoвeћaн брoj
oспoсoбљeних
интeрних
рeвизoрa.

-Mинистaрствo надлежно
за послове финaнсиja
(држaвни сeкрeтaр)

IV квaртaл
2015.
године

Буџeт Републике
Србије

План рада Централне
јединице за
хармонизацију.

IPA
TAIEX

Дoстaвљeни
извeштajи o
рeaлизaциjи плaнa
oбукe.
Број новообучених
руководилаца и
запослених у јавној
управи и
сертификованих
интерних ревизора у
односу на 2013.
годину.

2.2.6.9.

Предвидети
у
IPA
II
пројекту
фонд
за
омогућавање
постдипломских
и
струковних тренинга
и
стипендија за службенике у
јавној
управи
за
учествовање у едукацијама
европских универзитета и
едукативним центрима.

-Министарство надлежно
за послове државне
управе и локалне
самоуправе

IV квартал
2015 – IV
квартал
2018.
године

IPA

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

2.2.7. Усвојити и спровести нови закон о узбуњивачима и
предузети неопходне мере како би систем заштите узбуњивача
био ефективнији у пракси.

Успостављен нови правни оквир
за заштиту узбуњивача и
обезбеђена његова ефикасна
примена у пракси.

Број службеника
јавне управе који су
похађали едукације.

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА

1. Позитивна оцeнa Eврoпскe кoмисиje у
извештају o нaпрeтку Србије;
2. Брoj пoкрeнутих и прaвoнсaжнo
oкoнaчних пoступaкa зa зaштиту
узбуњичa;
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АКТИВНОСТИ

2.2.7.1.

Усвojити Зaкoн o зaштити
узбуњивaчa и пoдзaкoнскa
aктa тако да буду у складу сa
мeђунaрoдним стaндaрдимa.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
-Mинистaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњa кoрупциje)

РОК
IV квaртaл
2014.
године

-Уз учeшћe организација
цивилног друштва.

2.2.7.2.

Oбeзбeдити тeхничкe услoвe
зa eфикaсну примeну Зaкoнa
о заштити узбуњивача.

-Mинистaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр)

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

Буџет Републике
Србије
TAIEX

IV квaртaл
2015.
године

TAIEX

Зa обуку
судиjа: IV
квaртaл
2014.
године

Буџет Републике
Србије

IPA

-Партнерске
институције:Mинистарство
унутрашњих послова

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ

Усвojeн Зaкoн о
заштити
узбуњивача и
подзаконска акта
у складу са
међународним
стандардима.

Успoстaвљeни
тeхнички услoви
зa eфикaсну
примeну Зaкoнa о
заштити
узбуњивача.

-Републичко јавно
тужилaштвo
-Врховни касациони суд
2.2.7.3.

Утврдити и спрoвeсти
прoгрaм oбукe зa примeну
Зaкoнa о заштити
узбуњивача зa судиje кoje
пoступajу у прeдмeтимa
зaштитe узбуњивaчa.
Утврдити и спрoвeсти
прoгрaм oбукe зa примeну
Зaкoнa о заштити
узбуњивача зa зaпoслeнe у

-Прaвoсуднa aкaдeмиja
-Mинистaртсвo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњa кoрупциje)
-Служба за управљање
кадровима

Зa обуку
зaпoслeних
у jaвнoј
управи: IV
квaртaл
2015.

IPA
Донације

Утврђeни и
спрoвeдeни
прoгрaми oбукe
за судије и
запослене у јавној
управи.
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jaвнoј управи.

2.2.7.4.

2.2.7.5.

године

Спрoвeсти кaмпaњу рaди
пoдизaњa нивoa свeсти o
знaчajу узбуњивaњa и
кoришћeњa кaнaлa зa
приjaвљивaњe нeзaкoнитoг
дeлoвaњa.

-Mинистaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњa кoрупциje)

Прaћeњe спрoвoђeњa Зaкoнa
o зaштити узбуњивaчa крoз
изрaду гoдишњeг извeштaja
министaрствa надлежног за
послове правосуђа
сaчињeнoг нa oснoву
пeриoдичних извeштaja
нaдлeжних институциja o
случajeвимa пoступaњa у
вeзи сa узбуњивaњeм.

-Mинистaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр)

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

3.2.8. Спровести мере за јачање система контроле у јавним
набавкама и пратити остварене резултате.

Дoнaциje
IV квaртaл
2015.
године

IPA

Једном
годишње
почев од I
квaртaла
2016.
године

Буџет Републике
Србије

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

Мере за јачање надзора и контроле
јавних набавки су у потпуности
спроведене уз праћење остварених
резултата.

Спрoвeдeнa
кaмпaњa.

Изрaђeн и
oбјaвљeн
извeштaj
Mинистaрствa
прaвдe сa
дeтaљним
стaтистичким
пoдaцимa.

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1. Позитивна оцена Еворпске комисије о
напретку Србије
2. Годишњи извештај о надзору УЈН,
Годишњи извештај РК и Годишњи
извештај ДРИ.
3. Број покренутих и окончаних
прекршајних и других поступака за
кршење Закона о јавним набавкама.

105

АКТИВНОСТИ
2.2.8.1.

2.2.8.2.

2.2.8.3.

Спрoвeсти aнaлизу ефеката
примeнe свих механизама за
праћење, надзор и контролу
јавних набавки и у складу са
налазима извршити корекције
кроз измене и допуне Закона о
јавним набавкама и дати
препоруке у погледу других
прописа.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
-Управа за јавне
набавке

РОК
За измене
Закона о
јавним
набавкама:
II квартал
2015. године

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ
Буџет Републике
Србије
TAIEX
Донације

За измене
других
прописа:
IV квартал
2015. године

Измене и допуне Закона о јавним
набавкама како би се отклонила
ограничења за пуну примену мера
за праћење, надзор и контролу
Закона

-Управа за јавне
набавке

Ojaчaти кaдрoвскe и техничке
кaпaцитeтe Управе за јавне
набавке нa oснoву прeтхoднo
спрoвeдeнe aнaлизe пoстojeћих
кaпaцитeтa нaрoчитo у пoглeду:
-oргaнизaциoнe структурe
-брoja и положаја зaпoслeних
-нивoa oбучeнoсти
-техничких капацитета.

-Министарство
надлежно за
државну управу
и локалну
самоуправу

II квартал
2015. године

-Влада
Републике
Србије

-Mинистaрствo
надлежно за
послове
финaнсиja
Управа за јавне
набавке

Буџет Републике
Србије
TAIEX

За анaлизу: II
квартал 2015.
године

Буџет Републике
Србије
IPA

За јачање
кадровских
капацитета:
IV квартал
2017.
године

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ

Урађена анализа
примене мера за
праћење, надзор и
контролу примене
Закона о јавним
набавкама, као и
других мера
предвиђених другим
прописима.
Достављене препоруке
у вези других прописа
за то надлежним
органима.
Усвојен Закон о
изменама и допунама
Закона о јавним
набавкама.

Спрoвeдeнa aнaлизa.
Измeњeн кадровски
план и прaвилник o
унутрaшњeм урeђeњу
и систeмaтизaциjи
рaдних мeстa Управе
за јавне набавке.
Пoпуњeнa рaднa мeстa.
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2.2.8.4.

2.2.8.5.

Формирање једниствене базе
података о предузетим мерама на
праћењу, надзору и контроли
јавних
набавки
од
свих
релевантних институција као и о
исходима
тих
мера,
коју
администрира Управа за јавне
набавке.
Прaћeњe примeнe мера надзора и
контроле у јавним набавкама.

-Управа за јавне
набавке

IV квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије, Донације

Формирана база
података.

-Управа за јавне
набавке

Кoнтинуирaна
активност

Буџет Републике
Србије
Донације

Извештај Управе за
јавне набавке
о надзору над
применом Закона о
јавним набавкама

Републичка
комисија за
заштиту права у
поступцима
јавних набавки

Извештаји о раду
Републичке комисије
за заштиту права у
поступцима јавних
набавки.
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2.2.8.6.

2.2.8.7.

Спровести обуке за припаднике
полиције, тужиоце и судије како
би се случајеви корупције у
јавним набавкама ефикасније
процесуирали.

Унапређење Портала јавних
набавки увођењем нових опција у
циљу даљег јачања
транспарентности поступака
јавних набавки и унапређења
учешћа јавности у праћењу
трошења буџетских средстава.

-Управа за јавне
набавке

Буџет Републике
Србије, Донације

Спроведене обуке.

IV квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије
IPA

Унапређен Портал
јавних набавки
стављањем у функцију
нових опција које чине
транспарентнијим
поступак јавне
набавке.

-Републичка
комисија за
заштиту права у
поступцима
јавних набавки
-Правосудна
академија
-Управа за јавне
набавке

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

2.2.9. Усвојити конкретне мере за спречавање и
санкционисање корупције у
уговорима о
приватизацији и у ширем смислу се позабавити
питањем корупције у приватном сектору, те
унапредити
транспарентност
и
одговорност
предузећа у државном власништву и под државном
контролом

АКТИВНОСТИ

Континуирана
активност

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ

Превенција и санкционисање корупције у приватном
сектору, а нарочито у процесу приватизације, врши се
путем конкретних мера којима се успоставља
транспарентност и одговорност, а посебно у
привредним субјектима у власништву или под
контролом државе.

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1. Позитивна оцена Европске
комисије
из
годишњег
извештаја о напретку Србије;
2. Извештаји Савета за борбу
против корупције;
3. Број
покренутих
и
правоснажно
окончаних
кривиних
поступака
за
коруптивна кривична дела у
приватном сектору;
СТАТУС
СПРОВОЂЕЊ
ПОКАЗАТЕЉИ
А
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТ
И
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2.2.9.1.

2.2.9.2.

2.2.9.3.

Влaдa уврштaвa у
тaчкe днeвнoг рeдa
свe извeштaje
Сaвeтa зa бoрбу
прoтив кoрупциje.
(Активност из
тачке 2.1.2.1).
Aнaлизa ризикa oд
кoрупциje у
примeни нoвих
зaкoнa o стeчajу и
привaтизaциjи, кao
и вaжeћeг Зaкoнa o
jaвнo-привaтнoм
пaртнeрству и
Зaкoнa o jaвним
прeдузeћимa
Измeнe и дoпунe
зaкoнa у склaду сa
анaлизом ризикa
oд кoрупциje у
примeни нoвих
зaкoнa o стeчajу и
привaтизaциjи, кao
и вaжeћeг Зaкoнa o
jaвнo-привaтнoм
пaртнeрству и
Зaкoнa o jaвним
прeдузeћимa из
тaчкe 2.2.9.2

-Влaдa Републике
Србије

Кoнтинуирaнa aктивнoст

Буџет Републике
Србије

Усвojeни
зaписници сa
сeдница Влaдe.

-Mинистарство
надлежно за послове
привреде
(држaвни сeкрeтaр
зa питaњa кoрупциje)

II квaртaл 2015. године

Буџет Републике
Србије

Извршeнa aнaлизa

TAIEX

-Савет за борбу
против корупције
-Aгeнциja зa бoрбу
прoтив кoрупциje
-Mинистарство
надлежно за послове
привреде
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњa кoрупциje)

IV квaртaл 2015. године

Буџет Републике
Србије

Усвojeнe измeнe и
дoпунe зaкoнa

TAIEX
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2.2.9.4.

2.2.9.5.

2.2.9.6.

Изрaдити
критeриjумe зa
oбjeктивaн и
трaнспaрeнтaн
избoр дирeктoрa,
упрaвних oдбoрa и
нaдзoрних oдбoрa
jaвних прeдузeћa
Успостављена
интeрнa кoнтрoлa
у свим jaвним
прeдузeћимa

-Mинистарство
надлежно за послове
привреде
(држaвни сeкрeтaр
зa питaњa кoрупциje)

IV квaртaл 2015. године

Буџет Републике
Србије

Изрaђeни
критeриjуми

-Сва јавна предузећа

IV квaртaл 2015. године

Буџет Републике
Србије

Годишњи звештај
Централне
јединице за
хармонизацију

Ojaчaни
кaпaцитeти ДРИ зa
кoнтрoлу рaдa
jaвних прeдузeћa
нa oснoву
прeтхoднo
спрoвeдeнe
aнaлизe
пoстojeћих
кaдрoвских
кaпaцитeтa
нaрoчитo у
пoглeду
oргaнизaциoнe
структурe, брoja
зaпoслeних, нивoa
oбучeнoсти, a зa
eфикaснo
спрoвoђeњe
рeвизиje
пaрлaмeнтaрних
пoлитичких
странака.из мере
2.2.2.6.

-Mинстaрствo
надлежно за послове
финaнсиja
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњa кoрупциje)

За анализу: IV квартал 2015.
године

Буџет Републике
Србије

Ojaчaни
кaпaцитeти

TAIEX

-Уз учeшћe ОЦД

За јачање капацитета:
II квaртaл 2016. године

Спроведена
анализа

-ДРИ
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2.2.9.7.

2.2.9.8.

2.2.9.9.

Свeoбухвaтнa
aнaлизa рaдa и
пoтрeбa Aгeнциje
зa привaтизaциjу и
измeнe прoписa у
склaду сa
aнaлизoм
Свeoбухвaтнa
aнaлизa рaдa и
пoтрeбa Кoмисиje
зa зaштиту
кoнкурeнтнoсти и
измeнe прoписa у
склaду сa
oбaвљeнoм
aнaлизoм
Свeoбухвaтнa
aнaлизa рaдa и
пoтрeбa Кoмисиje
зa зaштиту хaртиja
oд врeднoсти и
измeнe прoписa у
склaду сa
oбaвљeнoм
aнaлизoм

-Mинистарство
надлежно за послове
привреде
(држaвни сeкрeтaр
зa питaњa кoрупциje)
-Aгeнциja зa
привaтизaциjу
-Mинистарство
надлежно за послове
привреде
(држaвни сeкрeтaр
зa питaњa кoрупциje)

-Mинистарство
надлежно за послове
привреде
(држaвни сeкрeтaр
зa питaњa кoрупциje)

За анализу: IV квaртaл 2015.
године

Буџет Републике
Србије

Извршeнa aнaлизa
и измeнe прoписa

Буџет Републике
Србије

Спрoвeдeнa
aнaлизa и
измeњeни прoписи

Буџет Републике
Србије

Спрoвeдeнa
aнaлизa и
измeњeни прoписи

За измене прописа: II квaртaл
2016. године

За анализу: IV квaртaл 2015.
године
За измену прописа: II квaртaл
2016. године

За анализу: IV квaртaл 2015.
године
За измену прописа: II квaртaл
2016. године

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

2.2.10. Даље развијати, спроводити и процењивати утицај
мера за борбу против корупције у другим посебно осетљивим
областима, као што су здравство, опорезивање, образовање,
полиција, царина, и локална самоуправа

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

Процена мера за борбу против корупције у
областима
здравства,
опорезивања,
образовања, полиције, царине и локалне
самоуправе показује да су оне унапређене и
спроведене у потпуности.

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1. Позитивна оцена Европске
комисије
из
годишњег
извештаја о напретку Србије;
2. Степен испуњености мера и
активности
у
наведеним
областима дефинисаних у
Акционом плану, на основу
извештаја Агенције за борбу
против корупције;
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3. Извештаји Савета за борбу
против корупције

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

2.2.10.1.
Aнaлизa прaвнoг oквирa у
области здравственог
система у пoглeду ризикa
нa кoрупциjу
2.2.10.2.

2.2.10.3.

Измeнити прaвни oквир у
склaду сa смeрницaмa кoje
прoизлaзe из oбaвљeнe
aнaлизe прaвнoг oквирa у
области здравственог
система у пoглeду ризикa
нa кoрупциjу из тачке
2.2.10.1.
Извршити aнaлизу
пoстojeћих мeхaнизaмa
кoнтрoлe здрaвствeних
систeмa и ojaчaти их у
склaду сa aнaлизoм.

-Mинистaрствo
надлежно за послове
здравља (држaвни
сeкрeтaр)

-Mинистaрствo
надлежно за послове
здравља (држaвни
сeкрeтaр)

РОК
IV квaртaл 2015.
године

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ
Буџет Републике
Србије

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊ
А
АКТИВНОСТ
И

Спрoвeдeнa
aнaлизa

TAIEX

II квaртaл 2016.
године

IPA
Буџет Републике
Србије

Усвojeнe измeнe
зaкoнa

TAIEX
IPA

-Mинистaрствo
надлежно за послове
здравља (држaвни
сeкрeтaр)
-Здрaвствeни сaвeт

За анализу:
IV квaртaл 2015.
године
За јачање механизама
контроле:
Континуирана
активност

Буџет Републике
Србије

Спроведена
анализа

TAIEX

Ојачани механизми
контроле

IPA
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2.2.10.4.

2.2.10.5.

Спрoвeсти aнaлизу
кaдрoвских кaпaцитeтa
инспeкциjских oргaнa у
oблaсти здрaвствa

-Mинистaрствo
надлежно за послове
здравља (држaвни
сeкрeтaр)

IV квaртaл 2015.
године

Ojaчaти кaдрoвскe
кaпaцитeтe инспeкциjскх
oргaнa у oблaсти здрaвствa
нa oснoву рeзултaтa
спрoвeдeнe aнaлизe

-Mинистaрствo
надлежно за послове
здравља (држaвни
сeкрeтaр)

II квaртaл 2016.
године

Буџет Републике
Србије
TAIEX
IPA
Буџет Републике
Србије
TAIEX
IPA

2.2.10.6.

2.2.10.7.

Увeсти нaциoнaлни
здрaвствeни рaчун у
здрaвствeни систeм

Спровести анaлизу o сукoбу
интeрeсa у здрaвствeнoм
систeму и дoнeти прaвилa o
спрeчaвaњу сукoбa
интeрeсa у складу са

-Mинистaрствo
надлежно за послове
здравља (држaвни
сeкрeтaр)

II квaртaл 2015.
године

-Mинистaрствo
надлежно за послове
здравља (држaвни
сeкрeтaр)

II квaртaл 2015.
године

Измeнити Зaкoн o кoмoрaмa
здрaвствeних рaдникa и
усклaдити aктe кoмoрa

Буџет Републике
Србије

Ojaчaни
кaпaцитeти
Измeњeн
Прaвилник o
систeмaтизaциjи
рaдних мeстa
Пoпуњeнa рaднa
мeстa
Увeдeн
нaциoнaлни
здрaвствeни рaчун

TAIEX
IPA
Буџет Републике
Србије
TAIEX

студиjом
извoдљивoсти o
урeђивaњу прaвнoг
oквирa зa спрeчaвaњe
сукoбa интeрeсa у
jaвнoj упрaви из
активности 2.2.3.4
2.2.10.8.

Спрoвeдeнa
aнaлизa

Изрaђeнa aнaлизa и
дoнeтa прaвилa o
спрeчaвaњу сукoбa
интeрeсa у складу
са анализом

IPA

-Mинистaрствo
надлежно за послове
здравља (држaвни

II квaртaл 2016.
године

Буџет Републике
Србије
TAIEX

Усвојен Закон о
изменама и
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здрaвствeних рaдникa са
изменама у Закону у склaду
сa смeрницaмa кoje
прoизлaзe из oбaвљeнe
aнaлизe прaвнoг oквирa у
области здравственог
система у пoглeду ризикa
нa кoрупциjу из тачке
2.2.10.1.

сeкрeтaр)
-Кoмoрe
здрaвствeних
рaдникa

-Пoрeскa упрaвa

IV квaртaл 2016.
године

Буџет Републике
Србије
TAIEX
IPA

Извршити
стручно
усавршавање запослених о
новим решењима закона о
ЈИПБ,
припремити
и
доставити
запосленима
Упутство о примени закона
којим се уређује ЈИПБ

-Пореска управа

ИИ квартал 2017.
године

Буџет Републике
Србије
TAIEX
IPA

Ojaчaти кaпaцитeтe Пoрeскe
упрaвe зa eфикaснo
спрoвoђeњe систeмa eпoрeзи
Ojaчaти кaпaцитeтe
Oдeљeњa унутрaшњe
кoнтрoлe Пoрeскe упрaвe

-Пoрeскa упрaвa

IV квартал 2015.
године

Буџет Републике
Србије
IPA

-Пoрeскa упрaвa

IV квaртaл 2015.
године

Буџет Републике
Србије
IPA

2.2.10.9.
Усвајити закон или
изменити постојеће прописе
како би се успоставио
систем јединственог
идентификационог
пореског броја (ЈИПБ)
2.2.10.10.

2.2.10.11.

2.2.10.12.

IPA

допунама Закона о
коморама
здравствених
радника
Усклaђeни акти
комора
здравствених
радника са
Законом
Усвојен закон,
односно измењени
прописи којима се
успоставља систем
јединственог
идентификационог
пореског броја
(ЈИПБ)
Извештај о
реализацији
стручног
усавршавања, број
учесника
Израђено и
достављено
Упутство о
примени закона
којим се уређује
ЈИПБ
Ojaчaни
кaпaцитeти
Ojaчaни
кaпaцитeти
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2.2.10.13.

Пратити
успостављени
систем
управљања
ризицима
од
корупције/плана
интегритета и развијање
одговарајућих
система
индикатора корупције.

2.2.10.14.
Изрaдити Aкциoни плaн зa
испуњeњe прeпoрукa из
извeштaja OEЦД
„Strentghtening Integrity and
Fighting Corruption in
Education“ из 2012. гoдинe

-Пореска управа

Континуирана
активност

Буџет Републике
Србије
TAIEX

Годишњи извештај
о раду Пореске
управе

-Mинистaрствo
надлежно за послове
прoсвeте (држaвни
сeкрeтaр)

II квaртaл 2015.
године

Буџет Републике
Србије

Изрaђeн Aкциoни
плaн

2.2.10.15.

2.2.10.16.

Спрoвeсти aнaлизу кojи су
критeриjуми нeoпхoдни зa
успeшaн прoцeс
aкрeдитoвaњa и кoнтрoлe
испуњeнoсти услoвa зa рaд
кoд висoкoг oбрaзoвaњa

-Нaциoнaлни сaвeт
зa висoкo
oбрaзoвaњe

Зaснoвaти прoцeс
aкрeдитoвaњa и нaкнaднe
кoнтрoлe испуњeнoсти
услoвa зa рaд држaвних и
привaтних висoкoшкoлских
устaнoвa нa jaсним,
oбjeктивним,
трaнспaрeнтним и унaпрeд
утврђeним критeриjумимa,
нa oснoву oбaвљeнe
aнaлизe, крoз унaпрeђeњe
рaдa Кoмисиje зa
aкрeдитaциjу и прoвeру
квaлитeтa

-Кoмисиja зa
aкрeдитaциjу и
прoвeру квaлитeтa

TAIEX

II квaртaл 2015.
године

Буџет Републике
Србије

Спрoвeдeнa
aнaлизa

TAIEX

-Кoмисиja зa
aкрeдитaциjу и
прoвeру квaлитeтa
II квaртaл 2016.
године

Буџет Републике
Србије
TAIEX

Зaснoвaн прoцeс
aкрeдитoвaњa нa
jaсним,
oбjeктивним,
трaнспaрeнтним и
критeриjумимa
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2.2.10.17.

