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1. УВОД 

РАЗЛОЗИ И СВРХА ПОСТОЈАЊА НАЦИОНАЛНОГ ОГРАНКА 

Глобална организација парламентараца за борбу против корупције (GOPAC) је 

регистрована, непрофитна организација, која окупља парламентараце и друга лица са 

превасходним циљем борбе против корупције. Глобална организација парламентараца за 

борбу против корупције у Србији (Национални огранак) основана је 5. јуна 2013. у Народној 

скупштини Републике Србије, усвајањем Повеље о оснивању Глобалне организације 

парламентараца за борбу против корупције у Србији, избором Извршног одбора и 

представљањем Предлога програма рада. Тиме је Србија постала део мреже више од 50 

националних огранака глобалне организације парламентараца уједињених у борби против 

корупције.  

 

Национални огранци се формирају, пре свега, зато што су ефективни у спровођењу промена 

и дају резултате услед развијене способности да се фокусирају на одређена конкретна  

подручја  и кључне проблеме своје земље. GOPAC је формирана 2002. године,  као резултат 

Глобалне конференције у Отави (Канада), која је окупила 170 посланика и 400 посматрача 

посвећених борби против корупције и успостављању одговорног управљања. GOPAC, пре 

свега, пружа подршку својим чланицама у: промоцији и примени Конвенције УН против 

корупције (UNCAC), спречавању прања новца, надзору над радом Владе и  трошењем 

јавних финансија, успостављању етичких правила понашања за народне посланике и 

њихово укључивање у укупну борбу против корупције. Међу темама, око којих се у оквиру 

GOPAC формирају глобалне радне групе, Национални огранак у свом деловању приоритет 

даје надзору над радом Владе, односно надзору над трошењем јавних финансија. 

 

Полазећи од утврђених приоритета и циљева GOPAC, овај документ разрађује и представља 

програм рада Националног огранка за период 2019 - 2021. Програм настоји да у пуној мери 

омогући ефикасну борбу против корупције и остваривање конкретних резултата.  

 

Први део документа представља циљеве Националног огранка и његове основне задатке и 

активности.  

 

1.1. Циљеви Националног огранка су: 

 

1. да развија капацитете народних посланика, да надгледа активности Владе и других 

државних органа, чинећи их одговорнијим, 

2. да промовише дефинисање и спровођење мера које имају за циљ ефективно 

спречавање корупције и подизање свести о значају сузбијања корупције на свим 

нивоима,  

3. да шири знања и информише о наученим лекцијама и најбољим видовима упоредне 

праксе у погледу примене антикорупцијских мера, 

4. да сарађује са националним и регионалним антикорупцијским телима на 

мобилизацији ресурса за реализацију програма борбе против корупције. 
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1.2. Основни задаци и активности Националног огранка 

Национални огранци и сви чланови и чланице појединачно имају посебну  одговорност да: 

 

1. промовишу законе који јачају интегритет институција, подржавају транспарентност 

и одговорност и доприносе борби против корупције; 

2. изграђују посвећеност и капацитет парламената за вршење надлежности, посебно у 

вези са питањима јавних финансија; 

3. размењују информације, научене лекције и најбоље праксе; 

4. иницирају и спроводе пројекте у области спречавања корупције и промовисања 

доброг управљања; 

5. сарађују са међународним финансијским институцијама и организацијама цивилног 

друштва на заједничким циљевима; 

6. препознају и подржавају став да је владавина права најважнија у развоју отвореног, 

слободног и продуктивног друштва. 

7. Промовишу Циљеве одрживог развоја (SDGs Sustainable Development Goals) посебно 

циљ 16. и принципе Партнерства за отворену управу – Радне група ѕа отварање 

парламената (OGP LOWG – Open Governance Partnership Legislative Openness 

Working Group). 