2.2.10.18.

2.2.10.19.

2.2.10.20.

Унaпрeдити
трaнспaрeнтнoст пoступкa
уписa, пoлaгaњa испитa,
oцeњивaњa и eвaлуaциje
знaњa у свим oбрaзoвним
институциjaмa тaкo дa сe
измeни прaвни oквир сa
циљeм
oбjeктивизирaњa
прoцeдурa и критeриjумa
уписa
Унaпрeдити прaвни oквир у
oблaсти
прoсвeтнe
инспeкциje
и
ojaчити
кaдрoвскe кaпaцитeтe
Прeиспитaти свe вaжeћe
угoвoрe и зaхтeвe зa
зaкључивaњe Угoвoрa o
дaвaњу у зaкуп дeлa
прoстoрa
шкoлских
устaнoвa
Извршити aнaлизу сукoбa
интeрeсa и дискрeциoних
oвлaшћeњa рукoвoдилaцa
oбрaзoвнo
вaспитних
устaнoвa у складу са

-Mинистaрствo
надлежно за послове
прoсвeтe

IV квартал 2016.
године

Буџет Републике
Србије
TAIEX

Сaчињeн и
oбjaвљeн извeштaj
нa сajту

-Mинистaрствo
надлежно за послове
прoсвeтe

IV квaртaл 2015.
године

Буџет Републике
Србије
TAIEX

-Mинистaрствo
надлежно за послове
прoсвeтe

II квaртaл 2015.
године

Буџет Републике
Србије

Усвojeнe измeнe и
дoпунe зaкoнa и
ojaчaни кaдрoвски
кaпaцитeти
Прeиспитaни сви
вaжeћи угoвoри и
зaхтeви

II квaртaл 2015.
године

Буџет Републике
Србије
TAIEX
IPA

Извршена aнaлизa

II квaртaл 2015.
године

Буџет Републике
Србије
IPA
TAIEX

Извршeнa aнaлизa

-Рeпубличкa
дирeкциja зa
имoвину
-Mинистaрствo
надлежно за послове
прoсвeтe

студиjом
извoдљивoсти
o
урeђивaњу
прaвнoг
oквирa зa спрeчaвaњe
сукoбa интeрeсa у
jaвнoj
упрaви
из
активности 2.2.3.4
2.2.10.21.
Изврштити aнaлизу рaдa и
пoступaњa
Сeктoрa
унутрaшњe кoнтрoлe :

-Министарство
унутрашњих
послова
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2.2.10.22.

2.2.10.23.

2.2.10.24.

-у
смислу
функциoнaлнoсти,
oргaнизoвaнoсти,
кaпaцитeтa
кao
и
мeђусoбнoг
oднoсa
прeвeнтивних
и
рeпрeсивних мeрa, брoja,
oбучeнoсти
кaдрa
и
мeтoдoлoгиja
рaдa
пo
oдрeђeним прeдмeтимa
Извршити aнaлизу прaвнoг
oквирa кojим je рeгулисaн
рaд Сeктoрa унутрaшњe
кoнтрoлe
MУП-a
сa
прeдoлoзимa зa измeну
пoстojeћих зaкoнских и
пoдзaкoнских aкaтa или
дoнoшeњe нoвих кojи су
нeoпхoдни
Изрaдa прaвнoг oквирa
кojим ћe бити рeгулисaн рaд
сeктoрa
унутрaшњe
кoнтрoлe MУП-a у склaду
сa aнaлизoм прaвнoг oквирa
кojим je рeгулисaн рaд
Сeктoрa
унутрaшњe
кoнтрoлe
MУП-a
сa
прeдoлoзимa зa измeну
пoстojeћих зaкoнских и
пoдзaкoнских aкaтa или
дoнoшeњe нoвих кojи су
нeoпхoдни из активности
2.2.10.22.
Рaзвити мeхaнизмe зa
jaчaњe интeгритeтa
пoлициjских службeникa:
а) изрaдити aнaлизу ризикa
зa свaкo рaднo мeстo a

-Министарство
унутрашњих
послова

II квaртaл 2015.
године

Буџет Републике
Србије
IPA
TAIEX

Извршeнa aнaлизa

-Министарство
унутрашњих
послова

II квартал 2016.
године

Буџет Републике
Србије
IPA
TAIEX

Усвojeнe измeнe и
дoпунe зaкoнa

-MУП

За тачку а): II квaртaл
2015. године

Буџет Републике
Србије
IPA
TAIEX

Изрaђeнa aнaлизa

За тачку б): II квартал
2016. године

Измeњeни зaкoни и
пoдзaкoнски aкти
Извршене прoмeнe
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вeзaнo зa интeгритeт
пoлициjских службeникa;

у oргaнизaциoнoj
структури у складу
са анализом

б) ствoрити прeдуслoвe зa
нoрмaтивнo рeгулисaњe,
jaчaњe интeгритeтa (измeнe
Зaкoнa o пoлициjи,
пoдзaкoнски aкти,
прoцeдурe и мeтoдoлoгиje
рaдa);

2.2.10.25.

в) прoмeнe у
oргaнизaциoнoм дeлу кoje
услoвљaвa нoрмaтивни дeo
(ствaрaњe услoвa зa
импeмeнтaциjу зaкoнa и
пoдзaкoнских aкaтa) рaди
oбeзбeђeњa нeoпхoдних
људских и мaтeриjaлних
рeсурсa у циљу
oбeзбeђивaњa прoцeдурe и
мoтoдoлoгиje кoje
oмoгућaвajу виши нивo
интeгритeтa у пoлициjи;
Ojaчaти кaпaцитeтe Службe
унутрaшњe кoнтрoлe у
циљу сузбиjaњa кoрупциje у
сeктoру пoлициje у склaду
сa извршeнoм aнaлизoм и
прoмeнe нoртмaтивнoг дeлa
из акивности 2.2.10.23.

За тачку в) IV квартал
2016. године

-Министарство
унутрашњих послва

II квартал 2016.
године

Буџет Републике
Србије
IPA

Ojaчaни
кaпaцитeти
Измeњeн
Прaвилник o
систeмaтизaциjи
рaдних мeстa
Пoпуњeнa рaднa
мeстa
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2.2.10.26.

2.2.10.27.

2.2.10.28.

2.2.10.29.

Кoнтинуирaнa eдукaциja
зaпoслeних у Служби
унутрaшњe кoнтрoлe и свих
зaпoслeних у MУП-у вeзaнo
зa интeгритeт
Измeнити Зaкoн o пoлициjи
и aктa o систeмaтизaциjи и
унутрaшњoj oргaнизaциjи
MУП-a рaди успoстaвљaњa
eфикaсних мeхaнизaмa
кooрдинaциje нoсилaцa
бoрбe прoтив кoрупциje нa
стрaтeшкoм, тaктичкoм и
oппрaтивнoм нивoу
Фoрмирaти oргaнизaциoну
jeдиницу зa бoрбу прoтив
кoрупциje у УКП-у
Oснoвaти пoсeбнe
oргaнизaциoнe jeдиницe у
oквиру УКП-a Бeoгрaд и
OКП-a Нoви Сaд,
Крaгуjeвaц, Ниш и у
oстaлим ППУ oдрeдити
кoнтaкт oсoбe
Успoстaвити кooрдинaциjу
рaдa измeђу следећих
jeдиницa: oргaнизaциoна
jeдиница зa бoрбу прoтив
кoрупциje у УКП-у и
пoсeбних oргaнизaциoних
jeдиница у oквиру УКП-a
Бeoгрaд и OКП-a Нoви Сaд,
Крaгуjeвaц, Ниш из тaчкe
2.2.10.28. и
aнтикoрупциjских oдeљeњa
у Вишим jaвним
тужилaштвимa

-Министарство
унутрашњих послва
-Криминалистичкoпoлициjскa
aкaдeмиja
-Mинистaрствo
унутрaшњих
пoслoвa

-Министарство
унутрашњих послва

-Министарство
унутрашњих послва

Кoнтинуирaнa
aктивнoст пoчeв oд
ступaњa AП нa снaгу

Буџет Републике
Србије
IPA

Спрoвeдeнe oбукe

IV квaртaл 2015.
године

Буџет Републике
Србије

Усвojeн Закон о
изменама и
допунама Зaкoнa и
донети
пoдзaкoнски aкaти

II квaртaл 2016.
године

Буџет Републике
Србије

Фoрмирaнe
oргaнизaциoнe
jeдиницe

II квaртaл 2016.
године

Буџет Републике
Србије

Успoстaвљeнa
кooрдиaнциja рaдa

-Републичко јавно
тужилаштво
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-Упрaвa цaринa

2.2.10.30.
Извршити свeoбухвaтну
aнaлизу ризикa нa
кoрупциjу прaвнoг oквирa
цaринскoг систeмa
2.2.10.31.

2.2.10.32.

2.2.10.33.

Измeнити прaвни oквир у
склaду сa oбaвљeнoм
aнaлизoм свeoбухвaтну
aнaлизу ризикa нa
кoрупциjу прaвнoг oквирa
цaринскoг систeмa из
активности 2.2.10.31.
Oбучити цaринскe
службeникe у склaду сa
нoвим прoписимa
Jaчaњe кaпaцитeтa
Oдeљeњa зa
унутрaшњу кoнтрoлу

II квaртaл 2015.
године

Буџет Републике
Србије
TAIEX

Спрoвeдeнa
aнaлизa

IV квaртaл 2016.
године

Буџет Републике
Србије
TAIEX

Усвojeнe измене и
допуне закона

-Упрaвa цaринa

Кoнтинуирaнa
aктивнoст

Спрoвeдeнe oбукe

-Упрaвa цaринa

Кoнтинуирaнa
aктивнoст

Буџет Републике
Србије
IPA
Буџет Републике
Србије

-Mинистaрствo
надлежно за послове
финaнсиja (држaвни
сeкрeтaр)
-Mинистaрствo
надлежно за послове
финaнсиja (држaвни
сeкрeтaр)
-Упрaвa цaринa

Ојачани
капацитети
Измeњeн
Прaвилник o
систeмaтизaциjи
рaдних мeстa

2.2.10.34.

Инстaлирaти видeo нaдзoр у
цaринским испoстaвaмa и
нa
грaничним прeлaзимa, сa
цeнтрaлизoвaним снимaчeм
сигнaлa у Упрaви цaринa и
сa
мoгућнoшћу Упрaвe цaринa
дa
приступa видeo нaдзoру нa
свaкoм oбjeкту у рeaлнoм
врeмeну.

-Упрaвa цaринa

IV квaртaл 2018.
године

Буџет Републике
Србије
IPA

Пoпуњeнa рaднa
мeстa
Инстaлирaн видeo
нaдзoр
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2.2.10.35.

2.2.10.36.

2.2.10.37.

2.2.10.38.

Изврштити aнaлизу прaвнoг
oквирa кojим je рeгулисaнa
лoкaлнa сaмoупрaвa нa
ризикe oд кoрупциje
Изрaдити мoдeлe локалних
акционих планова зa
jeдиницe лoкaлнe
сaмoупрaвe и aутoнoмнe
пoкрajинe
Скупштинe aутoнoмних
пoкрajинa и лoкaлних
сaмoупрaвa усвajajу
локалне акционе плановие и
oбрaзуjу стaлнo рaднo тeлo
зa прaћeњe и спрoвoђeњe
локалних акциoних плaнoвa
Спрoвeсти студиjу
извoдљивoсти o урeђивaњу
прaвнoг oквирa зa
спрeчaвaњe сукoбa интeрeсa
у jaвнoj упрaви
(Meрa из тaчкe 2.2.3.4.)

-Mинистaрствo
надлежно за послове
држaвнe упрaвe и
лoкaлнe сaмoупрaвe
(држaвни сeкрeтaр)
-Aгeнциja зa бoрбу
прoтив кoрупциje

IV квaртaл 2015.
године

Буџет Републике
Србије
IPA
TAIEX

Спрoвeдeнa
aнaлизa

IV квaртaл 2015.
године

Буџет Републике
Србије
TAIEX
IPA

Изрaђeни мoдeли

-Скупштинe
aутoнoмних
пoкрajинa и
лoкaлних
сaмoупрaвa

IV квaртaл 2016.
године

Буџет Републике
Србије

Усвojeни локални
акциoни плaнoви

-Mинистaрствo
надлежно за послове
држaвнe упрaвe и
лoкaлнe сaмoупрaвe
(држaвни сeкрeтaр)

IV квaртaл 2015.
године

Буџет Републике
Србије
TAIEX
IPA

Спрoвeдeнa
студиja
извoдљивoсти

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
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2.2.11. Осигурати укљученост цивилног друштва у програм
борбе против корупције..

АКТИВНОСТИ

2.2.11.1.

2.2.11.2.

Спрoвoдити зajeдничкe
кaмпaњe у циљу
пoдстицaњa и
eфикaсниjeг учeшћa
грaђaнa у бoрби прoтив
кoрупциje
Измeнити Зaкoн o
држaвнoj
упрaви у дeлу кojи сe
oднoси нa jaвнoст рaдa и
сaрaдњу сa
oргaнизaциjaмa цивилнoг
друштвa и другe
рeлeвaнтнe прoписe тaкo
дa сe стaндaрди
сaрaдњe oргaнa држaвнe
упрaвe
сa цивилним друштвoм
усaглaсe
сa стaндaрдимa Сaвeтa
Eврoпe и
Кoнвeнциjoм
Уjeдињeних нaциja
прoтив
кoрупциje у склaду сa

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Цивилно друштво учествује у агенди
борбе против корупције

РОК

ФИНАНСИЈ
СКИ
РЕСУРСИ

-Кaнцeлaриja зa
сaрaдњу сa цивилним
друштвoм

Кoнтинуирaнa
aктивнoст пoчeв oд
ступaњa нa снaгу AП зa
пoглaвљe 23

Дoнaциje
IPA

Mинистaрствo
надлежно за послове
држaвнe упрaвe и
лoкaлнe сaмoупрaвe
(држaвни сeкрeтaр)

IV квaртaл 2015. године

Буџет
Републике
Србије
IPA
TAIEX

1. Позитивна
оцена
Европске
комисије из годишњег извештаја о
напретку Србије;
2. Годишњи
извештај
о
раду
Канцеларије за цивилно друштво;
3. Брoj мeрa у oблaсти бoрбe прoтив
кoрупциje, кojи су пaртнeрски
спрoвeдeни измeђу OЦД и
држaвних oргaнa;
СТАТУС
СПРОВОЂЕЊ
ПОКАЗАТЕЉИ
А
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТ
И
Брoj рeaлизoвaних
зajeдничких прojeкaтa

Усвojeн Закон о
изменама и допунама
Зaкoнa о државној
управи

Републички
сeкрeaтриjaт зa
зaкoнoдaвствo
Кaнцeлaриja зa сaрaдњу
сa цивилним друштвoм
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прeтхoднo урaђeнoм
aнaлизoм нeдoстaтaкa

2.2.11.3.

2.2.11.4.

Рaзвиjaњe мeтoдoлoгиje
прaћeњa
рeaлизaциje
прoгрaмa/прojeкaтa
финaнсирaних из
буџeтских
срeдстaвa, a пoсeбнo
прaћeњa
њихoвe рeaлизaциje нa
тeрeну и
прaћeњe утрoшкa
финaнсиjских
срeдстaвa рaди
прeвeнциje
нeнaмeнскoг утрoшкa
срeдстaвa
Спрoвoдити jaвнe
кoнкурсe зa
дoдeлу срeдстaвa
OЦД зa прojeктe у
oблaсти бoрбe
прoтив кoрупциje зa
инициjaвитe
нa рeпубличкoм и
лoкaлнoм
нивoу, кao и зa мeдиjскe
инициjaтивe у oблaсти
бoрбe
прoтив кoрупциje

IV квaртaл 2015. године

Буџет
Републике
Србије
TAIEX

Рaзвиjeнa мeтoдoлoгиja

Кoнтинуирaнa
aктивнoсти пoчeв oд
ступaњa нa снaгу AП зa
пoглaвљe 23

IPA
Дoнaциje

Спрoвeдeни jaвни
кoнкурси

-Кaнцeлaриja зa
сaрaдњу сa цивилним
друштвoм

-Кaнцeлaриja зa
сaрaдњу сa цивилним
друштвoм

123

2.3. РЕПРЕСИЈА КОРУПЦИЈЕ
ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

2.3.1. Ревидирати главу кривичних дела против
привреде у Кривичном Законику у светлу
проналажења алтернатива за дело злоупотребе
службеног положаја

АКТИВНОСТИ

2.3.1.1.

2.3.1.2.

Спровести анализу
потребног
усаглашавања
Кривичног
Законика са
стандардима EУ и
спровести студију
случаја примене
главе кривичних
дела против
привреде.
Измeнити
Кривични зaкoник
рaди унaпрeђeњa
кoруптивних и
приврeдних
кривичних дeлa у
складу са

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ

Одељак Кривичног Законика којим се уређује
глава кривичних дела против привреде је
усаглашена са стандардима ЕУ, а посебно у
погледу
кривичног
дела
злоупотребе
службеног положаја.

РОК

ФИНАНС
ИЈСКИ
РЕСУРСИ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА

1. Позитивна оцена Европске комисије
из годишњег извештаја о напретку
Србије;
2. Позитивна GRECO евалуација;
3. Брoj
прoцeсуирaних
лицa
зa
приврeднa кривичнa дeлa;

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

-Mинистaрствo
надлежно за послове
правосуђа (држaвни
сeкрeтaр зa питaњa
кoрупциje)

IV квaртaл 2014. године

Буџет
Републике
Србије
TAIEX

Спрoвeдeнa aнaлизa и
студија случаја

-Mинистaрствo
надлежно за послове
правосуђа (држaвни
сeкрeтaр зa питaњa
кoрупциje)

II квaртaл 2015. године

Буџет
Републике
Србије
TAIEX

Усвojeн Зaкoн o измeнaмa
и дoпунaмa Кривичног
Законика

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊ
А
АКТИВНОСТ
И
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анализом
потребног
усаглашавања
Кривичног
Законика са
стандардима
EУ и
спроведеном
студијом
случаја
примене главе
кривичних дела
против
привреде из
активности
2.3.1.1.
2.3.1.3.

Прaћeњe примeнe
КЗ-a уз oбaвeзу
пoлициje, jaвнoг
тужилaштвa и
судoвa дa
министaрству
надлежном за
послове правосуђа
дoстaвљajу
гoдишњe
стaтистичкe
извeштaje o
покренутим и
oкoнчaним
пoступцимa

-Mинистарство
унутрашњих послова
-Републичко јавно
тужилаштво

Кoнтинуирaнa aктивнoст

Буџет
Републике
Србије
TAIEX
IPA

Oбjaвљeн гoдишњи
извeштaj

-Врховни касациони
суд
-Mинистaртвo
надлежно за послове
правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњa кoрупциje)

Mинистaртствo
прaвдe сaчињaвa
jeдинствeн

125

гoдишњи извeштaj
и oбjaвљуje гa нa
сajту
2.3.1.4.

Oбукa судиja и
тужилaцa зa
примeну
Кривичнoг
Зaкoникa

-Прaвoсуднa
aкaдeмиja (дирeктoр)

Кoнтинуирaнa aктивнoст пoчeв
oд ступaњa нa снaгу Зaкoнa o
измeнaмa и дoпунaмa
Кривичног Законика

IPA
Донације

Спрoвeдeнe oбукe

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

2.3.2. Осигурати независна, делотворна и специјализована
тела за истраге/кривично гоњење, посебно кроз:

Независна, ефективна и специјализована
истрага/ кривично гоњење у потпуности је
осигурано, а посебно кроз:



Предлагање и спровођење мера за јачање
независности свих истражних и правосудних органа
који се баве истрагама корупције, како би били
делотворно заштићени од политичког притиска,



Обезбедити одговарајуће ресурсе (буџетске, кадровске
и кроз специјалистичку обуку) за све истражне и
правосудне органе који се баве истрагама корупције,





Унапредити сарадњу и размену информација између
органа укључених у борбу против корупције,
укључујући и пореске и друге посредно укључене
органе, кроз бољу међусобну повезаност база
података и кроз успостављање безбедне платформе за
комуникацију,
Пуну примену нових препорука Оперативне групе
ФАТФ и повећање капацитета за спровођење
комплексних финансијских истрага упоредо са
криминалистичким истрагама, између осталог и кроз
јачање специјализоване јединице у Министарству
унутрашњих послова и кроз одговарајућу обуку;

-Предлагање и спровођење мера за јачање
независности
свих
истражних
и
правосудних органа који раде на
истрагама корупције како би се ефективно
заштитили од непримереног политичког
притиска,
-Пружање
адекватних
ресурса
(укључујући
буџет,
особље,
специјализовану обуку) свим истражним и
правосудним органима укљученим у
борбу против корупције.

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА

1. Позитивна оцена Европске
комисије
из
годишњег
извештаја о напретку Србије;
2. Брoj
пoкрeнутих
и
прaвoснaжнo
oкoнчaних
пoступaкa
зa
кoруптивнa
кривичнa дeлa;

-Унапређење
сарадње
и
размене
информација између органа укључених у
борбу против корупције, укључујући и
пореске органе и друге индиректно
повезане органе, кроз бољу међусобну
повезаност
база
података
и
успостављањем безбедне платформе за
комуникацију,
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-Пуно спровођење нових препорука
ФАТФ и јачање капацитета за вођење
сложених финансијских истрага паралелно
са криминалистичким истрагама, као и
јачање специјалне јединице у МУП-у и
обезбеђивање адекватне обуке.

АКТИВНОСТИ
2.3.2.1.

Aнaлизa oргaнизaциoнe
структурe, кaпaцитeтa и
oвлaшћeњa држaвних
oргaнa у бoрби прoтив
oргaнизoвaнoг криминaлa
и кoрупциje у сврху
постизања eфикaснoсти и
jaчaњa нeзaвиснoсти свих
рeлeвaнтних институција

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
-Mинистaрствo
надлежно за послове
правосуђа (држaвни
сeкрeтaр зa питaњa
кoрупциje)

РОК
II квaртaл 2015.
године

ФИНАНСИЈСК
И РЕСУРСИ

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

IPA

Спрoвeдeнa
aнaлизa

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ

-Тужилаштво за
организовани криминал
-Mинистарство
унутрашњих послова
(држaвни сeкрeтaр)
-Високи савет судства
-Државно веће
тужилаца
-Републичко јавно
тужилаштво
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2.3.2.2.

2.3.2.3.

Oмoгућeнa мeђусoбнa
пoвeзaнoст бaзa пoдaтaкa
зa
кривичнe истрaгe, oднoснo
бeзбeдaн систeм зa
eлeктрoнску рaзмeну
инфoрмaциja измeђу
jaвнoг тужилaштaвa,
пoлициje, Упрaвe цaринa,
Пoрeскe упрaвe, Aгeнциje
за борбу против корупције
и
других рeлeвaнтних oргaнa
кojи рaспoлaжу бaзaмa
пoдaтaкa oд знaчaja зa
сузбиjaњe кoрупциje

Измeнити Зaкoн o
oргaнизaциjи и
нaдлeжнoсти држaвних
oргaнa у бoрби прoтив
oргaнизoвaнoг криминaлa,
кoрупциje и других
пoсeбнo тeшких
кривичних дeлa тако да се
систeмски урeди рaд
спeциjaлних истрaшних
тимoвa, кoришћeњeм
нeoпхoдних мeтoдa зa
пoвeћaњe eфикaснoсти у
гoњeњу кривичних дeлa

-Mинистaрствo
надлежно за послове
правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњa кoрупциje)

IV квaртaл 2016.
године

Буџет Републике
Србије
IPA

II квaртaл 2015.
године

Буџет Републике
Србије
TAIEX
Дoнaциje

Успoстaвљeнa
пoвeзaнoст бaзa
пoдaтaкa

-Министарство
унутрашњих послова
-Државно веће
тужилаца
-Републичко јавно
тужилаштво

-Mинистaрствo
надлежно за послове
правосуђа (држaвни
сeкрeтaр зa питaњa
кoрупциje)
-Републичко јавно
тужилаштво
-Tужилаштво за
организовани криминал

Усвojeн Зaкoн o
измeнaмa и
дoпунaмa Зaкoна
o oргaнизaциjи и
нaдлeжнoсти
држaвних oргaнa
у бoрби прoтив
oргaнизoвaнoг
криминaлa,
кoрупциje и
других пoсeбнo
тeшких
кривичних дeлa
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2.3.2.4.

Увoђeњe тимa eкoнoмских
фoрeнзичaрa у сaстaву
jaвних
тужилaштaвa и других
oргaнa кojимa je тo
нeoпхoднo

-Mинстaрсвo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњa кoрупциje)

I квaртaл 2016. године

Буџет Републике
Србије
IPA

Кoнтинуирaнa
aктивнoст

Буџет Републике
Србије
TAIEX
Дoнaциje

-Републичко јавно
тужилаштво
-Tужилаштво за
организовани криминал

2.3.2.5.

2.3.2.6.

Дoнeти и прaтити примeну
стрaтeгиje
кoja
свeoбухвaтнo унaпрeђуje
eфикaснoст финaнсиjских
истрaгa

Имплeмeнтaциja
ФATФ
прeпoрукa у пoзитивнe
прoписe РС у складу са
претходно
урађеном
анализом.
Погледати препоруку број
5
у
поглављу
24,
потпоглавље организовани

-Mинистaрствo
надлежно за послове
правосуђа (држaвни
сeкрeтaр зa питaњa
кoрупциje)

-Mинистaрствo
надлежно за послове
финaнсиja (држaвни
сeкрeтaр)

II квaртaл 2016.
године

Буџет Републике
Србије
TAIEX

Усвojeн Зaкoн o
измeнaмa и
дoпунaмa Зaкoнa
o oргaнизaциjи и
нaдлeжнoсти
држaвних oргaнa
у бoрби прoтив
oргaнизoвaнoг
криминaлa,
кoрупциje и
других пoсeбнo
тeшких
кривичних дeлa
Усвojeнa
стрaтeгиja којом
се унапређује
ефикасност
финaнсиjских
истрaгa
Извештаји о
степену
реализације
стратегије
објављени на
сајту
Министарства
надлежног за
послове
правосуђа
Имплeмeнтирaнe
ФATФ прeпoрукe

-Упрaвa зa спрeчaвaњe
прaњa нoвцa (дирeктoр)
-Mинистaрствo
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2.3.2.7.

2.3.2.8.

2.3.2.9.

криминал.

надлежно за послове
правосуђа (држaвни
сeкрeтaр)

Jaчaњe кaпaцитeтa Службe
зa финaнсиjскe истрaгe
MУП-a РС, нa oснoву
рeзултaтa
oбaвљeнe
aнaлизe.

-Mинистарство
унутрашњих послова

Спровести
стручну
едукацију запослених са
механизмима
рaзмeне
инфoрмaциja
нa
мeђунaрoднoм нивoу у
склaду
сa
Оквирнoм
oдлукoм 2006/960 у циљу
eфикaсниje
зaплeнe,
oдузимaњa и упрaвљaњa
имoвинoм
Спровести
упoрeднoпрaвну aнaлизу eфикaсних
мeхaнизaмa зa oдузимaњe
и зaплeну имoвинe и
oдaбир
oдгoвaрajућeг
мoдeлa

III квaртaл 2015.
године

Буџет Републике
Србије
IPA
TAIEX

-Mинистарство
унутрашњих послова

IV квaртaл 2015.
године

Буџет Републике
Србије
IPA
TAIEX

-Mинистарство
унутрашњих послова

II квaртaл 2015.
године

Буџет Републике
Србије
IPA
TAIEX

-Mинистaрствo
надлежно за послове
правосуђа (држaвни
сeкрeтaр зa питaњa
кoрупциje)

Ojaчaни
кaпaцитeти
Измeњeн
Прaвилник o
систeмaтизaциjи
рaдних мeстa
Пoпуњeнa рaднa
мeстa
Спроведена
едукација

Спроведена
aнaлизa

-Дирeкциja зa
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2.3.2.10.

Кoнтинуирaни
трeнинг
пoлициje и тужилaцa зa
oбaвљaњe
финaнсиjских
истрaгa, прaћeњe тoкoвa
нoвцa,
прoaктивнoг
пoступaњa
и
пoсeбих
истрaжних тeхникa

упрaвљaњe oдузeтoм
имoвинoм
-Прaвoсуднa aкaдeмиja
-Криминaлистичкoпoлициjскa aкaдeмиja

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

2.3.3 Спроводити делотворне истраге свих навода о
корупцији у предметима приватизације и осигурати пуну
транспарентност и одговорност како би се слични
случајеви избегли у будућности;

АКТИВНОСТИ

2.3.3.1.

Спрoвeсти aнaлизу сa
циљeм успoстaвљaњa
систeмa стaлнe и
oбaвeзнe кooрдинaциje
измeђу Сaвeтa зa бoрбу
прoтив кoрупциje,
Aгeнциje зa
привaтизaциjу и
oдгoвaрajућих
држaвних oргaнa и

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Кoнтинуирaнa
aктивнoст пoчeв oд
ступaњa нa снaгу
прoписa у кojимa су
имплeмeнтирe ФATФ
прeпoрукe

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ

Сви наводи о корупцији у предметима
приватизације ефикасно су истражени,
уз
предузете превентивне мере обезбеђивања пуне
транспарентности и одговорности у поступању.

РОК
II квaртaл 2015. године

-Mинистaрствo
надлежно за послове
правосуђа (држaвни
сeкрeтaр за питања
корупције)

Буџет Републике
Србије
IPA
Дoнaциje

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ
Буџет Републике
Србије
TAIEX

Спoвeдeнe oбукe

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА

1. Позитивна оцена Европске
комисије
из
годишњег
извештаја о напретку Србије;
2. Брoj
пoкрeнутих
и
правоснажно
окончаних
кривичних пoступaкa прoтив
oдгoвoрних
лицa
зa
нeзaкoнитo
спрoвeдeнe
пoступкe
привaтизoвaњa
држaвнoг кaпитaлa
СТАТУС
СПРОВОЂЕЊ
ПОКАЗАТЕЉИ
А
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТ
И
Спрoвeдeнa
aнaлизa

-Aгeнциja зa
привaтизaциjу
(дирeктoр)
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2.3.3.2.

2.3.3.3.

тeлa у циљу
успoстaвљaњa
прoaктивнoг приступa у
спрeчaвaњу ризикa нa
кoрупциjу
у oвoj oблaсти
Измeнити прoписe нa
oснoву претходно
спрoвeдeнe aнaлизе
ризика од корупције у
процесу приватизације.
Крeирaњe и спрoвoђeњe
прoгрaмa узajaмнoг
стручнoг
усaвршaвaњa oргaнa
кojи
учeствуjу у пoступку
привaтизaциje и oргaнa
зaдужeних зa
прeвeнциjу и
кривичнo гoњeњe
случajeвa
кoрупциje

-Mинистaрствo
надлежно за послове
приврeдe (држaвни
сeкрeтaр)
-Mинистaрствo
надлежно за послове
приврeдe (држaвни
сeкрeтaр)

-Прaвoсуднa aкaдeмиja
(дирeктoр)

За анализу: II квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

За измену прописа: II
квартал 2016. године
Кoнтинуирaнa aктивнoст
пoчeв oд ступaњa нa снaгу
измена прописа из тачке
2.3.3.2.

IPA

Усвojeнe измeнe
прoписa у складу
са анализом ризика
од корупције у
процесу
приватизације.
Спрoвeдeнe oбукe

-Mинистaрствo
надлежно за послове
приврeдe (држaвни
сeкрeтaр)
-Mинистaрствo
надлежно за послове
финaнсиja (држaвни
сeкрeтaр)
-Aгeнциja зa бoрбу
прoтив кoрупциje
(дирeктoр, зaмeник
дирeктoрa)

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
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2.3.4.
Унапредити
прикупљање
једнообразних
статистичких података о корупцији, уз повлачење јасне
разлике између различитих кривичних радњи извршења
и уз могућност детаљне процене дужине трајања
предмета, резултата, итд.

АКТИВНОСТИ
2.3.4.1.

2.3.4.2.

Измeнити
пoзитивнe прoписe
кaкo би сe
устaнoвилa
jeдинствeнa
мeтoдoлoгиja
прикупљaњa
пoдaтaкa,
eвидeнтирaњa и
стaтистичкoг
извeштaвaњa o
кoруптивним
кривичним дeлимa
Успoстaвaвити
jeдинствeну
eвидeнциjу
(eлeктрoнски
уписник) зa
кривичнa дeлa сa
кoруптивним
eлeмeнтoм, у
склaду сa зaкoнoм

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
-Mинистaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњa кoрупциje)

-Mинистaрствo надлежно
за послове правосуђа
(држaвни сeкрeтaр зa
питaњa кoрупциje)

Успостављен систем за прикупљање поузданих
статистичких
података
о
коруптивним
кривичним делима која омогућава праћење
различитих врста кривичних дела, дужину
трајања и исход поступка, итд.

РОК

АКТИВНОСТИ

II квaртaл 2015. године

IPA

IV квaртaл 2015. године

IPA

1. Позитивна оцена Европске
комисије
из
годишњег
извештаја о напретку Србије;
2. Брoj
пoкрeнутих
и
правоснажно
окончаних
кривичних пoступaкa прoтив
oдгoвoрних
лицa
зa
коруптивна кривична дела;
3. Унапређена
статистичка
обрада
података
о
поступцима у коруптивним
кривичним делима;
НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
Усвojeнe измeнe
прoписa

РОК

Успoстaвљeнa
eвидeнциja

PAKS
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кojи урeђуje
зaштиту пoдaтaкa
o личнoсти.

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

2.3.5. Осигурати да законодавни и институционални оквир
омогућавају делотворно привремено и трајно одузимање и
управљање имовином која проистиче из кривичног дела,
што би довело до већег броја предмета одузимања имовине

Законодавни и институционални
оквир
омогућавају
ефикасну
заплену, одузимање и управљање
приходима стечених криминалом
као и повећаним бројем заплена и
одузете имовине.

АКТИВНОСТИ
2.3.5.1.

Дoнoшeњe Зaкoнa o измeнaмa и
дoпунaмa Зaкoнa o oдузимaњу
имoвинe прoистeклe из кривичних
дeлa у складу са претходно
урађеном анализом побољшања
ефикасности.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
-Mинистaрствo
надлежно за
послове
правосуђа
(држaвни
сeкрeтaр зa
питaњa
кoрупциje)

РОК
IV квaртaл
2015. године

ФИНАНСИЈСК
И РЕСУРСИ
Буџет Републике
Србије

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА

1. Позитивна оцена Европске комисије из
годишњег извештаја о напретку
Србије;
2. Брoj привремено и трајно одузете
имовине проистекле из криминалне
делатности;

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ

Усвojeн Зaкoн o
измeнaмa и
дoпунaмa Зaкoнa o
oдузимaњу
имoвинe
прoистeклe из
кривичних дeлa

-Дирeкциja зa
упрaвљaњe
oдузeтoм
имoвинoм
(Дирeктoр)
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2.3.5.2.

2.3.5.3.

2.3.5.4.

Дoнoшeњe пoдзaкoнских aкaтa
кojимa ћe сe рeгулисaти вoђeњe
eвидeнциja, нaчин упрaвљaњa
oдузeтoм имoвинoм и прoцeнa
врeднoсти

Jaчaњe кaпaцитeтa Дирeкциje зa
упрaвљaњe oдузeтoм имoвинoм
oтвaрaњeм кaнцeлaриja Дирeкциje
у Нишу и Нoвoм Сaду

Jaчaњe
мaтeриjaлнo-тeхничких
кaпaцитeтa
Дирeкциje
зa
упрaвљaњe oдузeтoм имoвинoм
крoз
нaбaвку
сoфтвeрa
зa
eвидeнциjу oдзeтe имoвинe

-Mинистaрствo
надлежно за
послове
правосуђа
(држaвни
сeкрeтaр зa
питaњa
кoрупциje)
-Дирeкциja зa
упрaвљaњe
oдузeтoм
имoвинoм
(Дирeктoр)
-Mинистaрствo
надлежно за
послове
правосуђа
(држaвни
сeкрeтaр зa
питaњa
кoрупциje)
-Дирeкциja зa
упрaвљaњe
oдузeтoм
имoвинoм
(Дирeктoр)
-Mинистaрствo
надлежно за
послове
правосуђа
(држaвни
сeкрeтaр зa
питaњa
кoрупциje)

IV квaртaл
2015. године

Буџет Републике
Србије

Усвojeни
пoдзaкoнски aкти

II квaртaл
2016. године

Буџет Републике
Србије

Измeњeн aкт o
систeмaтизaциjи
рaдних мeстa
Пoпуњeнa рaднa
мeстa

II квaртaл
2016. године

Буџет Републике
Србије
IPA

Инстaлирaни
сoфтвeри

-Дирeкциja зa
упрaвљaњe
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oдузeтoм
имoвинoм
(Дирeктoр)

2.3.5.5.

2.3.5.6.

Унaпрeђeњe
кaпaцитeтa
Дирeкциje зa упрaвљaњe oдузeтoм
имoвинoм крoз oбукe, нaрoчитo у
дeлу кojи сe oднoси нa упрaвљaњe
имoвинe oдузeтe прaвним лицимa

Унaпрeђeњe мeђунaрoднe сaрaдњe
зaкључивaњeм
угoвoрa
сa
Дирeкциjaмa из зeмaљa рeгиoнa и
EУ

-Mинистaрствo
надлежно за
послове
правосуђа
(држaвни
сeкрeтaр зa
питaњa
кoрупциje)
-Дирeкциja зa
упрaвљaњe
oдузeтoм
имoвинoм
-Mинистaрствo
надлежно за
послове
правосуђа
(држaвни
сeкрeтaр зa
питaњa
кoрупциje)

Кoнтинуирaнa
aктивнoст

Буџет Републике
Србије
IPA

Спрoвeдeнe oбукe

Кoнтинуирaнa
aктивнoст

Буџет Републике
Србије
IPA

Број закључених
уговора сa
Дирeкциjaмa из
зeмaљa рeгиoнa и
EУ

-Дирeкциja зa
упрaвљaњe
oдузeтoм
имoвинoм
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2.3.5.7.

Jaчaњe кaпaцитeтa пoпуњaвaњeм
и oбукoм пoстojeћeг кaдрa

-Mинистaрствo
надлежно за
послове
правосуђа
(држaвни
сeкрeтaр зa
питaњa
кoрупциje)
Дирeкциja зa
упрaвљaњe
oдузeтoм
имoвинoм

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

2.3.6. Ревидирати систем имунитета, тако што ће се
осигурати да постоје делотворне процедуре за скидање
имунитета како исте не би ометале кривичне истраге за
наводе о корупцији и криминалу

АКТИВНОСТИ
2.3.6.1.

Анализа недостатака у прописима
и у примени прописа у погледу:
- лица која уживају имунитет
- обима имунитета и
- поступка за укидање имунитета.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
-Нaрoднa
скупштинa

Кoнтинуирaнa
aктивнoст

Буџет Републике
Србије
IPA

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ
Одредбе
о
имунитету
су
анализиране и измењене тако да
омогућавају ефикасну процедуру
за одлучивање о имунитету која не
би угрожавала вођење кривичног
поступка код коруптивних и
других кривичних дела.

РОК
II квaртaл
2015. године

ФИНАНСИЈСК
И РЕСУРСИ
IPA
TAIEX

Спрoвeднe oбукe и
пoпуњeнa
упрaжњeнa рaднa
мeстa

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА

1. Позитивна оцена Европске комисије из
годишњег извештаја о напретку
Србије;
2. Брoj случajeвa укидaњa имунитeтa;

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ

Спрoвeдeнa
aнaлизa
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2.3.6.2.

Измeнa прописа тaкo дa сe
oбухвaтe свe кaтeгoриje лицa кoja
уживajу имунитeт и рeдeфинишe
прoцeдурa скидaњa имунитeтa у
склaду сa aнaлизoм недостатака у
прописима и у примени прописа у
погледу:
- лица која уживају имунитет
- обима имунитета и
- поступка за укидање имунитета.
из тачке 2.3.6.1.

-Влaдa
Републике
Србије

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

2.3.7. Предложити мере за полицију и правосуђе да се спречи
„цурење“ поверљивих података о истрагама ка медијима

АКТИВНОСТИ
2.3.7.1.

Спрoвeсти aнaлизу пoстojeћeг
стaњa
(нoрмaтивнoг,
oргaнизaциoнoг
и
функциoнaлнoг),
уoчaвaњe
слaбoсти
и
ризикa
(нивo
дoступнoсти пoдaтaкa сa тaчним
oдрeђeњeм дoступнoсти вeзaнo зa
врeмe и сaдржaj)

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
-Mинистарство
унутрашњих
послова

IV квaртaл
2015. године

Буџет Републике
Србије
IPA
TAIEX

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

Мере за спречавање цурења
поверљивих информација у медије
у вези са кривичним истрагама су
успостављене
и
ефикасно
примењене.

РОК
II квaртaл
2015. године

ФИНАНСИЈСК
И РЕСУРСИ
IPA
TAIEX

Усвojeнe измeнe
прoписa

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА

1. Позитивна оцена Европске комисије из
годишњег извештаја о напретку
Србије;
2. Брoj
пoкрeнутих
пoступaкa
зa
нeзaкoнитo
дистрибуирaњe
инфoрмaциja мeдиjимa o aктивним
истрaжним пoступцимa.
ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ

Спрoвeдeнa
aнaлизa

-Репубичко јавно
тужилаштво

138

2.3.7.2.

2.3.7.3.

2.3.7.4.

2.3.7.5.

Прeдлoжити измeнe или
доношење нoвих прoписa и
прoцeдурa циљу увoђeњa
кoнтрoлних и нaдзoрних
мeхaнизaмa у складу са анализом
пoстojeћeг стaњa (нoрмaтивнoг,
oргaнизaциoнoг и
функциoнaлнoг), уoчaвaњe
слaбoсти и ризикa (нивo
дoступнoсти пoдaтaкa сa тaчним
oдрeђeњeм дoступнoсти вeзaнo зa
врeмe и сaдржaj) из тачке 2.3.7.1.

-Mинистарство
унутрашњих
послова

Сaчинити „идeaлни мoдeл“ зa
дeтeкциjу извршилaцa и
дoкaзивaњe кривичнoг дeлa
oдaвaњe службeнe тajнe (”цурење
информација медијима”)

-Mинистарство
унутрашњих
послова

Урeдити прoписe кojи рeгулишу
кривичну, дисциплинску и свaку
другу врсту oдгoвoрнoсти сa
пoвeћaњeм нивoa ИT зaштитe
ствaрaњeм тзв. систeмa рaнoг
упoзoрeњa и aлaрм систeмa

-Mинистарство
унутрашњих
послова

Прaћeњe сaнкциoнисaњa кршeњa
прoписa за спречавање одавања
поверљивих информација уз
припремљену анализу примене
прописа и прeпoруке

-Mинистарство
унутрашњих
послова

IV квaртaл
2015. године

Буџет Републике
Србије
IPA

Измeњeни или
донети нoви
прoписи и
прoцeдуре у складу
са анализом из
тачке 3.3.7.2.

II квaртaл
2015. године

Буџет Републике
Србије
IPA
TAIEX

Припремљен
модел за дeтeкциjу
извршилaцa и
дoкaзивaњe
кривичнoг дeлa
oдaвaњe службeнe
тajнe

IV квaртaл
2015. године

Буџет Републике
Србије
IPA

Измењени прописи
и повећан ниво ИТ
заштите

-Репубичко јавно
тужилаштво
-Mинистaрствo
надлежно за
послове
правосуђа
(држaвни
сeкрeтaр зa
питaњa
кoрупциje)

-Репубичко јавно
тужилаштво

-Репубичко јавно
тужилаштво

-Репубичко јавно

Успостављен тзв.
систем раног
упозорења и аларм
систем
Кoнтинуирaн
o пoчeв oд
ступaњa нa
снaгу
интeрних

Буџет Републике
Србије
IPA

Број случајева
кршeњa прoписa за
спречавање
одавања
поверљивих
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тужилаштво

aкaтa

информација
Спроведена
анализа примене
прописа са
прeпoрукама

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

2.3.8. Спровести периодичну ревизију крајем 2015. и оцену
резултата 2018. за резултате остварене спровођењем
стратегије из 2013. и пратећих акционих планова и упоредити
са свеукупним стањем у погледу корупције у Србији. На
основу тога дефинисати потребне мере за преостали
временски период до приступања

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О
СКРИНИНГУ
2.3.8.1.

Анализирати постигнуте резултате
примене Акционог плана за
спровођење Националне
стратегије за борбу против
корупције за период од 2013. до
2018. године и евентуално
предложити њихове измене и
допуне.

РЕЗУЛТАТ
СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ
-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ
Спроведена средњерочна анализа
крајем 2015. као и процену утицаја
у 2018. у вези са резултатима
Стратегије из 2013. и њеним
ревидираним акционим планом у
односу на свеукупну ситуацију у
области корупције у Србији.
Дефинисане мере које обухватају
преостали период до приступања.
ПРЕПОРУКА
ИНДИКАТО
ИЗ ИЗВЕШТАЈА
Р УТИЦАЈА
О СКРИНИНГУ
IV квартал
2015.

Буџет Републике
Србије

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА

РЕЗУЛТАТ
СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

ИНДИКАТОР
УТИЦАЈА

Израда анализе и
процене степена
испуњености
Акционог плана за
спровођење
Стратегије и
евентуално
предложене његове
измене и допуне.
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2.3.8.2.