 

У овом оквиру, Национални огранак предузима сет активности које укључују: (1) залагање 

за доношење закона у којима ће бити отклоњени идентификовани ризици од корупције и 

закона који су значајни са становишта борбе против корупције, усаглашених са 

међународним стандардима и упоредном праксом; (2) праћење спровођења закона који су 

значајни са становишта борбе против корупције1; (3) јавно представљање резултата и 

политичког значаја борбе против корупције и успостављање мрежа за подршку 

антикоруптивним активностима и сарадњу са релевантним институцијама; (4) пружање 

професионалне подршке својим члановима; (5) ангажовање цивилног друштва, академске 

заједнице и медија у борби против корупције, као и (6) сарадњу са националним огранцима 

у региону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1               На пример, Закон о спречавању корупције, Закон о финансирању политичких активности, Закон о лобирању, Закон 

о заштити узбуњивача, Закон о ДРИ, и слично.  
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2. ПЛАН АКТИВНОСТИ НАЦИОНАЛНОГ ОГРАНКА ЗА ПЕРИОД 2019 – 2021. 

ГОДИНА 

 

2.1. Циљ 1: Редовнe активности Националног огранка и промовисање 

транспарентности, одговорности, доброг управљања и примене антикорупцијских 

механизама  

 

Опис: Национални огранак је основан 5. јуна 2013. У свом досадашњем раду Национални 

огранак је:  

 

а) усвојио Повељу о оснивању Глобалне организације парламентараца за борбу против 

корупције у Србији; 

б) изабраo Извршни одбор кога чине председник, заменик и секретар Националног огранка, 

те, 

в) реализовао два програма рада (за период 2013-2015. године и 2016 – 2017. године).  

 

Задаци: 

 

2.1.1. Рад на седницама надлежних сталних скупштинских радних тела и пленарним 

седницама у циљу промоције начела транспарентности, одговорности и доброг 

управљања и примене антикорупцијских механизама  

 

Народни посланици – чланови Националног огранка ће активно промовисати начела 

транспарентности, одговорности и доброг управљања, као и примену антикорупцијских 

механизама, кроз своје активности на седницама сталних скупштинских радних тела и 

пленарним седницама. Ове активности ће се посебно односити на:  

 

а) указивање на решења у предлозима закона из области посебно ризичних за настанак 

корупције2, као и разматрање подношења заједничких амандмана, у циљу отклањања 

претходно идентификованих ризика од корупције, који се најчешће тичу давања широких 

дискреционих овлашћења органима јавне власти, као и недостатка транспарентности, 

заштите конкуренције, те надзорних и контролних механизама, и  

б) указивање на решења из предлога закона којима се уређују питања која су значајна са 

становишта борбе против корупције, као и разматрање подношења заједничких амандмана, 

у циљу додатног усаглашавања са међународним стандардима и најбољим примерима из 

упоредне праксе.  

 

Чланови Националног огранка ће се залагати да се приликом припреме предлога закона 

којима се уређују питања која су значајна са становишта борбе против корупције прибаве и 

мишљења организација цивилног друштва (ОЦД) активних у области антикорупције. 

Залагањем за доношење закона у којима неће бити ризика од корупције, као и закона који 

ће бити усаглашени са међународним стандардима и најбољим примерима из упоредне 

                                                 

2 Појам „области посебно ризичних за настанак корупције“ дефинисан је у Закону о спречавању корупције. 
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праксе, чланови Националног огранка ће показати своју посвећеност остваривању циљева 

из Повеље о оснивању и пружити допринос спречавању корупције у Србији. Додатно, на 

овај начин, допринеће се значајнијој улози Националног огранка у законодавним 

активностима Народне скупштине.  

 

Чланови Националног огранка препознају значај јавног слушања, као ефективног 

механизма парламентарне праксе, који доприноси промоцији начела транспарентности, 

одговорности и доброг управљања и примене антикорупцијских механизама. Имајући то у 

виду, чланови Националног огранка ће предлагати надлежним сталним скупштинским 

радним телима организовање јавних слушања о предлозима аката који су у скуштинској 

процедури и питањима која су у њиховој надлежности, а значајна су за примену начела 

транспарентности, одговорности и доброг управљања, као и антикорупцијских механизама. 

На овај начин, омогућило би се укључивање свих заинтересованих субјеката у процес 

разматрања одређених питања или предлога аката, што би требало да допринесе усвајању 

одговарајућих решења и спречавању штетних ефеката.  