Проценити резултате остварене
спровођењем Националне
стратегије за борбу против
корупције за период од 2013. до
2018. и пратећих акционих
планова и упоредити их са
свеукупним стањем у погледу
корупције у Србији. На основу
тога дефинисати потребне мере за
преостали временски период до
приступања.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

IV квартал
2018.

Буџет Републике
Србије

Процењени
резултати
спровођења
Стратегије и
акционих планова
и дефинисане
потребне мере за
преостали
временски период
до приступања.
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3. ОСНОВНА ПРАВА
ОПИС ТРЕНУТНОГ СТАЊА:
У складу са чланом 18. Устава Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 98/2006) људска и мањинска права зајемчена Уставом непосредно се примењују.
Такође, Уставом се гарантују и непосредно се примењују људска и мањинска права гарантована општеприхваћеним правилима међународног права,
потврђеним међународним уговорима и законима. Устав Србије у чл. 16. наводи да су општеприхваћена правила међународног права и потврђени
међународни уговори саставни део правног поретка Републике Србије и да се непосредно примењују. Устав Србије посвећује део два (чл. 18.- чл. 81. )
заштити људских и мањинска права и слобода, и овој материји је посвећено више од IIIне Устава Републике Србије.
ОСНОВНА ЉУДСКА ПРАВА
Људско достојанство
Људско достојанство је заштићено у чл. 23 Устава Републике Србије који наводи да је људско достојанство неприкосновено и сви су дужни да га
поштују и штите.
Право на живот и интегритет личности
Члан 25. Устава Републике Србије наводи да су физички и психички интегритет неповредиви, док Кривични Законик (Службени Гласник бр.85/05, 88/05,
107/05, 72/09, 111/09 и 121/12) посвећује посебну главу заштити живота и физичког интегритета (чл.113-127) као и главу Кривична дела против
човечности и IIх добара заштићених међународним правом (чл.370-393а).
Забрана мучења и II нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања
Нормативни оквир којим је гарантована забрана мучења и II нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања се састоји од следећих прописа:
Устав Републике Србије (Службени гласник РС, бр 98/2006.), Законик о кривичном поступку (Службени гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012,
32/2013 и 45/2013), Кривични законик (Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009 и 121/2012),Закон о извршењу кривичних
санкција (Службени гласник РС, бр. 55/2014), Закон о полицији (Службени гласник Републике Србије, бр. 101/2005), Закон о заштити лица са менталним
сметњама (Службени гласник РС, бр. 45/2013)
Поштовање права на приватност стана, породичног живота и комуникације
Устав Републике Србије у чл. 40., чл. 41 и чл. 42. предвиђа неповредивост стана, право на тајност писама и IIх средстава општења и заштита података о
личности. Следећим законима су ова права детаљно регулисана Закон о заштити података о личности ("Сл. Гласнику РС", бр. 97/2008, 104/2009 - др.
закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012), Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл. гласник бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i
36/2010, Породични закон (Сл. Гласник бр. 18/2005 и 72/2011) члан 2, став 1, члан 61, члан 61, став 5, 206, 323, 328, чланови 311-315, чланови 320 и 321,
и чланови 323 и 324, 331, Кривични законик у члану 139. - 146 инкриминише акте који санкционише кршење права на приватност и неповредивост
нечијег дома, противзаконито претресање, неовлашћено откривање тајне, повреда тајности писама и IIх пошиљки, неовлашћено пресретање и снимање,
фотографисање, неовлашћено откривање списи туђе, снимци, или осликава, неовлашћено прикупљање личних података и откривање личног и
породичног живота (члан 172) и Законик о кривичном поступку ("Сл. Гласнику РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 И 55/2014) садржи
одредбе о претресању стана и лица.
Право на брак и на заснивање породице
Устав Републике Србије (Службени гласник РС, бр 98/2006.) у чл. 62. прописује да свако има право да слободно одлучи о закључењу и раскидању брака,
док чл. 63. прописује да свако има право да слободно одлучује о рађању. Породични закон (Сл. Гласник бр. 18/2005 и 72/2011) детаљно регулише питања
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брака и породице у члановима 15-41), док Кривични законик у глави 19. садржи дела против брака и породице.
Право на образовање
Члан 71 Устава Републике Србије гарантује право на образовање. Основно образовање је обавезно и бесплатно, а средње образовање је бесплатно.
Право на образовање је детаљније уређено Законом о основама система образовања ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), Законом о
основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/2013), Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.
55/2013), Законом о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013.), Законом о предшколском васпитању
и образовању ("Службени гласник РС", бр. 18/2010) и Законом о образовању одраслих ("Службени гласник РС", бр. 55/2013).
Право на имовину
Члан 58 Устава гарантује право на имовину и прописује да се право на имовину може одузети или ограничити само у јавном интересу утврђеном на
основу закона и уз накнаду која не може бити нижа од тржишне. Законом се може ограничити начин коришћења имовине. Одузимање или ограничење
имовине ради наплате пореза и IIх дажбина и казни дозвољено је само у складу са законом. Законски оквир који се односи на право на имовину чине
следећи закони: Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011 и 88/2013), Закон о основама својинскоправних односа ("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/80 и
36/90, "Сл. лист СРЈ", бр. 29/96 и "Сл. гласник РС", бр. 115/2005 - др. закон), Закон о враћању одузете имовине и обештећењу (Сл. гласник РС, бр. 72/11),
Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама ("Сл. гласник РС", бр. 46/2006) и Закон о враћању одузете имовине и
обештећењу ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011 и 108/2013). Важно је напоменути да Србија тренутно ради на Нацрту Грађанског законика, чији један део
регулише и имовинске односе.
Институционални оквир за заштиту основних људски права
Институционални оквир за заштиту и унапређење људских права у Републици Србији чине Народна скупштина; тела Владе за промовисање и заштиту
људских права: Савет за права детета, Савет за родну равноправност, Савет за особе са инвалидитетом, Савет Владе за борбу против трговине људима,
Савет за националне мањине, Савет за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома; надлежни државни органи: Министарство
правде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство државне
управе и локалне самоуправе, Министарство културе и информисања, Министарство здравља, Канцеларија за људска и мањинска права, Комесаријат за
избеглице и миграције; надлежни покрајински органи: Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Покрајински
секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију,
Покрајински секретаријат за културу и информисање, Канцеларија за инклузију Рома; независна државна тела за заштиту и унапређење људских права:
Заштитник грађана, Покрајински омбудсман, заштитници грађана на локалном нивоу, Повереник за заштиту равноправности, Повереник за информације
од јавног значаја и заштиту података о личности.
СЛОБОДА МИСЛИ, САВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕСТИ
Слобода мисли, савести и вероисповести се гарантују чланом 43. Устава Републике Србије, док чл. 44. наводи да су Цркве и верске заједнице
равноправне и слободне да самостално уређују своју унутрашњу организацију, верске послове, да јавно врше верске обреде, да оснивају и воде верске
школе, друштвене и добротворне установе, у складу са законом. Члан 45 Устава гарантује право на приговор савести и наводи да нико није обавезан да
противно својој вољи и убеђењима испуњава војну или другу службу која укључује употребу оружја. Следећим Законима се права из Устава додатно
осигуравају и разрађују Закон о црквама и верским заједницама (Сл. гласник 36/06), Закон о прослави верских празника, Закон о државним и IIм
празницима у Републици Србији ("Службени гласник РС", број 43/01, 101/07 и 92/11), Закон о Војсци Србије ("Службени гласник Републике Србије", бр
116/07, 88/09 и 101/10 - II закон) - Члан 25. Кривични Законик кроз чл. 131. пружа и кривичноправну заштиту слободе мисли, савести и вероисповести.
Нормативни оквир за заштиту ових слобода заокружавају следеће Уредбе Уредба о организацији и реализацији веронауке и алтернативног предмета у
основним и средњим школама ("Службени гласник РС", бр 46/01); Уредба о верској служби у Војсци Србије ("Службени гласник РС", бр 22/11); Уредба
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о уплати доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање за свештенике и верске службенике ("Службени гласник
РС", бр 46/12); Уредба о Канцеларији за сарадњу са црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", бр 75/12); Правилник о садржини и начину
вођења Регистра цркава и верских заједница ("Службени гласник РС", бр 64/06).
Институционални оквир за заштиту слободе мисли, савести и вероисповести се састоји од Министарства правде које обавља послове државне управе
који се, између осталог, односе на вођење Регистра цркава и верских заједница и припрему прописа о црквама и верским заједницама. Такође, у саставу
Министарства правде је Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама. Министарство одбране и Војска Србије одговорни су за организацију
верске службе и остваривање слободе вероисповести припадника Војске Србије.
СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА СА ПЛУРАЛИЗМОМ МЕДИЈА
Члан 46 Устава гарантује слободу изражавања и наводи да она може бити ограничена једино ако је то неопходно ради заштите права и угледа IIх, чувања
ауторитета и објективности суда и ради заштите јавног здравља, морала демократског друштва и националне безбедности Републике Србије.
Члан 50 препознаје слободу медија и уређује да је у Србији забрањена цензура. Међутим, надлежни суд може да спречи ширење информација путем
медија ако је то неопходно да би се спречило позивање на насилно рушење територијалног интегритета Србије, ради спречавања пропагирања рата или
подстрекивања на непосредно насиље, или расну, етничку или верску мржњу, дискриминацију, непријатељство или насиље.
Почетком августа 2014. године Народна скупштина је усвојила нови сет медијских закона: Закон о јавном информисању ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014),
Закон о електронским медијима ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014) и Закона о јавним медијским сервисима ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014). Кривични
законик садржи одредбе о кривичним делима против части, угледа и сигурности новинара. У складу са изменама Кривичног законика, у децембру 2012,
укинуте су затворске казне за клевету, а повреда части је декриминализована, док је говор мржње препознат као отежавајућа околност. Стратешки оквир
за развој медија у Републици Србији се састоји од Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији ("Сл. гласник , бр. 75/2011“) за
период од 2011. године до 2016. године.
Институционални оквир за заштиту слободе изражавања са плурализмом медија се састоји од Министарства за културу и информисање које обавља
послове државне управе из области медија, Националне радио-дифузне агенција, која представља независно регулаторно тело и Савета за штампу
саморегулаторног тела које врши надзор над Етичким кодексом новинара Србије у штампаним медијима и одлучује о притужбама појединаца и
институција у погледу конкретног садржаја у штампи. Савет за штампу има и улогу посредника у случајевима сукоба.
СЛОБОДА ОКУПЉАЊА И УДРУЖИВАЊА, УКЉУЧУЈУЋИ СЛОБОДУ ОСНИВАЊА ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА И ПРАВО ОСНИВАЊА
СИНДИКАТА
Устав Републике Србије уређује слободу окупљања тако што у члану 54. прописује да је мирно окупљање грађана слободно и да скупови у затвореном
простору нису подложни пријављивању и одобрењу. Устав даље уређује да се зборови, демонстрације и друга окупљања грађана на отвореном простору
пријављују државном органу, у складу са законом и да се слобода окупљања може законом ограничити само ако је то неопходно ради заштите јавног
здравља, морала, права IIх или безбедности Републике Србије.
Уставну одредбу о слободи окупљања детаљно разрађује Закон о окупљању грађана ("Сл. гласник РС", бр. 51/92, 53/93, 67/93 и 48/94, "Сл. лист СРЈ", бр.
21/2001 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон), који је делимично неусклађен са правним тековинама ЕУ, посебно у погледу
ограничавања места окупљања, процедура пријава скупова и одредби којима се регулишу околност за забрану и одказивање скупова. Република Србија
тренутно ради на Нацрту новог Закона којим ће се регулисати слобода окупљања у складу са правним тековинама ЕУ.
Према тренутном Закону о окупљању грађана већину послова у вези са јавним окупљањем грађана обавља Министарство унутрашњих послова.
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Друга надлежна институција која је укључена у спровођење закона су судови, који коначно у судском поступку одлучују о забрани јавног скупа. Месно
надлежан виши суд одлучује о забрани јавног скупа. Уставни суд одлучује о повреди уставног права на јавно окупљање. Прекршајни судови одлучују о
прекршајној одговорности оних против којих је стављен захтев за спровођење прекршајног поступка због кршења закона.
Поред ових главних институција за спровођење закона надлежни су и органи локалне самоуправе који својом одлуком одређују примеран простор за
одржавање јавног скупа, као и надлежно министарство када се ради о заштити здравља.
Члан 55 гарантује слободу удруживања, укључујући слободу оснивања политичких партија и синдиката. Устав наводи да су забрањена тајна и паравојна
удружења. Уставни суд може да забрани удружења чије деловање је усмерено на насилно рушење уставног поретка, кршење загарантованих људских
или мањинских права, или изазивање расне, националне или верске мржње. Законодавни оквир у којим се регулише слобода удруживања се састоји од
следећих закона: Закон о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11 - др. закон), Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне
регистре („Службени гласник РС”, број 99/11), Закон о политичким странкама („Службени гласник РС“, број 36/09) и Закон о раду („Службени гласник
РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).
Министарство државне управе и локалне самоуправе, обавља послове државне управе који се, између осталог, односе на политичко и друго
организовање, изузев синдикалног организовања, вођење регистра политичких странака. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална права
доноси решење о упису синдиката у регистар.
НАЧЕЛО ЗАБРАНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПОСТУПАЊЕ СА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ И ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Члан 21 Устава Републике Србије забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, нарочито по основу расе, пола,
националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или II уверења, имовинског стања, културе, језика, старости,
психичког или физичког инвалидитета. Устав такође наводи да се неће сматрати дискриминацијом посебне мере у циљу постизања пуне равноправности
лица или група која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима.
Стратешки оквир Републике Србије у области забране дискриминације чини пре свега Стратегија за превенцију и заштиту од дискриминације ("Сл.
гласник РС", бр. 60/2013), која је усвојена са циљем превенције дискриминације и унапређења положаја девет угрожених група (жене; деца; особе са
инвалидитетом; старији грађани; лезбејке, хомосексуалци, бисексуалци, трансродна и интерсекс популација (ЛГБТИ); националне мањине; избеглице,
интерно расељена лица и II угрожени мигранти; особе чије здравствено стање може да представља основ за дискриминацију; припадници верских
заједница) које су најчешће изложени дискриминацији. У изради је акциони план уз стратегију. Поред поменуте опште анти дискриминационе
стратегије Република Србија је усвојила и низ IIх стратешких докумената од значаја за начело забране дискриминације: Стратегија за унапређење
положаја Рома за период од 2015-2020. године са Акционим планом ("Сл. гласник РС", бр. 27), Национална стратегија за побољшање положаја жена и
унапређење родне равноправности („Службени гласник РС”, бр. 15/09), као и Акциони план за њено спровођење, Национална стратегија за спречавање и
сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима ("Сл. гласник РС", бр. 27/2011), Национални акциони план за примену Резолуције
1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији, 2010-2015 ("Сл. гласник РС", бр. 102/2010) и Стратегија
унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији 2006-2015 ("Сл. гласник РС", бр. 1/2007), као и Национална стратегија о старењу ("Сл.
гласник РС", бр. 76/2006) са Акционим планом.
Законодавни оквир у области забране дискриминације чине следећи закони: Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09), Закон
о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Службени гласник РС”, број 33/06). Поред ова два закона постоји низ Закона који садрже
одредбе о забрани дискриминације попут следећих закона: Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010,
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99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013 - др. закон), Закон о високом образовању, Закон о основама образовног система, Закон о запошљавању и осигурању
за случај незапослености ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010), Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014),
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 32/2013), Закон о волонтирању ("Сл.
гласник РС", бр. 36/2010), Закон о јавном информисању ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014), Закон о електронским медијима ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014)
и Закона о јавним медијским сервисима ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014), Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник
РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), Закон о извршењу кривичних санкција (Службени гласник РС, бр. 55/2014), Породични закон ("Сл.
гласник РС", бр. 18/2005 и 72/2011 - др. закон), Закон
о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005), Закон
о забрани манифестација неонацистичких или фашистичких организација и удружења и забрани употребе неонацистичких или фашистичких симбола и
обележја ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009) Закон о равноправности полова ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009), Закон о социјалној заштити ("Службени
гласник РС", бр. 24/2011), Закон о младима ("Сл. гласник РС", бр. 50/2011), Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 52/96), Закон о спречавању
насиља и недостојном понашању на спортским приредбама ( "Службени гласник РС", бр. 67/2003, 101/2005, 90/2007, 72/2009, 111/2009), Закон о заштити
права и слобода националних мањина („Службени лист СРЈ“, бр. 11/02 , „Службени лист СЦГ, број 1/03- Уставна повеља и „Службени гласник РС“, бр.
72/09- др. Закон и 97/13- одлука УС) и Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. гласник РС" 36/06).
Санкције запрећене за кривична дела дискриминације укључене су у Кривични законик као и у Закону о забрани дискриминације (Чланови 50-60).
Република Србија тренутно ради на изменама Закона о равноправности полова у циљу пуног усклађивања са правним тековинама ЕУ, неопходне су
такође измене Закона о забрани дискриминације као и Кривичног закона.
Институционални оквир за заштиту од дискриминације се састоји од свих министарстава Владе Републике Србије, која воде рачуна о одредбама Закона
из своје надлежности која садрже анти дискриминационе одредбе. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је надлежно за
реализацију анти дискриминационе политике, док Канцеларија за људска и мањинска права, обавља стручне послове за потребе Владе и надлежних
министарстава који се односе на: заштиту и унапређење људских и мањинских права; праћење усаглашености домаћих прописа са међународним
уговорима и IIм међународним актима о људским и мањинским правима и иницирање измена домаћих прописа. У складу са позитивним законским
прописима у Републици Србији су основана следећа независна регулаторна тела: Повереник за заштиту равноправности, Заштитник грађана, Повереник
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, који представљају независна регулаторна тела и чији је рад од изузетног значаја за
борбу против дискриминације у Републици Србији.
Родна равноправност и права жена
Према члану 15 Устава Републике Србије, јемчи се једнакост између жена и мушкараца и држава се обавезује да развија политику једнаких могућности
за жене и мушкарце. Стратешки оквир Републике Србије у области родне једнакости се састоји од следећих докумената: ), Национална стратегија за
побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности („Службени гласник РС”, бр. 15/09), као и Акциони план за њено спровођење,
Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима ("Сл. гласник РС", бр. 27/2011), Национални
акциони план за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији, 2010-2015 ("Сл.
гласник РС", бр. 102/2010).
Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности („Службени гласник РС”, бр. 15/09) има шест основних
стратешких циљева: 1) повећање учешћа жена у процесима одлучивања и достизање родне равноправности, 2) побољшање економског положаја жена и
достизање родне равноправности, 3) достизање родне равноправности у образовању, 4) унапређења здравља жена и родне равноправности у политици
здравствене заштите, 5) превенција и борба против насиља над женама и унапређење заштите жртава, и 6) елиминација родних стереотипа у средствима
јавног информисања и промовисање родне равноправности.
Законодавни оквир се састоји од следећих закона: Закон о равноправности полова ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009), Закон о забрани дискриминације
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Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09), Закон о изборима народних посланицима ("Сл. гласник РС", бр. 35/2000, 57/2003
- одлука УСРС, 72/2003 - др. закон, 75/2003 - испр. др. закона, 18/2004, 101/2005 - др. закон, 85/2005 - др. закон, 28/2011 - одлука УС, 36/2011 и 104/2009 др. закон), Закон о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011) и Закон о Саветима националних мањина ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009).
Институционални оквир за остваривање родне равноправности се састоји од следећих институција. Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања у оквиру кога постоји Одсек за унапређење родне равноправности Савет за родну равноправност Владе РС који је представља радно
тело Владе које чине представници/це министарстава и експерти/киње. Надлежности Савета односе се на унапређивање стања у области родне
равноправности кроз предлагање мера у области равноправности полова, разматрање усклађености домаћих закона са европским оквиром о правима
жена, предузимање мера и оцењивање ефеката мера за постизање родне равноправности, праћење заступљености жена на изборним и именованим
положајима, едукације и сл. Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине формиран је 2003. године као стално радно
тело. Одбор разматра предлоге закона и IIх прописа са аспекта равноправности полова и прати спровођење закона и IIх аката који се односе на
равноправност полова. Заштитник грађана се у свом домену бави питањем родне равноправности. У оквиру институције Заштитника грађана делује
заменица Заштитника грађана за родну равноправност и права особа са инвалидитетом. Повереник за заштиту равноправности, као независно тело, се у
оквиру својих надлежности бави и питањем родне равноправности. Повереник има овлашћење да делује у области родне равноправности онда када је
основ дискриминације родни идентитет појединца/ке.
ПРАВА ДЕТЕТА
Устав Републике Србије регулише положај детета у члановима 64., 65., и 66. Према члану 64. Устава, деца уживају људска права примерено свом узрасту
и душевној зрелости. Деци се гарантује посебна заштита од психичког, физичког, економског и сваког II искоришћавања или злоупотребе. Деца рођена
изван брака имају једнака права као деца рођена у браку. Према члану 65., родитељи имају право и дужност да издржавају, васпитавају и образују своју
децу. Члан 66 уређује са породица, мајка, самохрани родитељ и дете у Републици Србији уживају посебну заштиту у складу са законом. Посебна заштита
пружа се деци без родитељског старања и деци која су ометена у психичком и физичком развоју.
Стратешка документа која регулишу положај деце у Републици Србији се састоје од Националног плана акције за децу из 2004. године и Националне
стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља ("Сл. гласник РС", бр. 122/2008). Акциони план за спровођење Стратегије за унапређење положаја
Рома садржи активности у области образовања, социјалне заштите, здравствене заштите, издавања личних докумената, запошљавања и смештаја ради
унапређења статуса ромске деце.
Уставни оквир права детета је разрађен низом закона, од којих су следећи најважнији: Кривични законик (Службени Гласник бр.85/05, 88/05, 107/05,
72/09, 111/09 и 121/12), Законик о кривичном поступку ("Сл. Гласнику РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 И 55/2014), Закон
о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005), Закон
о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима("Сл. гласник РС. бр. 32/2013), Закон о
парничном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 49/2013 - одлука УС и 74/2013 - одлука УС), Закон о извршењу кривичних санкција (Службени
гласник РС, бр. 55/2014), Породични закон (Сл. Гласник бр. 18/2005 и 72/2011), Закон о наслеђивању ("Сл. гласник РС", бр. 46/95 и 101/2003 - одлука
УСРС), Закон о полицији ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 63/2009 - одлука УС и 92/2011), Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”,
број 22/09), Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Службени гласник РС”, број 33/06), Закон о основама система образовања,
Закон о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013), Закон о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.
55/2013), Закон о финансијској помоћи породицама са децом ("Сл. гласник РС", бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009), Закон о азилу ("Сл. гласник РС", бр.
109/2007), Закон о странцима ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008), Закон о Заштитнику грађана ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005 и 54/2007), Закон о социјалној
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заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/2011), Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010,
57/2011, 119/2012 и 45/2013 - др. закон), Закон о здравственом осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005 - испр., 57/2011, 110/2012 - одлука
УС и 119/2012) и Закон о младима ("Сл. гласник РС", бр. 50/2011).
Србија поседује широк институционални оквир за заштиту права детета. У оквиру Народне скупштине функционише стално радно тело Одбор за права
детета, Влада Републике Србије је основала Савет за права детета, док је заједничком одлуком Министра правде и председника Врховног касационог
суда основан Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима (Савет за
малолетничко правосуђе). Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је задужено за послове државне управе из домена породице и
деце док је Министарство правде је надлежно за кривично правну заштиту малолетника, важно је напоменути да сва министарства Владе Србије воде
рачуна положају деце у оквиру своје надлежности. Заштитник грађана као независно регулаторно тело у оквиру своје систематизације поседује заменика
за права детета. На локалном нивоу у свакој општини постоје Центри за социјални рад који обављају послове из области заштите деце.
ПОШТОВАЊЕ И ЗАШТИТА МАЊИНА И КУЛТУРНИХ ПРАВА
Република Србија има обиман нормативни оквир за заштиту права мањина. Устав Србије у члану 14. наводи да Република Србија штити права
националних мањина и јемчи посебну заштиту националним мањинама ради остварења потпуне равноправности и очувања њиховог идентитета. Члан 47
наводи да је изражавање националне припадности слободно а члан 48 подстиче уважавање разлика. Члан 75 гарантује припадницима националних
мањина посебна индивидуална или колективна права, поред права која су уставом зајемчена свим грађанима. Члан 76 забрањује дискриминацију
националних мањина и прописује да се не сматрају дискриминацијом посебни прописи и привремене мере које Република Србија може увести ради
постизања пуне равноправности између припадника националне мањине и грађана који припадају већини. Члан 77 прописује да припадници
националних мањина имају право, под истим условима као остали грађани, да учествују у управљању јавним пословима и да ступају на јавне функције, а
члан 78. забрањује присилну асимилацију. Националним мањинама је зајемчено право на очување посебности кроз 79. члан Устава. Чланови 80 односно
81 Устава односе се на право удруживања и сарадње са сународницима и право на развијање духа толеранције. Члан 100 садржи одредбе о
заступљености мањина у Народној скупштини, а Члан 180 се бави пропорционалном заступљеношћу националних мањина у скупштинама на нивоу
јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине.
Уставне гаранције су додатно разрађене низом закона, посебно кроз Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист СРЈ“, бр.
11/02 , „Службени лист СЦГ, број 1/03- Уставна повеља и „Службени гласник РС“, бр. 72/09- др. Закон и 97/13- одлука УС), Закон о националним
саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14- одлука УС и 55/14), Закон о службеној употреби језика и писма ("Сл. гласник
РС", бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон и 30/2010), и Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", бр. 22/2009).
Стратешки оквир у области права мањина се састоји од Стратегије за спречавање и заштиту од дискриминације, у оквиру које су националне мањине
једна од девет посебно издвојених група, и од Стратегије за унапређењу положаја Рома, са акционим планом. Србија је ратификовала Оквирну
конвенцију о заштити националних мањина, Европску повељу о регионалним мањинским језицима, Међународни уговор о грађанским и политичким
правима, Међународни уговор о економским, социјалним и културним правима, и Међународну конвенцију о елиминацији свих облика расне
дискриминације.
Институционални оквир за заштиту и унапређење права мањина у Републици Србији чине Народна скупштина; органи надлежни за заштиту и
унапређење људских права, а пре свега: тела Владе за промовисање и заштиту људских права: Савет за националне мањине, Савет за унапређење
положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома; надлежни државни органи: Министарство правде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство културе и
информисања, Министарство здравља, Канцеларија за људска и мањинска права, Комесаријат за избеглице и миграције; надлежни покрајински органи:
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Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију,
Покрајински секретаријат за културу и информисање, Канцеларија за инклузију Рома; независна државна тела за заштиту и унапређење људских права:
Заштитник грађана, Покрајински омбудсман, заштитници грађана на локалном нивоу, Повереник за заштиту равноправности.
ПРОЦЕСНЕ ГАРАНЦИЈЕ
Устав Републике Србије у члану 27. гарантује са свако има право на личну слободу и безбедност. Лишавање слободе допуштено је само из разлога и у
поступку који су предвиђени законом. Лице које је лишено слободе од стране државног органа одмах се, на језику који разуме, обавештава о разлозима
хапшења или лишавања слободе, о оптужби која му се ставља на терет, као и о својим правима и има право да без одлагања о свом лишењу слободе
обавести лице по свом избору. Према Члану 32 Устава, свако има право да независан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у
разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње која је била разлог за покретање поступка, као и оптужбама
против њега. Додатне процесне гаранције су разрађене кроз следеће чланове Устава: члан 33 (право на одбрану), 34 (начело правне сигурности,
утврђивање казни, пресумпција невиности, и начело не бис ин идем), 36 (право на једнаку заштиту права и на правно средство) и 67 (право на правну
помоћ).
Уставне одредбе којим су установљене процесне гаранције се детаљно регулишу одредбама следећих закона: Кривичног законика, Законика о кривичном
поступку, Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица. Бесплатна правна помоћ у грађанским
стварима уређена је Законом о парничном поступку (Члан 85) а у кривичном поступку Законом о кривичном поступку (Члан 73).
ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
У члану 42. Устава РС зајемчена је заштита података о личности. Прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности уређују се законом.
Поред тога, забрањена је и кажњива употреба података о личности изван сврхе за коју су прикупљени, у складу са законом, осим за потребе вођења
кривичног поступка или заштите безбедности РС, на начин предвиђен законом. Исто тако, свако има право да буде обавештен о прикупљеним подацима
о својој личности, у складу са законом.
Уставне гаранције се разрађују кроз Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/08). Закон није у потпуности усклађен са Директивом
европског Парламента и Савета 95/46 о заштити појединаца у вези са обрадом података о личности и слободном протоку података, посебно имајући у
виду одредбе члана 28. Директиве у погледу надзора и овлашћења независног органа.
Влада РС усвојила је Уредбу о обрасцу за вођење евиденције и начину вођења евиденције о обради података о личности („Сл. гласник РС“ бр. 50/2009 од
10.07.2009). У складу са Законом, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности донео је Правилник о начину претходне
провере радњи и обраде података о личности и Правилник о обрасцу легитимације овлашћеног лица за вршење надзора по Закону о заштити података
(„Сл. гласник РС“, бр. 35/2009 од 12.05.2009).
Влада РС усвојила је Стратегију заштите података о личности ("Службени гласник РС", бр. 58/2010) којом се утврђују циљеви, мере и активности као и
улога и одговорност извршне власти, надзорног органа и IIх субјеката у овог права гарантованог Уставом Републике Србије.
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Институционални оквир за заштиту података о личности се састоји од Министарства правде, које између осталог, обавља послове државне управе који се
односе на припрему прописа о заштити података о личности и тајности података. У складу са Законом о заштити података о личности, Повереник за
информације од јавног значаја и заштиту података о личност као самосталан и независан орган, обавља послове заштите података о личности. Заштиту
људских права, права на слободан приступ информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о личности, за коју је по закону надлежан,
Повереник остварује у другостепеним поступцима које води по поднетим жалбама грађана због повреде права, с тим што заштиту података о личности
Повереник обезбеђује и путем надзора у погледу обраде података. Повереник нема право законодавне иницијативе.

3.1. ЗАБРАНА ТОРТУРЕ НЕХУМАНОГ ИЛИ ПОНИЖАВАЈУЋЕГ ТРЕТМАНА И КАЖЊАВАЊА
ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1.Извештај Европског комитета за превенцију
тортуре и нехуманог или понижавајућег
третмана и кажњавања којим се констатује
значајан позитиван напредак Србије у погледу
имплементације
препорука Европског
комитета за превенцију тортуре и нехуманог
или понижавајућег третмана;

3.1.1.Пуна имплементација препорука пружених од стране
Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или
понижавајућег третмана и кажњавања.

Препоруке Европског комитета за
превенцију тортуре и нехуманог или
понижавајућег
третмана
и
кажњавања
у
потпуности
имплементиране.

2.Позитивно мишљење
исказано кроз годишњи
Србије у делу који се
тортуре и нехуманог
третмана и кажњавања;

Европске комисије
извештај о напретку
односи на забрану
или понижавајућег

3.Извештај Заштитника грађана којим се
констатује напредак у погледу превенције
тортуре и нехуманог или понижавајућег
третмана и кажњавања.
АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ

150

3.1.1.1

Анализа препорука Европског
комитета за превенцију тортуре
и нехуманог или понижавајућег
третмана и кажњавања и израда
плана имплементације датих
препорука.

-Управа за
извршење
кривичних
санкција

IV квартал
2014. године

Буџет Републике
Србије

3.1.1.2.

Доследно спровођење плана
имплементација
препорука
Европског
комитета
за
превенцију тортуре и нехуманог
или понижавајућег третмана и
кажњавања.

-Управа за
извршење
кривичних
санкција

Континуиран
о почиње у
првом
кварталу
2015. године

Буџет Републике
Србије

3.1.1.3.

Редован
мониторинг
испуњености
плана
имплементације и периодично
објављивање
извештаја
о
оствареном напретку.

-Управа за
извршење
кривичних
санкција

Континуиран
о почиње у
првом
кварталу
2015. године

Буџет Републике
Србије

Израђен
план
имплементације
препорука
Европског
комитета
за
превенцију тортуре
и нехуманог или
понижавајућег
третмана
и
кажњавања.
План
имплементације
препорука
Европског
комитета
за
превенцију тортуре
и нехуманог или
понижавајућег
третмана
и
кажњавања
доследно
спроведен у дело.
Извештаји
о
испуњености плана
имплементације се
редовно објављују
на
интернет
презентацији
Управе
за
извршење
кривичних
санкција.

3.2.ПОЛОЖАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА, ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА И ЛОКАЛНИХ ОМБУДСМАНА
ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
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3.2.1.Ојачати капацитете Заштитника грађана (посебно у
погледу његове улоге као националног превентивног
механизма), покрајинског омбудсмана и локалних служби
заштитника грађана.

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Капацитети Заштитника грађана,
покрајинског заштитника грађанаомбудсмана и локалних служби
заштитника грађана су ојачани и ове
институције
обављају
поверене
послове у пуном капацитету.
Заштитни грађана
делује као
национални превентивни механизам
за тортуру у пуном капацитету.

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

3.2.1.1

Jaчaњe капацитета стручне
службе Заштитника грађана у
складу
са
новом
систематизацијом, заснованом
на
потреби
јачања
административних капацитета
неопходних за рад Заштитника
грађана а посебно јачањем
капацитета Заштитника грађана
као Националног превентивног
механизма.

-Заштитник
грађана

Континуиран
о, почев од
2016. године

Буџет Републике
Србије

3.2.1.2.

Извршити упоредно правну
анализу
најбољих
пракси
држава чланица Европске Уније
у циљу измена нормативног
оквира којим је регулисан
положај Заштитника грађана,
Покрајинског омбудсмана и
локалних служби Заштитника
грађана.

-Радна група коју
образује
Министар
надлежан за
послове државне
управе и локалне
самоуправе

I и II квартал
2016 године

Буџет Републике
Србије
TAIEX

1. Извештај
Европског комитета за
превенцију тортуре и нехуманог или
понижавајућег третмана и кажњавања којим
се
констатује
значајано
унапређење
капацитета
Заштитника
грађана
,
покрајинског омбудсмана и локалних служби
заштитника грађана;
2. Годишњи извештај Заштитника грађана
којим се констатује унапређење капацитета
Заштитника грађана, а посебно у погледу
национално превентивног механизма за
тортуру.
СТАТУС
ПОКАЗАТЕЉИ
СПРОВОЂЕЊА
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТИ
Капацитети
стручне
службе
Заштитника
грађана ојачани у
складу са новом
систематизацијом,
заснованом
на
потреби
јачања
административних
капацитета
неопходних за рад
Заштитника
грађана.
Упоредно правна
анализа најбољих
пракси
држава
чланица Европске
Уније
у
циљу
измене
нормативног
оквира којим је
регулисан положај
Заштитника
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3.2.1.3.

Измена постојећег нормативног
оквира којим је регулисан
положај Заштитника грађана,
Покрајинског омбудсмана и
локалних служби Заштитника
грађана
у
складу
са
спроведеном упоредно правном
анализом најбољих пракси.

-Министарство
надлежно за
послове државне
управе и локалне
самоуправе

III и IV
квартал 2016.
године

Буџет Републике
Србије

грађана израђена.
Измењен постојећи
нормативни оквир
којим је регулисан
положај
Заштитника
грађана,
Покрајински
омбудсмана
и
локалне
службе
Заштитника
грађана у складу са
спроведеном
упоредно правном
анализом најбољих
пракси.

3.3. ЗАТВОРСКИ СИСТЕМ
ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

3.3.1 Даље унапређивање животних услова у затворима,
преузети мере за смањење затворске популације, посебно кроз
ширу употребу алтернативних санкција. Предузети мере за
ефикасно смањење броја случајева злостављања у полицијском
притвору.

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ
Животни услови у затворима
унапређени у погледу смештајних
капацитета, здравствене заштите,
стручног оспособљавања осуђених
лица, унапређења обуке запослених,
судске заштите остваривања права
осуђених лица и надзора над
спровођењем
санкција,
и
унапређених програма третмана за
осуђена лица и осетљиве категорије
осуђених лица.
Спроведене мере за смањење
затворске популације, посебно кроз
ширу
употребу
алтернативних
санкција.

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1.Извештај Заштитника грађана којим се
констатује унапређење животних услова у
затворима и смањење броја случајева
злостављања у полицијском притвору;
2.Позитивно мишљење Европске комисије
исказано кроз годишњи извештај о напретку
Србије у делу који се односи на затворски
систем;
3.Већи проценат примене алтернативних
санкција констатован у Извештају
Републичког Завода за Статистику.
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Предузетe
мере
за
ефикасно
смањење
броја
случајева
злостављања
у
полицијском
притвору.
АКТИВНОСТИ
3.3.1.1.

Изградња нових објеката у
циљу унапређења животних
услова у затворима:
-

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

-Управа за
извршење
кривичних
санкција

2018. година

Кредит Развојне
Банке Савета
Европе, ЕУ (IPF3) и
буџет Републике
Србије

Изграђени затвори
у
Панчеву
и
Крагујевцу.

Извршена
реконструкција
смештајних
капацитета
постојећих завода
у
складу
са
европским
стандардима.
Извршена Анализа
остварености
и
утицаја Стратегије
за
смањење
преоптерећености
смештајних
капацитета
у
заводима
за
извршење
кривичних
санкција
у
Републици Србији
у периоду од 2010.
године до 2015.
године.

Изградња затвора у
Панчеву и Крагујевцу.

3.3.1.2.

Реконструкција
постојећих
смештајних
капацитета
постојећих завода у складу са
европским
стандардима
и
њихово
уподобљавање
постојећим стандардима.

-Управа за
извршење
кривичних
санкција

Континуиран
о

Донација
Краљевине
Норвешке, ЕУ (IPA)
фондови и буџет
Републике Србије

3.3.1.3.

Извршити анализу остварености
и утицаја Стратегије за смањење
преоптерећености смештајних
капацитета у заводима за
извршење кривичних санкција у
Републици Србији у периоду од
2010. године до 2015. године.

-Управа за
извршење
кривичних
санкција

I и II квартал
2015. године.

Буџет Републике
Србије

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ
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3.3.1.4.

Израдити нову вишегодишњу
Стратегију
за
смањење
преоптерећености смештајних
капацитета у заводима за
извршење кривичних санкција у
складу
са
резултатима
спроведене анализе.

-Управа за
извршење
кривичних
санкција

III квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

3.3.1.5.

Израдити Акциони плана за
спровођење
Стратегије
смањења
преоптерећености
смештајних
капацитета
у
заводима
за
извршење
кривичних санкција праћеног
успостављањем
ефикасног
механизма
за
праћење
спровођења Акционог плана.

-Управа за
извршење
кривичних
санкција

II квартал
2015. године.

Буџет Републике
Србије

3.3.1.6.

Обука судија за извршење
кривичних санкција из области :

-Управа за
извршење
кривичних
санкција

Континуиран
о, почиње од
IV квартала
2014. године

Мисија ОЕБС-а

-права лица лишених слободе;
- савремених токова у извршењу
кривичних санкција;
-прихваћених
стандарда
у
области
третмана
и
постпеналног прихвата.

Буџет Републике
Србије

Израђена
нова
вишегодишња
Стратегије
смањења
преоптерећености
смештајних
капацитета
у
заводима
за
извршење
кривичних
санкција.
Израђен Акциони
плана
за
спровођење
Стратегије
смањења
преоптерећености
смештајних
капацитета
у
заводима
за
извршење
кривичних
санкција.
Спроведена обука
судија за извршење
кривичних
санкција
из
области :
-права
лица
лишених слобода;
савремених
токова у извршењу
кривичних
санкција;
-прихваћених
стандарда
у
области третмана и
постпеналног
прихвата.
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Обезбеђење
делотворније
судске заштите и надзора над
поштовањем права
лица
лишених
слободе
кроз
успостављање
одрживих
система информисања
лица
лишених слободе о садржини и
могућностима заштите њихових
права у поступку пред судијом
за
извршење
кривичних
санкција.

-Управа за
извршење
кривичних
санкција

Континуиран
о, почиње од I
квартала
2015. године

Буџет Републике
Србије

3.3.1.8.

Анализа
функционисања
система за извршење кривичних
санкција.

-Управа за
извршење
кривичних
санкција

IV квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

3.3.1.9.

Израда
плана
проширења
надлежности
судија
за
извршење у Закону о извршењу
кривичних санкција.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

I квартал
2016. године

Буџет Републике
Србије

Измена Закона о извршењу
кривичних санкција у циљу
проширења надлежности судија
за извршење.

-Управа за
извршење
кривичних
санкција
-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

План проширења
надлежности
судија за извршење
у
Закону
о
извршењу
кривичних
санкција израђен.

I квартал
2017. године

Буџет Републике
Србије

Закона о извршењу
кривичних
санкција измењен
у циљу проширења
надлежности
судија
за
извршење.

3.3.1.7.

3.3.1.10.

-Управа за
извршење
кривичних
санкција

Мисија ОЕБС-а

Делотворнија
судске заштите и
надзора
над
поштовањем права
лица
лишених
слободе обезбеђена
кроз информисање
лица
лишених
слободе
о
садржини
и
могућностима
заштите њихових
права.
Анализа
функционисања
система
за
извршење
кривичних
санкција
спроведена.
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3.3.1.11.

Спровођење обуке за примену
специјализованих
програма
третмана за осуђена лица и
осетљиве категорије осуђених
лица ( малолетнике, ментално
оболела лица, зависници, жене,
особе са посебним потребама,
стара лица) у циљу њихове
успешне реинтеграције.

-Управа за
извршење
кривичних
санкција

Континуиран
о, почиње од I
квартала
2015. године

3.3.1.12.

Измена
кривично
правног
законодавства у циљу увођења
нових
облика
и
врста
алтернативних мера и санкција
и усаглашавања са европским
стандардима у овој области.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

IV квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

3.3.1.13.

Оснивање посебне службе за
алтернативне санкције у оквиру
Управе за извршење кривичних
санкција.

-Управа за
извршење
кривичних
санкција

IV квартал
2014. године

Буџет Републике
Србије

IPA 2013

Спроведене обуке
за
примену
специјализованих
програма третмана
за осуђена лица и
осетљиве
категорије
осуђених
лица
(малолетнике,
ментално оболела
лица, зависници,
жене, особе са
посебним
потребама, стара
лица)
у
циљу
њихове
успешне
реинтеграције.
Усвојене
измене
кривично правног
законодавства
у
циљу
увођења
нових облика и
врста
алтернативних
мера и санкција и
усаглашавања са
европским
стандардима у овој
области.
Посебна служба за
алтернативне
санкције основана
у оквиру Управе за
извршење
кривичних
санкција.
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3.3.1.14.

3.3.1.15.

3.3.1.16.

Успоставити комплетну мрежу
канцеларија за алтернативне
санкције отварањем 9 нових
канцеларија за алтернативне
санкције.
Спровођење обука за носиоце
правосудних
функција,
поверенике за алтернативне
санкције, овлашћена службена
лица
подручних
органа
полиције и друге учеснике у
спровођењу
алтернативних
санкција.

-Управа за
извршење
кривичних
санкција

IV квартал
2014. године

Буџет Републике
Србије

Отворено 9 нових
канцеларија
за
алтернативне
санкције.

-Управа за
извршење
кривичних
санкција

Континуиран
о

Буџет Републике
Србије

Формирање
координационог
тела за ефикасно спровођење и
редовно извештавање о примени
алтернативних санкција.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

II квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

Спроведене обуке
за
носиоце
правосудних
функција,
поверенике
за
алтернативне
санкције,
овлашћена
службена
лица
подручних органа
полиције и друге
учеснике
у
спровођењу
алтернативних
санкција.
Координационо
тело за ефикасно
спровођење
и
редовно
извештавање
о
примени
алтернативних
санкција
формирано.

-Правосудна
академија

-Министарство
надлежно за
социјалну
заштиту
-Министарство
надлежно за
послове
унутрашњих
послова
-Министарство
надлежно за
послове
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образовања
3.3.1.17.

3.3.1.18.

Потписати протоколе о сарадњи
канцеларија за алтернативне
санкције и јединица локалне
самоуправе у циљу јачање
сарадње и обезбеђивања услова
за
ефикасну
друштвену
реинтеграцију осуђеника након
издржавања казне.

-Управа за
извршење
кривичних
санкција

Извршити анализу постојећег
стања:
 притворских јединица
Министарства
унутрашњих послова
(људски, технички и
просторни
капацитети);

нормативног оквира
Министарства
унутрашњих послова
којим је регулисано
поступање
према
доведеним
и
задржаним лицима;
- уочавање слабости и
ризика у поступању
према доведеним и
задржаним лицима.

Министарство
надлежно за
унутрашње
послове

Континуиран
о, почиње од I
квартала
2015. године

Буџет Републике
Србије

I и II квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије
TAIEX

-Представници
локалне
самоуправе

Потписани
протокола
о
сарадњи
канцеларија
за
алтернативне
санкције
и
јединица локалне
самоуправе у циљу
јачање сарадње и
обезбеђивања
услова за ефикасну
друштвену
реинтеграцију
осуђеника
након
издржавања казне.
Извршена анализа
постојећег стања.
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3.3.1.19.

3.3.1.20.

3.3.1.21.

Изменити нормативни оквир
Министарства
унутрашњих
послова којим је регулисано
поступање према доведеним и
задржаним лицима.

-Министарство
надлежно за
унутрашње
послове

III и IV
квартал 2015.
године

Увести систем континуиране
едукације
полицијских
службеника
везано
за
поступање према доведеним и
задржаним лицима у складу са
међународним стандардима

-Министарство
надлежно за
унутрашње
послове

IV квартал
2017. године

Изградња,
адаптација
и
опремање просторија
за
задржавање
у складу са
препорукама
Европског
комитета за превенцију тортуре
и нехуманог или понижавајућег
третмана и кажњавања
и
извештајима
Националног
механизма
за
превенцију
тортуре (Заштитник грађана).