  

Рок: Од септембра 2019. године - континуирано  

 

2.1.2. Обезбеђење финансијских средстава и других ресурса  

 

Оснивање и функционисање Националног огранка од 2013. године до усвајања овог 

програма подржали су Програм Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарска 

агенција за развој и сарадњу. За реализацију активности Националног огранка у 

предстојећем периоду - од јула 2019. до 31. децембра 2021. године – финансијска средства 

обезбедио је УНДП у партнерству са Швајцарском агенцијом за сарадњу, другим 

донаторима и ОЦД. Поред поменутог, Национални огранак очекује да ће у периоду примене 

овог програма Генерални секретаријат Народне скупштине обезбедити одговарајућу 

административну и техничку подршку за успешну реализацију планираних задатака.   

 

Рок: средства су обезбеђена за период јул 2019 – 31.12.2021. године  

 

2.1.3. Праћење спровођења Закона о ратификацији Конвенције Уједињених нација 

против корупције и препорука Групе држава против корупције (GRECO)  

 

Национални огранак ће у периоду примене овог програма посветити пажњу:  

 

а) праћењу и промовисању спровођења Закона о ратификацији Конвенције Уједињених 

нација против корупције;  

б) праћењу и промовисању спровођења препорука GRECO за спречавање корупције које 

нису испуњене у потпуности.3 

  

                                                 

3          У предстојећем периоду, Национални огранак ће посветити посебну пажњу препоруци која се тиче  усвајања  и 
спровођења  Кодекса понашања за народне посланике и јасних смерница за избегавање и решавање сукоба интереса 

и узети учешће у припреми овог акта.  
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Поред указивања на предложена законска решења и предлагање јавних слушања из тачке 

2.1.1, Национални огранак ће у погледу праћења и промовисања спровођења Закона о 

ратификацији Конвенције Уједињених нација против корупције и неиспуњених препорука 

GRECO: 

 

а) учествовати у организовању стручних скупова, радионица и обука који ће бити посвећени  

међународним стандардима, упоредној пракси и размени искустава са парламентарцима из 

других земаља, 

б)  организовање састанака са Министарством правде, Агенцијом за борбу против 

корупције и другим надлежним институцијама о спровођењу препорука GRECO које до 

сада нису у потпуности испуњене, 

в) консултовати ОЦД активне у области антикорупције.  

 

Рок: Од септембра 2019. године - континуирано  

 

2.2. Циљ 2: Надзор над јавним финансијама 

Опис: Из перспективе парламентарне контроле, надзор над трошењем јавних средстава 

представља један од најзначајнијих аспеката борбе против корупције. Имајући то у виду, у 

периоду који је обухваћен овим програмом, један од приоритета Националног огранка ће 

бити надзор над јавним финансијама.  

 

Задаци: 

 

2.2.1. Допринос Националног огранка даљем развоју Портала за надзор над јавним 

финансијама  

 

Портал за надзор над јавним финансијама представља софтверски алат којим је обезбеђено 

повезивање Народне скупштине са постојећим системом у Министарству финансија – 

Управи за трезор, на начин који народним посланицима омогућава непосредан приступ 

информацијама и обезбеђује да на једноставан и ефикасан начин прате трошење средстава 

из буџета Републике Србије и врше надзор над јавним финансијама. Портал садржи податке 

о утврђеним апропријацијама буџета за текућу годину по директном кориснику буџета, са 

приказом учешћа сваког појединачног буџета директног корисника у укупном буџету, као 

и приказ буџета по планираним средствима по функционалној класификацији и извору 

финансирања. Поред ових података, Портал садржи и извештаје о извршењу буџета по 

директним корисницима по апропријацијама, на основу којих се за потребе народних 

посланика могу вршити унакрсне анализе података о извршењу буџета по директним 

корисницима. Израда портала4 је била један од основних циљева рада Огранка, који је 

успешно реализован у децембру 2015. године, када је пуштен у рад и представљен народним 

посланицима. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава 

је након иницијаних консултација са Огранком и представљања идеје успостављања 

Портала формирао Радну групу. Ова радна група, у којој је учествовао и Национални 

                                                 

4 Портал је израђен уз подршку Програма Уједињених нација за развој и Швајцарске агенције за развој и сарадњу, у оквиру 

пројекта ,,Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине“. 
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органак, припремила је меморандум и протокол у циљу дефинисања сарадње са 

Министартсвом финансија - Управом за трезор. 