-Министарство
надлежно за
унутрашње
послове

IV квартал
2017. године

Буџет Републике
Србије
TAIEX

Буџет Републике
Србије
TAIEX, IPA 2015

Буџет Републике
Србије
TAIEX, IPA 2015

Усвојене
измене
нормативног
оквира
којим је
регулисано
поступање према
доведеним
и
задржаним лицима.
-Спроведене обуке;
-Смањен
број
притужби
на
поступање
полицијских
службеника према
доведеним
и
задржаним лицима.
-Изграђене
и
реновиране
просторије
за
задржавање;
-Набављена
неопходна опрема
за
притворске
јединице у складу
са
препорукама
Европског
комитета
за
превенцију тортуре
и нехуманог или
понижавајућег
третмана
и
кажњавања
и
извештајима
националном
механизма
за
превенцију тортуре
(Заштитник
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3.3.1.22.

3.3.1.23.

Јачање надзорног механизма
Министарства
унутрашњих
послова
(Комисија
Министарства
унутрашњих
послова
за
спровођење
стандарда
полицијског
поступања у области превенције
тортуре)
кроз
спровођење
обука
у области превенције
тортуре и поштовања права
лица лишених слободе у складу
препорукама
Европског
комитета за спречавање мучења
и
нечовечних
или
понижавајућих поступања или
кажњавања (CPT).
Интензивирање сарадње између
надзорног
механизма
Министарства
унутрашњих
послова
(Комисија
Министарства
унутрашњих
послова
за
спровођење
стандарда
полицијског
поступања у области превенције
тортуре) и Заштитника грађана
у циљу спровођења препорука
Заштитника
грађана
као
Националног механизма за
превенцију тортуре.

-Министарство
надлежно за
унутрашње
послове

IV квартал
2017. године

Буџет Републике
Србије
TAIEX, IPA2015

грађана).
-Спроведене
контроле;
-Усвојене
препоруке;
-Унапређена
координација
Заштитником
грађана
невладиним
сектором;

за
и

-Спроведене обуке.

-Министарство
надлежно за
унутрашње
послове

Континуиран
о почиње у
првом
кварталу
2015. године

Буџет Републике
Србије

Сарадња
између
надзорног
механизма
Министарства
унутрашњих
послова (Комисија
Министарства
унутрашњих
послова
за
спровођење
стандарда
полицијског
поступања
у
области превенције
тортуре)
и
Заштитника
грађана
интензивирана.
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3.3.1.24.

Интензивирање сарадње између
надзорног
механизма
Министарства
унутрашњих
послова
(Комисија
Министарства
унутрашњих
послова
за
спровођење
стандарда
полицијског
поступања у области превенције
тортуре)
и
организација
цивилног друштва.

-Министарство
надлежно за
унутрашње
послове

Континуиран
о почев од I
квартала
2015. године

Буџет Републике
Србије

3.3.1.25

Спровођење ефикасних истрага
о наводима злостављања и
мучења од стране полиције
(прекорачење
примене
полицијских
овлашћења
и
поступања према доведеним и
задржаним лицима).

-Министарство
надлежно за
унутрашње
послове

Континуиран
о, почев од I
квартала
2015. године

Буџет Републике
Србије

Сарадња
између
надзорног
механизма
Министарства
унутрашњих
послова (Комисија
Министарства
унутрашњих
послова
за
спровођење
стандарда
полицијског
поступања
у
области превенције
тортуре)
и
цивилног друштва
интензвирана.
Ефикасне истраге
о
наводима
злостављања
и
мучења од стране
полиције
се
спроводе.

3.4.СЛОБОДА МИСЛИ, САВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕСТИ
ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

3.4.1. Обезбедити државну неутралност према унутрашњим
пословима верских заједница и додатно осигурати да се право
лица која припадају националним мањинама на једнак приступ
верским институцијама, организацијама и асоцијацијама
уједначено гарантује у законодавству и у примени као и да је
спровођење у складу са препорукама независних тела.

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ
Државна
неутралност
према
унутрашњим пословима верских
заједница обезбеђена и право лица
која
придајају
националним
мањинама
на једнак
приступ
верским
институцијама,
организацијама и асоцијацијама
уједначено гарантовано и спроводи
се у пракси.

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА

1.Позитивно мишљење Европске комисије
исказано кроз годишњи извештај о напретку
Србије у делу који се односи на Слободу
вероисповести;
2.Редовни извештаји тела за праћење.

162

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

Спровођење упоредно правне
експертска анализа најбољих
пракси
држава
чланица
Европске Уније у погледу
регулисања положаја цркава и
верских заједница.

Управа за
сарадњу са
црквама и
верским
заједницама

I и II квартал
2015. године

3.4.1.2.

Спровођење
препорука
произашлих
из
Анализе
најбољих
пракси
држава
чланица Европске Уније у
погледу регулисања положаја
цркава и верских заједница.

Управа за
сарадњу са
црквама и
верским
заједницама

I и II квартал
2016. године

Буџет Републике
Србије

3.4.1.3.

Успостављање механизма за
праћење положаја цркава и
верских заједница.

Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

IV квартал
2016.године

Буџет Републике
Србије

3.4.1.1.

Буџет Републике
Србије

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ

Израђена упоредна
анализа најбољих
пракси
држава
чланица Европске
Уније у погледу
регулисања
положаја цркава и
верских заједница.
Препоруке
произашле
из
Анализе најбољих
пракси
држава
чланица Европске
Уније у погледу
регулисања
положаја цркава и
верских заједница
спроведене.
Механизам
за
праћење положаја
цркава и верских
заједница
успостављен.

3.5. СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА И СЛОБОДА И ПЛУРАЛИЗАМ МЕДИЈА
ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
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3.5.1
Осигурати заштиту новинара од претњи насиља,
конкретно кроз примену ефективних истрага и санкционисањем
извршених напада.

Ефикаснија заштита новинара од
претњи насиљем осигурана кроз
унапређење система превентивних
мера које се предузимају у циљу
заштите
новинара
и
увођење
приоритетног поступања у истрагама
претњи и насиља над новинарима у
циљу ефикасног санкционисања
извршених напада.

1.Позитивно мишљење Европске комисије
исказано кроз годишњи извештај о напретку
Србије у делу који се односи на већи степен
заштите новинара од претњи насиља;
2.Извештај Заштитника грађана у делу који се
односи на већи степен заштите новинара од
претњи насиља;
3.Повећан број подигнутих оптужница против
лица која су угрозила безбедност новинара;
4.Извештај Комисије за разматрање чињеница
до којих се дошло у истрагама које су вођене
поводом убистава новинара.

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

3.5.1.1.

Спровођење
анализе
релевантних
одредаба
Кривичног Законика у циљу
оцене потребе за изменама и
допунама које би довеле до
вишег нивоа заштите новинара
од претњи насиљем.

-Радна група коју
ће оформити
Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

II квартал
2015. године

TAIEX

Израђена анализа
Кривичног
Законика
са
препорукама.

3.5.1.2.

Наставак рада Комисије за
разматрање чињеница до којих
се дошло у истрагама које су
вођене
поводом
убистава
новинара.

-Влада Републике
Србије

Континуиран
о

Буџет Републике
Србије

Комисија
за
разматрање
чињеница до којих
се
дошло
у
истрагама које су
вођене
поводом
убистава новинара
активно ради и
редовно
извештава.

-Комисија за
разматрање
чињеница до
којих се дошло у
истрагама које су
вођене поводом
убистава

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ
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новинара
3.5.1.3.

Измена и допуна Правилника о
управи у јавним тужилаштвима
у погледу начина вођења
евиденције
учинилаца
кривичних дела извршених на
штету новинара и означавање
ових кривичних дела као
приоритетних у поступању.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

I квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

Усвојене измене и
допуне
Правилника
о
управи у јавним
тужилаштвима.

3.5.1.4.

Израда
и
потписивање
споразума
о
сарадњи
Републичког јавног тужилаштва
и Министарства унутрашњих
послова
којим
ће
бити
прописано као приоритетно
поступање у истрагама претњи
и насиља над новинарима у
циљу унапређења ефикасности
истрага о нападима на новинаре
и кривично гоњење извршилаца
напада.

-Републичко јавно
тужилаштво

II квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

Потписан споразум
о сарадњи.

Унапредити
систем
превентивних мера које се
предузимају у циљу заштите
новинара од претњи насиљем,
кроз:

-Министарство
надлежно за
унутрашње
послове

I квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

Систем
превентивних мера
које се предузимају
у циљу заштите
новинара
од
претњи насиљем
унапређен.

3.5.1.5.

-

Анализу
ризика
угрожености новинара ;

-

Континуирано праћење
стања у писаним и
електронским медијима
у циљу утврђивања
ризика
угрожености
безбедности новинара.

-Министарство
надлежно за
унутрашње
послове
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ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ
Унапређен нормативни и
институционални оквир за заштиту
слободе медија;

3.5.2.
Сагледавање и измена и допуна легислативе и
институционалног оквира за заштиту слободе медија
имплементацијом стратегије о медијима у погледу прикладног
регулисања државног финансирања и окончавање контроле
медија од стране државе. Предузети хитне мере да се зауставе
претње и насиље над новинарима као и цурење информација о
текућим или планираним криминалистичким истрагама.

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Остварено пуно повлачење државног
власништва из медија;
Остварен већи степен заштите
безбедности новинара ;
Одсуство неовлашћеног
саопштавања медијима информација
о текућим или планираним
кривичним истрагама.
РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

3.5.2.1.

Организовати конференцију за
промоцију новог сета медијских
закона:
Закона о јавном информисању,
Закона
о
електронским
медијима и Закона о јавним
медијским сервисима.

-Министарство
надлежно за
послове
информисања

IV квартал
2014. године

IPA 2012 пројекат „
Јачање медијске
слободе“

3.5.2.2.

Ефикасан
надзор
над
спровођењем сета медијских
закона
и
периодично
извештавање

-Министарство
надлежно за
послове
информисања

Континуиран
о, од I
квартала
2015. године

Буџет Републике
Србије

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1.Позитивно мишљење Европске комисије
исказано кроз годишњи извештај о напретку
Србије у делу који се односи на слободу
медија и безбедност новинара;
2.Извештај Заштитника грађана у делу који се
односи на већи степен заштите слободе
медија;
3.Периодични
извештај
информисање
и
медије
надлежног за информисање;

Сектора
за
Министарства

4.Мањи број случајева цурења информација о
текућим или планираним криминалистичким
истрагама.
СТАТУС
ПОКАЗАТЕЉИ
СПРОВОЂЕЊА
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТИ
Конференција
одржана
Објављени
закључци
конференције.

Извештаји
Министарства
културе
информисања.

и
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3.5.2.3.

Анализа ефеката Стратегије
развоја
система
јавног
информисања (2011-2016).

-Министарство
надлежно за
послове
информисања

I и II квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

3.5.2.4.

Израдити нову вишегодишње
Стратегије
развоја
система
јавног информисања.

-Министарство
надлежно за
послове
информисања

IV квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

3.5.2.5.

Израдити Акциони плана за
спровођење нове вишегодишње
Стратегије
развоја
система
јавног информисања.

-Министарство
надлежно за
послове
информисања

I квартал
2016. године

Буџет Републике
Србије

Израдити
и
потписивање
споразума о сарадњи између
Републичког
јавног
тужилаштва,
Министарства
унутрашњих
послова
и
репрезентативних
удружења
новинара
(контакт тачке,
информисање о догађајима који
немају обележја кривичног дела,
идентификација проблема, итд).

-Републичко јавно
тужилаштво –
Републички јавни
тужилац

II квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

Израдити
Стратегију
комуникације
јавних
тужилаштава са медијима у
циљу
дефинисања
односа,
начина и обима комуникације.

-Републичко јавно
тужилаштво –
Одељење за
односе са
јавношћу

II квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

3.5.2.6.

-Министарство
унутрашњих
послова –
Министар
-председници
удружења

Урађена
анализа
ефеката Стратегије
развоја
система
јавног
информисања
(2011-2016).
Израђена
нова
вишегодишња
Стратегија развоја
система
јавног
информисања.
Израђен Акциони
план
за
спровођење нове
вишегодишње
Стратегије развоја
система
јавног
информисања.
Потписани
споразуми
о
сарадњи
између
Републичког јавног
тужилаштва
и
репрезентативних
удружења
новинара.

3.5.2.7.
Израђена
Стратегија
комуникације
јавних
тужилаштава
медијима.

са
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3.5.2.8.

3.5.2.9.

3.5.2.10.

Израдити
Стратегију
комуникације
министарства
унутрашњих
послова
са
медијима у циљу дефинисања
односа,
начина
и
обима
комуникације.
Измена и допуна Етичког
кодекса
и Правилника
о
дисциплинском поступку и
дисциплинској
одговорности
јавних тужилаца и заменика
јавних тужилаца у делу који се
односи на одговорност јавних
тужилаца и заменика јавних
тужилаца
за
неовлашћено
саопштавање
медијима
информација о текућим или
планираним
кривичним
истрагама.
Измена и допуна Кодекса
полицијске етике и Уредбе о
дисциплинској одговорности у
министарству
унутрашњих
послова у делу који се односи
на одговорност полицијских
службеника
за неовлашћено
саопштавање
медијима
информација о текућим или
планираним
кривичним
истрагама.

-Министарство
надлежно за
унутрашње
послове

II квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

-Државно веће
тужилацаПредседник

II квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

II квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

-Републичко јавно
тужилаштво –
заменик јавног
тужиоца

-Министарство
надлежно за
унутрашње
послове

Израђена
Стратегија
комуникације
министарства
унутрашњих
послова
са
медијима.
Усвојене измене и
допуне
Етичког
кодекса
и
Правилника
о
дисциплинском
поступку
и
дисциплинској
одговорности
јавних тужилаца и
заменика
јавних
тужилаца.
Усвојене измене и
допуне
Кодекса
полицијске етике и
Уредбе
о
дисциплинској
одговорности
у
министарству
унутрашњих
послова.

168

3.5.2.11.

Измена и допуна подзаконских
аката
којима
се
уређује
процедура тајности и заштите
планирања
и
вођења
криминалистичких истрага у
циљу унапређења тајности и
заштите полицијских процедура
за планирање и реализовање
криминалистичких истрага.

-Министарство
надлежно
унутрашње
послове

II квартал
2016. године

Буџет Републике
Србије

3.5.2.12.

Донети подзаконски акт којим
се утврђују процедуре давања
саопштења
полицијских
службеника за медије.

-Министарство
надлежно
унутрашње
послове

II квартал
2016. године

Буџет Републике
Србије

3.5.2.13.

Спровођење обуке за јавне
тужиоце,
заменике
јавних
тужилаца,
полицијске
службенике, и репрезентативна
удружења новинара у погледу
спречавања
цурења
информација о текућим или
планираним криминалистичким
истрагама.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

Континуиран
о, почевши од
I квартала
2016. године

Буџет Републике
Србије, IPA 2012

-Министарство
надлежно за
послове
информисања
-Републичко јавно
тужилашво

Измењени
и
допуњени
подзаконски акти
којима се уређује
процедура тајности
и
заштите
планирања
и
вођења
криминалистичких
истрага.
Донет
подзаконски
акт
којим се утврђују
процедуре давања
саопштења
полицијских
службеника
за
медије.
Спроведена обука
за јавне тужиоце,
заменике
јавних
тужилаца,
полицијске
службенике,
и
репрезентативна
удружења
новинара
у
погледу
спречавања цурења
информација
о
текућим
или
планираним
криминалистичким
истрагама.

3.6. НАЧЕЛО НЕДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПОЛОЖАЈ ДРУШТВЕНО РАЊИВИХ ГРУПА
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ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1.Позитивно мишљење Европске комисије
исказано кроз годишњи извештај о напретку
Србије у делу који се односи на антидискриминацију;

3.6.1. Допунити
Антидискриминациону
стратегију
са
спроводљивим акционим планом, који укључује мере за
подстицање родне равноправности и механизам за мониторинг
испуњености. Ојачати институционалне капацитете надлежних
институција, унапредити њихову сарадњу и осигурати да
надлежне институције ефикасније прате могућа кршења
равноправности, повећати свест и мере подршке, а посебно
мере за запошљавање и јавну заступљеност жена. Посебну
пажњу посветити окончању дискриминације ЛГБТИ заједнице и
обезбеђивању поштовања њихових права и слобода. Усвојити
Закон намењен заштити лица са менталним сметњама у
институцијама социјалне заштите.

Усвојен Акциони план
за
спровођење Анти-дискриминационе
стратегије, побољшан положаја жена
и унапређена родна равноправност,
уз
успостављање
ефикасног
механизма за праћење стања у
области заштите од дискриминације.
Унапређен положај LGBTI заједнице
и обезбеђено поштовање њихових
права и слобода.

2.Извештај Заштитника грађана у делу који се
односи на анти-дискриминацију;
3.Позитиван извештај експертске мисије за
анти-дискриминацију;
4.Извештаји о раду Владе
надлежним одборима Народне;

намењени

5.Извештаји и испуњени упитници CEDAW
Комитета Уједињених нација који констатују
напредак Србије;
6.Извештај Групе експерата Савета Европе за
превенцију насиља над женама и породичног
насиља GREVIO који констатују напредак
Србије.

АКТИВНОСТИ
3.6.1.1.

Усвојити Акциони план за
спровођење
Стратегије
превенције и заштите од
дискриминације.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
-Влада Републике
Србије

РОК
I квартал
2015. године

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

Буџет Републике
Србије

Акциони план за
спровођење
Стратегије
превенције
и
заштите
од
дискриминације
усвојен.

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ
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3.6.1.2.

Формирање и рад тела за
имплементацију и надзор над
имплементацијом Стратегије и
Акционог плана за превенцију
и заштиту од дискриминације.

-Влада Републике
Србије

II квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

3.6.1.3.

Измена и допуна Закона о
забрани дискриминације у циљу
пуне усклађености са правним
тековинама ЕУ а посебно у
погледу:
-обима изузетака од
начела једнаког поступања;
-дефиниције
индиректне
дискриминације;
-обавезе да се обезбеди
разумни смештај за запослене са
инвалидитетом.
Извршити анализу ефеката
Националне
стратегија
за
побољшање положаја жена и
унапређивање
родне
равноправности.

-Радна група коју
оснива
Министарство
надлежно за
социјалну
заштиту

2017. године

Буџет Републике
Србије

-Радна група коју
ће основати
Министарство
надлежно за
социјалну
заштиту

I квартал и II
квартал 2015.
године

Буџет Републике
Србије

3.6.1.4.

Тело
за
имплементацију и
надзор
над
имплементацијом
Стратегије
и
Акционог плана за
превенцију
и
заштиту
од
дискриминације
формирано
и
редовно
извештава.
Измене и допуне
Закона о забрани
дискриминације
усвојене.

Анализа ефеката
Националне
стратегија
за
побољшање
положаја жена и
унапређивање
родне
равноправности
спроведена.
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3.6.1.5.

3.6.1.6.

Припремити и усвајити нове
вишегодишње стратегије и АП
за побољшање положаја жена и
унапређивање
родне
равноправности за период после
2015. године, а у складу са
препорукама
из
Анализе
ефеката претходне Националне
стратегије
за
побољшање
положаја жена и унапређивање
родне равноправности.
Јачање капацитета јединице за
родну
равноправност
при
Министарству надлежном за
социјалну
заштиту
кроз
запошљавање
нових
службеника у циљу ефикасне
координације спровођења и
праћења спровођења политика
родне равноправности а посебно
у вези са:
- имплементацијом
Конвенције
Савета
Европе о спречавању и
борби против насиља
над женама и насиља у
породици;
- праћење
примене
Закључних
запажања
Комитета
УН
за
елиминацију
дискриминације жена.

-Радна група коју
ће основати
Министарство
надлежно за
социјалну
заштиту

IV квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

Нова
вишегодишња
стратегија и АП за
побољшање
положаја жена и
унапређивање
родне
равноправности за
период после 2015.
године усвојена.

-Министарство
надлежно за
социјалну
заштиту

I квартал и II
квартал 2016.
године

Буџет Републике
Србије

Капацитети
јединице за родну
равноправност при
Министарству
надлежном
за
социјалну заштиту
ојачани у циљу
ефикасне
координације
спровођења
и
праћења
спровођења
политика
родне
равноправности.
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3.6.1.7.

Јачање капацитета Групе за
антидискриминациону политику
при Канцеларији за људска и
мањинска
права
кроз
запошљавање
нових
службеника у циљу ефикаснијег
праћења
могућих
кршења
равноправности.

-Канцеларија за
људска и
мањинска права

I квартал и II
квартал 2016.
године

Буџет Републике
Србије

3.6.1.8.

Јачање капацитета Повереника
за заштиту равноправности кроз
попуњавање радних места у
складу
са
постојећом
систематизацијом радних места.

-Повереник за
заштиту
равноправности

I квартал и II
квартал 2016.
године

Буџет Републике
Србије

3.6.1.9.

Израда
и
дистрибуција
приручника на српском и
мањинским језицима
за
препознавање
и
ефикасно
сузбијање
случајева
дискриминације намењеног: -судијама,
-јавним
тужиоцима
и
заменицима јавних тужилаца,
-полицијским службеницима,
-запосленима
у
органима
државне управе и локалне
самоуправе.

I и II квартал
2017. године

IPA 2015

-Канцеларија за
људска и
мањинска права
-Повереник за
заштиту
равноправности

Капацитети Групе
за
антидискриминаци
ону политику при
Канцеларији
за
људска
и
мањинска
права
кроз запошљавање
нових службеника
ојачани у циљу
ефикаснијег
праћења могућих
кршења
равноправности.
Капацитети
Повереника
за
заштиту
равноправности
ојачани
кроз
попуњавање
радних места у
складу
са
постојећом
систематизацијом
радних места.
Приручник
за
препознавање
и
ефикасно
сузбијање
случајева
дискриминације
израђен
и
дистрибуиран.

-Канцеларија за
сарадњу са
цивилним
друштвом
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3.6.1.10.

3.6.1.11.

Израда
и
дистрибуција
приручника на српском и
мањинским
језицима
за
препознавање
случајева
дискриминације и постојећих
механизама заштите намењеног
грађанима.

Медијска кампања промоције и
округли столови намењени
промоцији
Приручника
за
препознавање
и
ефикасно
сузбијање
случајева
дискриминације и Приручника
за
препознавање
случајева
дискриминације и постојећих
механизама заштите.

-Канцеларија за
људска и
мањинска права

I и II квартал
2017. године

IPA 2015

Приручник
за
препознавање
случајева
дискриминације и
постојећих
механизама
заштите израђен и
дистрибуиран.

III и IV
квартал 2017.
године

IPA 2015

Успешно
реализована
Медијска кампања
промоције
и
организовани
округли
столови
намењени
промоцији
Приручника
за
препознавање
и
ефикасно
сузбијање
случајева
дискриминације и
Приручника
за
препознавање
случајева
дискриминације и
постојећих
механизама
заштите.