У предстојећем периоду, Национални органак ће се залагати за даљи развој Портала, који 

би требало да буде доступан свим народним посланицима, али и грађанима, те промовисање 

проширења његових функција. Прецизније, Национални огранак ће се залагати да:  

 

а) Поред постојећих, Портал садржи и податке Министарства финансија - Управе за јавни 

дуг, који су релевантни за надзор над јавним финансијама; 

б) се успостави јавно доступна верзија Портала за надзор над јавним финансијама на 

интернет презентацији Народне скупштине, у складу са начелом транспарентности и 

вредностима Партнерства за отворену управу, којој ће моћи да приступе сви грађани и 

изврше увид у трошење средстава из буџета Републике Србије.   

 

Ради реализације овог задатка и ефикасније контроле трошења буџетских средстава, 

Национални огранак ће у периоду примене овог програма тежити додатном јачању сарадње 

са Одбором за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне 

скупштине и другим надлежним институцијама за контролу трошења средстава из буџета 

Републике Србије.    

 

Рок: Од 01.01. 2020 - континуирано  

 

2.3. Циљ 3: Национални огранак и независни државни органи 

Опис: Национални огранак има посебну улогу у стварању климе дијалога и поверења, 

оперативној сарадњи и „међусекторској координацији” Народне скупштине и сталних 

скупштинских радних тела са независним државним органима. У предстојећем периоду, 

посебна пажња ће бити посвећена разматрању годишњих извештаја о раду и евентуалних 

посебних  и ванредних  извештаја независних државних органа, као и налазима и 

препорукама из ових извештаја. Наиме, Национални огранак ће радити на размени 

информација, залагати се за доношење закључака Народне скупштине поводом разматрања 

извештаја независних државних органа и пратити спровођење препорука независних 

државних органа из ових извештаја. Сарадња са независним државним органима биће 

операционализована кроз консултативне састанке, радионице и јавна слушања.  

 

Задаци: 

 

2.3.1. Консултативни састанци са Државном ревизорском институцијом  

 

У периоду примене овог програма, Национални огранак ће у сарадњи са Државном 

ревизорском институцијом организовати две радионице. Теме радионица ће накнадно 

заједнички одредити Национални огранак и Државна ревизорска институција.  

 

Национални органак ће у периоду примене овог програма организовати редовне 

шестомесечне консултативне састанке на којима ће се разговарати о актуелним питањима 

везаним за примену Закона о Државној ревизорској институцији. 
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Рокови за одржавање шестомесечних консултативних састанака: - од октобра 2019 – 

континуирано  

 

2.3.2. Консултативни састанци са Агенцијом за борбу против корупције  

 

У периоду примене овог програма, Национални огранак ће у сарадњи са Агенцијом за борбу 

против корупције огранизовати две радионице. Теме радионица ће накнадно заједнички 

одредити Национални огранак и Агенција за борбу против корупције.  

 

Национални огранак ће у предстојећем периоду одржавати редовне шестомесечне 

консултативне састанке са представницима Агенције за борбу против корупције, на којима 

ће се разговарати о актуелним питањима везаним за спречавање корупције.5 

 

Рокови за одржавање шестомесечних консултативних састанака: од октобра 2019. – 

континуирано  

 

2.3.3. Консултативни састанци са другим државним органима, организацијама и 

органима управе који се баве питањима од значаја за борбу против корупције  

 

Национални огранак ће размотрити да се по потреби одржавају консултативни састанци са 

са другим независним државним органима (Повереник за информације од јавног значаја и 

заштиту података о личности и Заштитник грађана), као и другим државним органима, 

организацијама и органима управе који имају одређену улогу у спречавању корупције. Циљ 

ових састанака би био да се заједнички размотре проблеми и сагледају могућности за 

унапређење стања у области. Конкретно, међу описаним државним органима, 

организацијама и органима управе су Управа за јавне набавке, Републичка комисија за 

заштиту права у поступцима јавних набавки, Управа за јавни дуг, Министарство 

унутрашњих послова, Министарство правде, као и други субјекти, у складу са потребама 

које настану током рада, односно у вези са питањима која су од важности за рад 

Националног огранка. 