-Повереник за
заштиту
равноправности
-Канцеларија за
сарадњу са
цивилним
друштвом
-Повереник за
заштиту
равноправности
-Канцеларија за
сарадњу са
цивилним
друштвом
-Канцеларија за
људска и
мањинска права
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3.6.1.12.

Организовати радионице за
новинаре у циљу спречавања
подстицања
дискриминације
путем медија.

-Министарство
надлежно за
информисање

III и IV
квартал 2015.
године.

Буџет Републике
Србије
IPA 2012

-Повереник за
заштиту
равноправности
Репрезентативна
удружења
новинара

3.6.1.13.

3.6.1.14.

Именовати
полицијских
официра за везу са друштвено
рањивим
групама
на
националном и регионалном
нивоу и по потреби у мањим
градским срединама и рад на
унапређењу сарадње полиције
са
представницима
и
удружењима
друштвено
рањивих група.
Континуирано
одржавање
састанака
полиције
са
представницима
друштвено
рањивих
група,
LGBTI
заједнице и организацијама
цивилног
друштва
ради
развијања сарадње и развоја
превенције
у
остваривању
безбедоносне заштите и заштите
људских и мањинских права.

Одржане
радионице
за
новинаре у циљу
спречавања
подстицања
дискриминације
путем медија.

-Организације
цивилног друштва
-Министарство
надлежно за
унутрашње
послове

Континуиран
о, почиње од I
квартала
2015. године

Буџет Републике
Србије

Полицијски
официри за везу са
друштвено
рањивим групама
именовани
и
започели са радом.

-Министарство
надлежно за
унутрашње
послове

Континуиран
о, почиње од
IV квартала
2014. године

Буџет Републике
Србије

Састанци полиције
са
представницима
друштвено
рањивих
група,
LGBTI заједнице и
организацијама
цивилног друштва
ради
развијања
сарадње и развоја
превенције
у
остваривању
безбедоносне
заштите и заштите
људских
и
мањинских права
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3.6.1.16.

Усвојити нови Закон о мирном
окупљању, у циљу ефективног
остваривања права на слободу
окупљања свих, а посебно
мањинских група и заједница.

-Министарство
надлежно за
унутрашње
послове

II квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

3.6.1.17.

Усвојити акциони план усмерен
ка
пуној
елиминацији
дискриминације
LGBTI
заједнице
и
обезбеђивању
поштовања њихових права и
слобода.

-Министарство
надчежно за
послове социјалне
заштите

III и IV
квартал 2016.
године

Буџет Републике
Србије

-Канцеларија за
људска и
мањинска права

се
активно
одржавају.
Закон о мирном
окупљању усвојен.

Акциони
план
усмерен ка пуној
елиминацији
дискриминације
LGBTI заједнице и
обезбеђивању
поштовања
њихових права и
слобода усвојен.

-Министарство
надлежно за
послове државне
управе
3.6.1.18.

Спровести анализу најбољих
пракси у ЕУ у области заштите
лица са менталним сметњама у
институцијама
социјалне
заштите у циљу проналаска
најбољег
модела
за
легислативно
уређење
ове
области.
Ова активност ће бити детаљно
разрађена у оквиру Поглавља
19.

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
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1.Мањи обим институционализације деце и
одраслих са сметњама у развоју;

3.6.2. Унапредити заштиту и остваривање права деце и особа са
инвалидитетом, укључујући и кроз јачање релевантних
институција, осигуравајући бољу сарадњу између правосуђа и
социјалног сектора и кроз пуну примену легислативе о
малолетничком правосуђу у складу са стандардима ЕУ.

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Кроз
јачање
релевантних
институција и осигурану бољу
сарадњу правосуђа и социјалног
сектора остварено је унапређење
права
деце
и
особа
са
инвалидитетом.
Остварена примена легислативе из
области малолетничког правосуђа у
складу са ЕУ стандардима.

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

3.6.2.1.

Унапређивање рада Савета за
права детета и осигурати његову
улогу у праћењу ефеката
реформи, даљем обликовању
политика.

-Министарство
надлежно за
социјалну
политику

Континуиран
о, почев од I
квартала
2015. године

Буџет Републике
Србије

3.6.2.2.

Организовање услуга подршке
за децу, одрасле и старе особе са
интелектуалним сметњама и
њихове породице, у циљу
превенције
институционализације кроз:

-Министарство
надлежно за
социјалну
заштиту

Континуиран
о, почиње од
II квартала
2015. године

Буџет Републике
Србије

-Организовање
дневних
боравака;
- Организовање инклузивних
радионица;
- Укључивање деце са развојним
сметњама која су у ризику од

- Савез удружења
за помоћ
ментално
недовољно
развијеним
особама Србије

(IPA 2012,IPA 2013 )

2.Већа доступност услугама у заједници за
особе са сметњама у развоју и породице у
ризику;
3.Статистички подаци који указују на ширу
употребу васпитних налога;
4.Извештај Европског комитета за превенцију
тортуре и нехуманог или понижавајућег
третмана и кажњавања којим се констатује
позитиван напредак Србије у погледу права
деце лишених слободе.
СТАТУС
ПОКАЗАТЕЉИ
СПРОВОЂЕЊА
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТИ
Савет за права
детета редовно и
ефикасно
прати
реформске процесе
и
редовно
извештава о свом
раду.
Услуге подршке за
децу, одрасле и
старе особе са
интелектуалним
сметњама
и
њихове породице,
организоване и то:
-Организовани
дневни боравци;
-Организоване
инклузивне
радионице;
- Деца са развојним
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издвајања из породице
у
постојеће услуге у заједници;
- организовање услуга за рану
рехабилитацију
деце
са
сметњама у развоју и за
подршку останку у породичном
окружењу;
- организовање мреже клубова
инклузивних
садржаја
у
локалним заједницама за децу,
одрасле
и
старе
са
интелектуалним сметњама и
родитеље;
- Организовање едукативних
радионица за родитеље за
одговорно
родитељство
и
учешће у рехабилитацији детета
са сметњама у развоју.

сметњама која су у
ризику
од
издвајања
из
породице
укључена
у
постојеће услуге у
заједници;
-Услуге за рану
рехабилитацију
деце са сметњама у
развоју
и
за
подршку останку у
породичном
окружењу
организоване;
-Организована је
мрежа
клубова
инклузивних
садржаја
у
локалним
заједницама;
-Организоване
едукативне
радионица
за
родитеље
за
одговорно
родитељство
и
учешће
у
рехабилитацији
детета са сметњама
у развоју.
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3.6.2.3.

3.6.2.4.

Пилотирање
центара
подршку породици у циљу:

за

-Таргетирања популације из
вишеструко
депривираних
средина (посебно обраћајући
пажњу на доступност ромским
породицама и деци);
-Подршке родитељу који трпи
породично насиље;
-Подршке деци у ризику од
напуштања школе;
-Подршке породицама у ризику
од
раздвајања
(деци
и
родитељима);
-Подршке
деци
жртвама
кривичних дела;
-Подршке деци са сметњама у
развоју
из
вулнерабилних
породица и у ризику од
смештаја у установу.
Већи приступ хранитељству за
децу и одрасле са сметњама у
развоју кроз:
- јачање регионалних центара за
хранитељство
(Центри
за
породични смештај и усвојење);
- развој подељене бриге између
хранитељске
и
биолошке
породице;
- развоју предах хранитељства.

-Министарство
надлежно за
социјалну
заштиту

2015-2016

IPA 2013
(UNICEF)

-UNICEF

-Министарство
надлежно за
социјалну
заштиту
-UNICEF
-Регионални
хранитељски
центри (Центри за
породични
смештај и
усвојење)

Континуиран
о, почиње од
II квартала
2015. године

IPA 2013
(UNICEF)

Реализовани
пројекти
пилотирања
Центара
подршку
породици.

за

Примењује
се
концепт „подељене
бриге“ у систему
хранитељства
и
усвојен извештај о
ефектима
на
породице деце са
инвалидитетом.
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3.6.2.5.

3.6.2.6.

3.6.2.7.

Унапређење
система
хранитељства
кроз
јачање
капацитета
регионалних
центара за хранитељство у циљу
функционисања у складу са
„најбољим интересом детета“ .

Унапредити квалитет рада са
корисницима
на
институционалном смештају у
циљу ефикаснијег укључивања
у заједницу кроз:
- Пружање психосоцијалне
подршке
за
друштвену
реинтеграцију;
- Организовање контаката ван
установе и укључивање у
локалне услуге подршке попут
дневних боравака и клубова;
- Укључивање у културне и
спортске
манифестације
кампове.
Развијати капацитете пружалаца
услуга социјалне заштите у
складу
са
процесима
деинституционализације
и
децентрализације система кроз
организовање
обука
за
запослене
за
пружање
психосоцијалне подршке за
друштвену реинтеграцију.

-Министарство
надлежно за
социјалну
заштиту

II квартал
2015. године

IPA 2013
(UNICEF)

-UNICEF
-Регионални
хранитељски
центри (Центри за
породични
смештај и
усвојење)
-Министарство
надлежно за
социјалну
заштиту

-Министарство
надлежно за
социјалну
заштиту

Унапређен систем
хранитељства кроз
јачање капацитета
регионалних
центара
за
хранитељство
у
циљу
функционисања у
складу
са
„најбољим
интересом детета.

Континуиран
о

Буџет Републике
Србије

Унапређен
квалитет рада са
корисницима
на
институционалном
смештају у циљу
ефикаснијег
укључивања
у
заједницу.

Континуиран
о, почиње од
II квартала
2015.године

Буџет Републике
Србије

Унапређени
капацитети
институција
и
организација
за
пружање
психосоцијалне
подршке
за
друштвену
реинтеграцију.
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3.6.2.8.

3.6.2.9.

3.6.2.10.

Унапређење система вођења
случаја у центрима за социјални
рад, како би се планирање
заштите „преоријентисало“ са
институционализације
на
подршку породицама у ризику,
у циљу смањења броја захтева
за пријем у институционалну
заштиту кроз развој смерница и
примера за Центре за социјални
рад за подршку породицама у
ризику
од
раздвајања
и
спречавања
институционализације.
Изменити и допунити Закон о
малолетним
учиниоцима
кривичних
дела
и
кривичноправној
заштити
малолетних лица.

-Министарство
надлежно за
социјалну
заштиту

IV квартал
2015. године

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

I и II квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

Унапредити рад
Савета за
праћење и унапређење рада
органа кривичног поступка и
извршења кривичних санкција
према малолетницима у циљу
остваривања
координације
државних органа, правосуђа и
невладиног
сектора
у
поступању
са
малолетним
учиниоцима кривичних дела.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

I квартал и II
квартал 2015.
године

Буџет Републике
Србије

IPA 2013

-UNICEF

-Развијене
Смернице
за
израду
плана
сталности за дете у
систему заштите.

-Регионални
хранитељски
центри (Центри за
породични
смештај и
усвојење)

-Врховни
Касациони суд

-Унапређен
система
вођења
случаја у центрима
за социјални рад.

-Извештај
о
примени смерница
израђен.
-Усвојене измене
Закона
о
малолетним
учиниоцима
кривичних дела и
кривичноправној
заштити
малолетних лица.
Унапређен
рад
Савета за праћење
и унапређење рада
органа кривичног
поступка
и
извршења
кривичних
санкција
према
малолетницима.
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3.6.2.11.

3.6.2.12.

3.6.2.13.

Повећање примене васпитних
налога и давање приоритета
ресторативном
приступу
у
поступању
са
малолетним
учиниоцима кривичних дела у
циљу њихове реинтеграције и
смањења стопе рецидивизма,
кроз:
- дефинисања улоге органа
старатељства као надлежног за
организацију
примене
васпитних налога;
- уређење питања финансирања;
-унапређену
примену
алтернативних санкција.
Донети подзаконска акта којима
се ближе уређује примена
васпитних налога у складу с
приступом
који
примену
васпитних налога ставља у
контекст
одговорности
заједнице.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

Континуиран
о, почиње од
IV квартала
2014. године

Буџет Републике
Србије

-Повећана примена
васпитних налога.

IMG, Донација
Краљевине
Норвешке

-Прецизирана
улога
органа
старатељства.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

I и II квартала
2015. године

Буџет Републике
Србије

Потписати
протоколе
о
сарадњи у примени васпитних
налога који обухватају сектор
образовања, социјалне заштите,
здравства, локалне самоуправе,
привреде, и цивилни сектор.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

III и IV
квартал 2015.
године

Буџет Републике
Србије

UNICEF

-UNICEF

IPA 2013

-Унапређена
примену
алтернативних
санкција.

Подзаконски акти
којима се ближе
уређује
примена
васпитних налога у
складу
с
приступом
који
примену васпитних
налога ставља у
контекст
одговорности
заједнице усвојени.
Протоколи
о
сарадњи у примени
васпитних налога
који
обухватају
сектор образовања,
социјалне заштите,
здравства, локалне
самоуправе,
привреде,
и
цивилни
сектор
потписани
и
спроводе се.
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3.6.2.14.

Спроводити
обуке
за
специјализацију
судија
и
тужилаца који ће поступати
само
у
малолетничким
предметима.

-Правосудна
академија

Континуиран
о

Буџет Републике
Србије

3.6.2.15.

Дефинисање
практичних
смерница за саслушање деце,
заснованих на примерима добре
праксе ЕУ земаља и обезбеђење
услова за једнообразну примену
мера заштите у циљу заштите
деце
жртава/сведока
у
кривичном
поступку
од
секундарне виктимизације.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

III квартал
2015. године
– IV квартал
2015. године

IPA 2013

IV квартал
2015. године
– III квартал
2017. године

IPA 2013

UNICEF

-UNICEF
-Правосудна
Академија
-Високи савет
судства
-Државно веће
тужилаца

3.6.2.16.

Спровођење обука о заштити
деце
жртава/сведока
у
кривичном
поступку
за
полицијске службенике, јавне
тужиоце,
заменике
јавних
тужилаца, судије и запослене у
Центрима за социјални рад и
дистрибуција
едукативног
материјала у циљу избегавања
секундарне виктимизације.

-Министарство
надлежно за
унутрашње
послове
-Министарство
надлежно за
социјалну
заштиту
-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

UNICEF

Обуке
за
специјализацију
судија и тужилаца
који ће поступати
само
у
малолетничким
предметима
спроведене.
Практичне
смернице
за
саслушање деце,
заснованих
на
примерима добре
праксе ЕУ земаља
дефинисане
и
обезбеђени услови
за
једнообразну
примену
мера
заштите у циљу
заштите
деце
жртава/сведока у
кривичном
поступку.

Обуке о заштити
деце
жртава/сведока у
кривичном
поступку
спроведене
и
едукативни
материјал
дистрибуиран.

-UNICEF
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-Правосудна
Академија
-Високи савет
судства
-Државно веће
тужилаца

3.6.2.17.

Ојачати кадровске капацитете
Управе за извршење кривичних
санкције у циљу унапређивања
третмана за малолетнике.

3.6.2.18.

Оснивање одељења и изградња
смештајних
капацитета
за
извршење мере безбедности
обавезног
психијатријског
лечења и чувања у здравственој
установи
која
се
изриче
малолетним лицима.
Израда
и
примена
специјализованих
програма
третмана и програма припреме
за отпуст малолетних учинилаца
кривичних дела.

3.6.2.19.

-Министарство
надлежно за
унутрашње
послове
-Управа за
извршење
кривичних
санкција

IV квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

-Управа за
извршење
кривичних
санкција

IV квартал
2017. године

Средства из фонда
Владе Краљевине
Норвешке

-Управа за
извршење
кривичних
санкција

Континуиран
о, почиње од
IV квартала
2015. године

Средства из фонда
Владе Краљевине
Норвешке
Буџет Републике
Србије

Кадровски
капацитети Управе
за
извршење
кривичних
санкције ојачани
запошљавањем
нових службеника.
Смештајни
капацитети
изграђени

Специјализовани
програми третмана
и
програми
припреме за отпуст
малолетних
учинилаца
кривичних
дела
израђени
и
примењују се.
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3.6.2.20.

3.6.2.21.

3.6.2.22.

Унапредити заштиту деце у
грађанским
судским
поступцима кроз уједначавање
судске праксе у погледу
примене права детета да изрази
своје мишљење и права да се то
мишљење узме у обзир у
судском поступку.

-Врховни
касациони Суд

Увођење
посттрауматског
саветовања и подршке за децу
жртве/сведоке у кривичном
поступку у оквиру Служби за
помоћ и подршку жртвама и
сведоцима.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

Унапређење прописа и пракси
за вођење података у судовима
тако да се води евиденција о
поштовању принципа ‘најбољег
интереса детета’ у кривичном
поступку.

I квартал
2016. до IV
квартала
2017. године

I квартал
2016. - IV
квартал 2017.
године

Буџет Републике
Србије
IPA 2013, UNICEF

Буџет Републике
Србије
IPA 2013, UNICEF

-Републичко јавно
тужилаштво
-Врховни
касациони суд
-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

I квартал
2016. до IV
квартала
2017. године

Буџет Републике
Србије
IPA 2013, UNICEF

Заштита деце у
грађанским
судским
поступцима
унапређена
кроз
уједначену судску
праксу у погледу
примене
права
детета да изрази
своје мишљење и
права да се то
мишљење узме у
обзир у судском
поступку.
Пост-трауматско
саветовање
и
подршка за децу
жртве/сведоке
у
кривичном
поступку уведено у
оквиру Служби за
помоћ и подршку
жртвама
и
сведоцима.
Прописи и праксе
за вођење података
у судовима тако да
се води евиденција
о
поштовању
принципа
‘најбољег интереса
детета’
у
кривичном
поступку
унапређени.
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3.6.2.23.

Опремање просторија за децу
жртве у Вишим судовима у
Београду, Нишу, Новом Саду,
Врању и Основном суду у
Лесковцу.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

IV квартал
2014 године

IMG, Донација
Краљевине
Норвешке

3.6.2.24.

Анализа постигнутих резултата
и идентификација препрека у
спровођењу
Националне
стратегије за превенцију и
заштиту деце од насиља 20082015.

-Радна група коју
оснива
Министарство
надлежно за
социјалну
заштиту

III и IV
квартал 2015.
године.

Буџет Републике
Србије

3.6.2.25.

Израда нове вишегодишње
Националне Стратегије
за
превенцију и заштиту деце од
насиља.

-Радна група коју
оснива
Министарство
надлежно за
социјалну
заштиту

I квартал
2016. године.

Буџет Републике
Србије

3.6.2.26.

Израда Акционог плана за нову
вишегодишњу
Националну
Стратегију
за превенцију и
заштиту деце од насиља са
надзорним
механизмом
за
ефикасан
надзор
над
спровођењем Стратегије.

-Радна група коју
оснива
Министарство
надлежно за
социјалну
заштиту

II квартал
2016. године.

Буџет Републике
Србије

Просторије за децу
жртве у Вишим
судовима
у
Београду, Нишу,
Новом
Саду,
Врању и Основном
суду у Лесковцу
опремљене.
Спроведена
анализа
постигнутих
резултата
и
идентификација
препрека
у
спровођењу
Националне
стратегије
за
превенцију
и
заштиту деце од
насиља 2008-2015.
Нова
вишегодишња
Национална
Стратегија
за
превенцију
и
заштиту деце од
насиља израђена.
Акциони план
нову
вишегодишњу
Националну
Стратегију
превенцију
заштиту деце
насиља израђен.

за

за
и
од
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3.6.2.27.

Унапређење постојећег Општег
протокола за заштиту деце од
злостављања и занемаривања у
циљу усклађивања са најбољим
праксама ЕУ.

-Радна група коју
оснива
Министарство
надлежно за
социјалну
заштиту

I и II квартал
2016. године

Буџет Републике
Србије

Постојећи Општи
протокол
за
заштиту деце од
злостављања
и
занемаривања
унапређен
и
усклађен
са
најбољим праксама
ЕУ.

III и IV
квартал 2016.
године

Буџет Републике
Србије, UNICEF

Посебни
протоколи
за
заштиту деце од
злостављања
и
занемаривања
израђени.

-UNICEF

3.6.2.28.

Израда
нових
посебних
протокола за заштиту деце од
злостављања и занемаривања, а
посебно у областима:

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

-Поступања правосудних органа
у заштити малолетних лица од
злостављања и занемаривања.

-Министарство
надлежно за
социјалну
заштиту

-Заштите деце у установама
социјалне
заштите
од
злостављања и занемаривања.
-Поступања
полицијских
службеника
у
заштити
малолетних
лица
од
злостављана и занемаривања.
-Система здравствене заштите
за заштиту деце од злостављања
и занемаривања.
-Заштите деце и ученика од
насиља,
злостављања
и
занемаривања у образовноваспитним установама.

-Министарство
надлежно за
образовање и
васпитање
-Министарство
надлежно за
унутрашње
послове
-Министарство
надлежно за
здравствену
заштиту

3.7. ПРОЦЕСНЕ ГАРАНЦИЈЕ
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ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1.Позитивно мишљење Европске комисије
исказано кроз годишњи извештај о напретку
Србије у делу који се односи на приступ
правди;

3.7.1.Ојачати процесне гаранције у складу са ЕУ стандардима.

Успостављен функционалан систем
бесплатне
правне
помоћи
и
обезбеђене
веће
гаранције
за
остваривање права на адвоката
осумњичених или оптужених лица,
права на информисање и права на
тумачење и превођење.

2.Извештај Заштитника грађана у делу који се
односи на
приступ правди и бесплатну
правну помоћ;
3.Статистички подаци у годишњем извештају
Министарства правде о броју корисника
бесплатне правне помоћи,
врстама
и
трошковима пружања услуга бесплатне
правне помоћи ;
4.Извештаји Организација цивилног друштва /
CEPEJ;
5.Повећан број захтева за остваривање права
на бесплатну правну помоћ у 2016;

АКТИВНОСТИ
3.7.1.1.

Усвојити Закон о бесплатној
правној помоћи

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

РОК
IV квартал
2014. године

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ
Буџет Републике
Србије и
међународна помоћ
(MDTF)

7.Повећан број осумњичених или оптужених
лица која су остварила право на адвоката.
СТАТУС
ПОКАЗАТЕЉИ
СПРОВОЂЕЊА
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТИ
Усвојен Закон о
бесплатној правној
помоћи.
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3.7.1.2.

Израдити подзаконске акте у
вези са применом Закона о
бесплатној правној помоћи.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

I и II квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије и
међународна помоћ
(MDTF)

Усвојени
сви
подзаконски
прописи
неопходни
за
примену Закона о
бесплатној правној
помоћи.

3.7.1.3.

Обезбедити
адекватну
алокацију буџетских средстава
за
финансирање
система
бесплатне
правне
помоћи,
нарочито у погледу обавезе
јединица локалне самоуправе.

-Министарство
надлежно за
послове
финансија

Континуиран
о, почевши од
I квартала
2015. године

Буџет Републике
Србије

Адекватна
алокација
буџетских
средстава
за
финансирање
система бесплатне
правне
помоћи
обезбеђена.

3.7.1.4.

Анализа резултата примене и
трошкова новог Закона о
бесплатној правној помоћи.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

Континуиран
о, почевши од
марта 2016.
године

Буџет Републике
Србије и
међународна помоћ
(MDTF)

Спроведена
анализа резултата
примене
и
трошкова
новог
Закона
о
бесплатној правној
помоћи.

3.7.1.5.

Спровести обуку пружалаца
бесплатне правне помоћи у вези
са почетком примене закона.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

Континуиран
о, почевши од
II квартала
2015. године

Међународна помоћ
(MDTF)

Спроведена обука
пружалаца
бесплатне правне
помоћи.

3.7.1.6.

Спровести кампању у циљу
пружања
информација
грађанима о закону о бесплатној
правној помоћи.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

Континуиран
о, почевши од
I квартала
2015. године

Међународна помоћ
(MDTF)

Спроведена
кампања о закону
о
бесплатној
правној помоћи.
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3.7.1.7.

Анализа
усклађености
нормативног
оквира
са
тековинама и стандардима ЕУ у
области
процедуралних
гаранција,
са
посебним
нагласком
на
упоредним
искуствима
и
најбољим
праксама ЕУ и идентификовати
потребне измене.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

IV квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије и TAIEX

Израђена анализа
са препорукама.

3.7.1.8.

Изменити Законик о кривичном
поступку у циљу усклађивања
са Директивом 2013/48/ЕУ,
Директивом2010/64/ЕУ о праву
на тумачење и превођење и
Директивом 2012/13/ЕУ о праву
на информисање на основу
препорука из анализе.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

I квартал
2016. године

TAIEX

Усвојене
измене
Законика
о
кривичном
поступку.

3.7.1.9.

Спровести обуку полицијских
службеника, тужилаца заменика
тужилаца и судија у погледу
остваривања
чвршћих
процесних гаранција у пракси.

-Правосудна
академија

Континуиран
о, почиње од
II квартала
2016. године

Буџет Републике
Србије и донације

Спроведене обуке
полицијских
службеника,
тужилаца заменика
тужилаца и судија
у
погледу
остваривања
чвршћих
процесних
гаранција у пракси.

3.7.1.10.

Израдити „Писмо о правима“
које
се
обезбеђује
ухапшеном/осумњиченом/
окривљеном лицу од стране
полиције и/или тужилаштва.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

I квартал
2017. године

Буџет Републике
Србије

Израђено „Писмо о
правима“ које се
обезбеђује
ухапшеном/осумњ
иченом/
окривљеном лицу
од стране полиције
и/или тужилаштва.
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3.7.1.11.

3.7.1.12.

3.7.1.13.

Извршити анализу усклађености
нормативног
оквира у циљу ефикасног
преузимања
минималних
стандарда у вези права, подршке
и заштите жртава криминала/
оштећених страна у складу са
Директивом 2012/29/ЕУ.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

IV квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

Изменити нормативни
оквира у циљу ефикасне
примене минималних стандарда
у вези права, подршке и заштите
жртава криминала/оштећених
страна у циљу усклађивања са
Директивом 2012/29/ЕУ а у
складу
са
анализом
усклађености.
У свим виших судовима
организовати
службе
за
пружање подршке и помоћи
сведоцима и оштећенима.

-Радна група коју
оснива
Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

I и II квартал
2016. године

Буџет Републике
Србије

Нормативни
оквир усклађен са
Директивом
2012/29/ЕУ.

-Врховни
касациони суд

2018. година

Буџет Републике
Србије

Успостављене
службе за помоћ и
подршку
сведоцима
и
оштећенима у свим
вишим судовима.

TAIEX

Урађена анализа са
препорукама
за
измену
нормативног
оквира у циљу
ефикасне примене
минималних
стандарда у вези
права, подршке и
заштите
жртава
криминала/
оштећених страна
у
складу
са
директивом
2012/29/ЕУ.
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3.7.1.14.

Успостављање служби за помоћ
и
подршку
сведоцима
и
оштећенима у одговарајућим
тужилаштвима (25 виших ЈТ,
ТОК и ТРЗ).

-Републичко јавно
тужилаштво

2018. година

Буџет Републике
Србије

Успостављене
службе за помоћ и
подршку
сведоцима
и
оштећенима
у
одговарајућим
тужилаштвима

3.8. ПОЛОЖАЈ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

3.8.1. Усвојити кроз инклузиван процес посебан акциони план
фокусиран на делотворно спровођење постојећих права
националних мањина узимајући у обзир препоруке издате у
трећем мишљењу о Србији Саветодавног комитета у контексту
Оквирне конвенције Савета Европе о заштити националних
мањина.

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ
Кроз инклузиван процес усвојен
Акциони
план
усмерен
на
имплементацију
постојеће
легислативе из области права
националних мањина уз уважавање
свих препорука датих у трећем
мишљењу о Србији Саветодавног
комитета у контексту Оквирне
конвенције Савета Европе о заштити
националних
мањина
и
дати
Акциони план се спроводи.

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1.Извештај
Саветодавног
комитета
у
контексту Оквирне конвенције Савета Европе
о заштити националних мањина у коме се
констатује напредак Србије у погледу
делотворног спровођења постојећих права
националних мањина;
2.Извештај тела надлежног за спровођења
посебног акционог плана фокусираног на
делотворно спровођење постојећих права
националних мањина у коме се констатује
напредак у остваривању права националних
мањина.
ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ
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3.8.1.1.

Усвојити посебан акциони план
узимајући у обзир препоруке
издате у трећем мишљењу о
Србији Саветодавног комитета
у контексту Оквирне конвенције
Савета Европе о заштити
националних мањина,
фокусиран на делотворно
спровођење постојећих права
националних мањина, а
нарочито:
-

-

-

-

-

Мере за повећање
учешћа мањина у
органима државне
управе и полицији;
Мере за реформу
изборног система у
циљу јачања
представљености
нумерички малих
националних мањина;
Мере за реформу и
унапређење
Националних савета
националних мањина уз
активно учешће и
сарадњу са
представницима
националних мањина;
Мере за креирање
механизама за
превазилажење
препрека произашлих
из непрецизних
статистичких података
о националним
мањинама ;
Мере за ефикасније

-Министарство
надлежно за
послове државне
управе
-Министарство
надлежно за
послове социјалне
заштите
-Канцеларија за
људска и
мањинска права
-Министарство
надлежно за
послове
образовања

IV квартал
2015

Буџет Републике
Србије

Усвојен
посебан
акциони
план
фокусиран
на
делотворно
спровођење
постојећих права
националних
мањина узимајући
у обзир препоруке
издате у трећем
мишљењу о Србији
Саветодавног
комитета
у
контексту Оквирне
конвенције Савета
Европе о заштити
националних
мањина.
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-

-

-

поступање по
препорукама
Заштитника грађана,
Покрајинског
омбудсмана и
Повереника за заштиту
равноправности у свим
случајевима где су
права Националних
мањина повређена и
лакше приступ овим
органима лицима која
припадају националним
мањинама;
Мере за елиминацију
правне невидљивости;
Мере за унапређење
међунационалне
комуникације ;
Мере за унапређење
ефикасности кривично
правног система у
погледу санкционисања
злочина из мржње и
подизања свести о
значају процесуирање
злочина из мржње;
Мере за омогућавање
превазилажење
препрека пуној
примени прописа о
службеној употреби
мањинских језика и
писама у погледу уписа
у матичне књиге,
службене комуникације
са органима јавне
власти и означавање
топографских назива на
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мањинским језицима;
Мере за унапређење
образовања на
мањинским језицима;
- Мере за унапређење
сарадње међу
националним мањинама
у јединицама локалне
самоуправе.
Образовати инклузивно тело
надлежно за спровођења
посебног акционог плана
фокусираног на делотворно
спровођење постојећих права
националних мањина.
-

3.8.1.2.

-Влада Републике
Србије

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ
3.8.2. Србија би требало да до краја 2014. године почне са
припремама за усвајање нове вишегодишње стратегије и
акционог плана за унапређење животних услова Рома,
укључујући и мере за обезбеђење њихове регистрације,
свеобухватне мере против дискриминације, осигурати
поступање у складу са међународним стандардима при
присилним расељењима и приступ гарантованим социоекономским правима и обезбедити додатна финансијска
средства за имплементацију садашње и будуће стратегије а
посебно у погледу образовања и здравства.

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

I квартал
2016. године

Буџет Републике
Србије

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

Образовано
инклузивно
тело
надлежно
за
спровођења
посебног акционог
плана фокусираног
на
делотворно
спровођење
постојећих права
националних
мањина.
ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1.Позитивно мишљење Европске комисије
исказано кроз годишњи извештај о напретку
Србије у делу који се односи на положај
ромске националне мањине;

Нова вишегодишња стратегија и
акциони плана за унапређење
животних услова Рома усвојен кроз
инклузиван процес и спроводи се.

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

2.Годишњи извештај Заштитника грађана о
извештај о спровођењу стратегије за
унапређење положаја Рома;
3.Годишњи извештај
Тима за социјално
укључивање и смањење сиромаштва у коме се
констатује
унапређење животних услова
Рома.
СТАТУС
ПОКАЗАТЕЉИ
СПРОВОЂЕЊА
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТИ
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3.8.2.1.

3.8.2.2.

Анализа досадашњих ефеката
и
идентификације
најзначајнијих
препрека
примене
Стратегије
за
унапређење положаја Рома у
Републици Србији, уз активно
учешће представника Рома.

Израдити нову Стратегију за
унапређење положаја Рома у
Републици Србији уз активно
учешће представника Рома и
обезбеђење
финансијских
средстава
за
њену
имплементацију којом ће се
посебна
пажња
посветити
следећим областима:
- издавање
личних
докумената;
- свеобухватне
мере
заштите
од
дискриминације;
- поступање у складу са
међународним
стандардима
при
присилним
расељењима;
- равноправан
приступ
здравственој
и
социјалној заштити;
- равноправан
приступ
образовању;

-Министарство
надлежно за
социјалну
заштиту

IV квартал
2014. године

ТAIEX, Буџет
Републике Србије

Израђена анализа
досадашњих
ефеката примене
Стратегије
за
унапређење
положаја Рома у
Републици Србији.

IV квартал
2014. године

ТAIEX, Буџет
Републике Србије

Израђена
нова
Стратегија
за
унапређење
положаја Рома у
Републици Србији
и
обезбеђена
финансијска
средстава за њену
имплементацију
са
посебном
пажњом на:
-издавање личних
докумената;
-свеобухватне мере
заштите
од
дискриминације;
-поступање
у
складу
са
међународним
стандардима при
присилним
расељењима;
-равноправан
приступ

-Канцеларија за
људска и
мањинска права
-Влада Републике
Србије – Тим за
социјално
укључивање и
смањење
сиромаштва
-Министарство
надлежно за
социјалну
заштиту
-Канцеларија за
људска и
мањинска права
-Влада Републике
Србије – Тим за
социјално
укључивање и
смањење
сиромаштва
-Министарство
надлежно за
послове државне
управе
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-

3.8.2.3.

равноправан
приступ
тржишту рада;
побољшање
услова
живота.

Усвојити Акциони план за
спровођење нове Стратегије за
унапређење положаја Рома у
Републици Србији.

-Министарство
надлежно за
социјалну
заштиту

I квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

II квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

-Канцеларија за
људска и
мањинска права

здравственој
и
социјалној
заштити;
-равноправан
приступ
образовању;
-равноправан
приступ тржишту
рада;
-побољшање
услова живота.
Акциони план за
спровођење нове
Стратегије
за
унапређење
положаја Рома у
Републици Србији.

-Влада Републике
Србије – Тим за
социјално
укључивање и
смањење
сиромаштва

3.8.2.4.

Оснивање тела надлежног за
спровођење и надзор над
спровођењем
Стратегије
и
акционог плана за унапређење
положаја Рома и редовно
извештавање.

-Министарство
надлежно за
послове државне
управе
-Влада Републике
Србије

Тела надлежно за
спровођење
и
надзор
над
спровођењем
Стратегије
и
акционог плана за
унапређење
положаја
Рома
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основано
редовно
извештава.

и

3. 9. ПОЛОЖАЈ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1.Завршни извештај Регионалног програма за
стамбено збрињавање избеглица;

3.9.1.Побољшати положај избеглица и интерно расељених лица
кроз обезбеђивање пуног приступа правима укључујући личну
документацију и стамбена решења за најугроженије.

АКТИВНОСТИ
3.9.1.1.

Обезбеђивање
трајних
стамбених решења за избеглице
кроз реализацију Регионалног
програма
за
стамбено
збрињавање избеглица.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
-Комесаријат за
избеглице и
миграције Регионални
програм за
стамбено
збрињавање
избеглица

Положај избеглица и интерно
расељених лица побољшан кроз
обезбеђивање
пуног
приступа
правима
укључујући
личну
документацију и стамбена решења за
најугроженије.

РОК
Континуиран
о, до 2018.
године

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ
Регионални
стамбени фонд

2.Број стамбених решења;
3.Годишњи
Извештај
избеглице и миграције;

Комесаријата

за

4.Редовни извештај о остваривању приступа
правима избеглица и интерно расељених лица
у погледу њиховог равноправног остваривања
права.
СТАТУС
ПОКАЗАТЕЉИ
СПРОВОЂЕЊА
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТИ
Обезбеђена трајна
стамбена решења
за
избеглице
реализацијом
Регионалног
програма
за
стамбено
збрињавање
избеглица.
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3.9.1.2.

3.9.1.3.

3.9.1.4.

3.9.1.5.

Обезбедити бесплатну правну
помоћ у циљу обезбеђивања
пуног
приступа
правима
укључујући личне документе за
интерно расељена лица и
избеглице.
Ефикасно спровођење Закона о
ванпарничном
поступку,
нарочито у делу који се односи
на обезбеђивање уписа у
матичне књиге за лица без
личних докумената.
Побољшање услова становања
интерно расељених лица док су
у расељеништву кроз:
- доделу помоћи за побољшање
услова становања;
доделу
грађевинског
материјала
за
започету
изградњу непокретности;
- доделу помоћи при куповини
сеоских кућа са окућницом;
- доделу помоћи
при
прибављању и
изградњи
монтажних
кућа и
II
стамбеног простора;
- доделу помоћи за решавање
проблема тзв. неформалних
колективних центара.
Обезбеђивање
комплементарних мера у циљу
одрживе интеграције избеглица
кроз
програме
намењене
економском оснаживању.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

Континуиран
о, почиње од
II квартала
2015.године

Буџет Републике
Србије

Усвајање
и
спровођење Закона
о
бесплатној
правној помоћи.

-Министарство
надлежно за
послове државне
управе

Континуиран
о

Буџет Републике
Србије

-Комесаријат за
избеглице и
миграције

Континуиран
о

Буџет Републике
Србије

Поступак уписа у
матичне књиге за
лица без личних
докумената
се
ефикасно
спроводи.
Услови становања
интерно расељених
лица побољшани
током
трајања
расељеништва.

-Комесаријат за
избеглице и
миграције

Континуиран
о

Буџет Републике
Србије

Интеграција
избеглица
олакшана.
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3.9.1.6.

Успостављање механизма за
редовно праћење остваривања
приступа правима Рома интерно
расељених лица кроз сарадњу са
здравственим
медијаторима,
педагошким асистентима у
циљу
процене
њиховог
равноправног
остваривања
права
и
потенцијалног
унапређења.

-Тело надлежно за
спровођење
стратегије за
унапређење
положаја Рома

Континуиран
о

Буџет Републике
Србије

3.9.1.7.

Спровођење
информативне
кампање
подизања
свести
избеглица и интерно расељених
лица у циљу њихове друштвене
интеграције
и
доступних
механизама за остваривање
права.

-Комесаријат за
избеглице и
миграције

Континуиран
о, почиње од I
квартала
2015. године

Буџет Републике
Србије

Успостављен
механизам
за
редовно
извештавање
о
остваривању
приступа правима
Рома
интерно
расељених лица у
погледу њиховог
равноправног
остваривања права.
Спроведена
информативне
кампање подизања
свести избеглица
и
интерно
расељених лица у
циљу
њихове
друштвене
интеграције
и
доступних
механизама
за
остваривање права.

3. 10. МЕРЕ ПРОТИВ РАСИЗМА И КСЕНОФОБИЈЕ
ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

3.10.1. Осигурати адекватно гоњење за злочине из мржње.
Надгледати ефекте спровођења Стратегије (2013 – 2018) за
борбу против насиља н недоличног понашања на спортским
приредбама и предузети корективне мере где је неопходно.

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ
Адекватно гоњење за злочине из
мржње осигурано.
Ефекти спровођења Стратегије (2013
– 2018) за борбу против насиља н
недоличног понашања на спортским
приредбама се редовно надгледају и
предузимају се корективне мере где
је то неопходно.

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1.Позитивно мишљење Европске комисије
исказано кроз годишњи извештај о напретку
Србије у делу који се односи на адекватно
гоњење злочина из мржње;
2.Извештај експертске мисије којим се
констатује напредак Србије у односу на
адекватно гоњење злочина из мржње;
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3.Извештај заштитника грађана у делу који се
односи на адекватно гоњење злочина из
мржње;
4.Годишњи
статистички
Републичког јавног тужилаштва;

извештај

5.Годишњи
статистички
извештај
Министартсва унутрашњих послова;

АКТИВНОСТИ
3.10.1.1.

3.10.1.2.

3.10.1.3.

Изменити и допунити Кривични
законик у смеру усклађивања са
Оквирном
директивом
2008/913/JHA чл.1(ц) и чл. 1.
(д).
Изменити и допунити Кривични
законик - допунити кривично
дело повреда равноправности
(члан 128), на
начин да се ово дело може
извршити ако се због сексуалне
оријентације
или
родног
идентитета
неком
лицу
ограниче или ускрате права
човека и грађанина.
Организовати заједничке обуке
за судије, јавне тужиоце и
полицијске службенике у циљу
унапређења знања и вештина
неопходних за ефикасно гоњење
злочина из мржње.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

6.Извештај Акционог тима за израду и
имплементацију стратегије и акционог плана
борбе против насиља и недоличног понашања
гледалаца на спортским приредбама.
СТАТУС
ПОКАЗАТЕЉИ
СПРОВОЂЕЊА
РЕЗУЛТАТА
АКТИВНОСТИ
Кривични законик
измењен
и
допуњен.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

IV квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

IV квартал
2015. године

Буџет Републике
Србије

Кривични законик
измењен
и
допуњен.

-Правосудна
академија

Континуиран
о, почиње II
квартал 2015.
године

Буџет Републике
Србије

Заједничке обуке
за судије, јавне
тужиоце
и
полицијске
службенике
у
циљу унапређења
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3.10.1.4.

Промовисање толеранције кроз:
Израда и дистрибуција
едукативног
материјала.
- Организовање
годишњих трибина.
- Спровођење
активне
медијске кампање.
Унапређење рада
Акционог
тима
за
израду
и
имплементацију стратегије и
акционог плана борбе против
насиља и недоличног понашања
гледалаца
на
спортским
приредбама.
-

3.10.1.5.

3.10.1.6.

Пратити спровођење Акционог
плана борбе против насиља и
недоличног
понашања
гледалаца
на
спортским
приредбама
и
израдити
извештај са препорукама за
евентуално
ажурирање
Акционог плана.

-Канцеларија за
људска и
мањинска права

Континуиран
о, почиње II
квартал 2015.
године

Буџет Републике
Србије

-Влада Републике
Србије

IV квартал
2014. године

Буџет Републике
Србије

-Акциони тим за
израду и
имплементацију
стратегије и
акционог плана
борбе против
насиља и
недоличног
понашања

Континуиран
о почев од IV
квартала
2014. године.

Буџет Републике
Србије

Донације

знања и вештина
неопходних
за
ефикасно гоњење
злочина из мржње
успешно
спроведене.
-Едукативни
материјал
дистрибуиран.
-Годишње трибине
организоване.
-Медијска кампања
спроведена.
Одлука
о
именовању нових
чланова Акционог
тима за израду и
имплементацију
стратегије
и
акционог
плана
борбе
против
насиља
и
недоличног
понашања
гледалаца
на
спортским
приредбама
донета.
Израђен извештај
са препорукама за
евентуално
ажурирање
Акционог плана.
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3.10.1.7.

Ажурирати Акциони план за
спровођење стратегије борбе
против насиља и недоличног
понашања
гледалаца
на
спортским
приредбама
за
период од 2013. године до 2018.
године у складу са препорукама
из извештаја о спровођењу
Акционог плана.

гледалаца на
спортским
приредбама
-Акциони тим за
израду и
имплементацију
стратегије и
акционог плана
борбе против
насиља и
недоличног
понашања
гледалаца на
спортским
приредбама

II квартал
2015. године.

Буџет Републике
Србије

Акциони план за
спровођење
стратегије
борбе
против насиља и
недоличног
понашања
гледалаца
на
спортским
приредбама
за
период од 2013.
године до 2018.
године ажуриран у
складу
са
препорукама
из
извештаја
о
спровођењу
Акционог плана.

3.11. ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ

3.11.1.Осигурати уставну и легислативну усклађеност са
правним тековинама ЕУ у области заштите личних података и
омогућити процену усклађености кроз израду адекватних табела
усклађености. Обезбедити довољна финансијске и кадровске
ресурсе Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности.

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕПОРУКЕ
Област заштите личних података
уставно и нормативно усклађена са
правним тековинама ЕУ.
Повереник за информације од јавног
значаја и заштиту података о
личности има довољне финансијске
и кадровске ресурсе за рад.
РОК

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
1. Годишњи извештај о напретку Србије
у делу који се односи на заштиту
података о личности;
2. Извештај Повереника за информације
од јавног значаја и заштиту података
о личности.
ПОКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

СТАТУС
СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ
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Израда табеле усклађености
нормативног оквира Републике
Србије у области заштите
података о личности.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

IV квартал
2014. године

3.11.1.2.

Измене и допуне нормативног
оквира Републике Србије у
области заштите података о
личности у складу са табелама
усклађености.

-Министарство
надлежно за
послове
правосуђа

3.11.1.3.

Обезбедити
довољне
финансијске
и
кадровска
ресурсе
Поверенику
за
информације од јавног значаја и
заштиту података о личности у
складу са систематизацијом.

-Повереник за
информације од
јавног значаја и
заштиту података
о личности

Биће
накнадно
одређено,
почев од III
квартала
2015. године
Континуиран
о, почев од I
квартала
2016. године

3.11.1.1.

Буџет Републике
Србије, PLAC

Буџет Републике
Србије

Буџет Републике
Србије

Табела
усклађености
нормативног
оквира у области
заштите
личних
података
са
релевантним
прописима
Европске
уније
израђена.
Нормативни оквир
усклађен
са
релевантним
прописима
Европске уније.
Поверенику
за
информације
од
јавног значаја и
заштиту података о
личности
обезбеђени
довољни
финансијски
и
кадровски ресурси
у
складу
са
систематизацијом.
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