Рокови за одржавање консултативних састанака: од јануара 2020 – по потреби  

 

2.4. Циљ 4: Даљи развој сарадње са ОЦД за реализацију активности у циљу 

промовисања транспарентности, одговорности, доброг управљања и примене 

антикорупцијских механизама 

 

Опис: Деловање Националног огранка подразумева ширу друштвену активност и 

успостављање и развијање сарадње са организацијама цивилног друштва у циљу 

обезбеђења високих стандарда интегритета и заштите јавног интереса приликом вршења 

јавних функција. Огранак ће размотрити могућност успостављања саветодавне функције 

                                                 

5          Међу овим темама се могу наћи: представљање налаза и реализације препоруке из годишњих извештаја о раду и 
евентуалних ванредних извештаја Агенције за борбу против корупције; доношење нове Националне стратегије за 
борбу против корупције и пратећег акционог плана, степен реализације мера и активности из важећих стратешких 

докумената у области борбе против корупције, актуелни предлози закона, и сл.  
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ОЦД, активних у области антикорупције, које би својим искуством пружиле значајну 

подршку Националном огранку у даљем раду. 

 

Задаци: 

 

2.4.1. Консултативни састанци са ОЦД 

ОЦД, медији и „стручна јавност” имају веома значајну улогу у борби против корупције у 

друштву. Имајући то у виду, Национални огранак ће у периоду на који се односи овај 

програм одржавати редовне шестомесечне консултативне састанке са представницима 

ОЦД, активних у области антикорупције. На овим састанцима  ће се разговарати о 

најзначајнијим проблемима које су ОЦД идентификовале у претходном периоду, 

спроводећи активности у оквиру пројеката усмерених на борбу против корупције, поводом 

којих би Национални огранак могао да предузме одређене кораке.  

Рокови за одржавање консултативних састанака: од октобра 2019. – континуирано  

 

 

Циљ 5: Представљање резултата, комуникација са грађанима и подизање свести о 

значају сузбијања корупције 

Опис: Примена начела транспарентности, одговорности и доброг управљања није могућа 

без активног укључивања свих слојева друштва. Комуникација са грађанима подразумева 

информисање јавности о предузетим корацима у борби против корупције, али и различите 

облике консултација и дијалога са цивилним друштвом. У том циљу, Национални органак 

ће информисати јавност о активностима GOPAC путем скупштинских билтена, интернет 

странице, као и електронских и штампаних медија и друштвених мрежа. Поред тога, 

Национални огранак ће подстицати учешће грађана и информисати јавност о конкретним 

активностима и напретку у раду на унапређењу транспарентности, одговорности и доброг 

управљања,  као и о примерима добре праксе из Србије и других земаља. Национални 

огранак ће наставити са представљањем свог рада и промовисањем начела транспаретности, 

одговорности и доброг управљања путем друштвних мрежа. Додатно, у рубрици Блог на 

интернет страници (https://gopacsrbija.wordpress.com/) ће се редовно објављивати текстови 

о раду народних посланика чланова Националног огранка, као и о актуелностима из области 

борбе против корупције на националном и међународном нивоу.  

 

Рок: Од септембра 2019 – континуирано  

 

Задаци: 

 

2.5.1. Организовање конференција за медије ради промовисања рада Националног 

огранка и вредности и циљева GOPAC-а 

 

Национални огранак ће по потреби организовати конференције за медије у циљу 

информисања јавности о својим активностима и стању у области борбе против корупције.  

Поред конференција за медије, Национални огранак ће користити и друге видове 

https://gopacsrbija.wordpress.com/
https://gopacsrbija.wordpress.com/
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обавештавања јавности и медија (нпр. саопштења за јавност) како би промовисао резултате 

рада Националног огранка и културу борбе против корупције.  

 

Рокови за организовање конференција за медије: - Од септембра 2019 - по потреби  

 

2.5.2. Сарадња и размена информација са другим неформалних скупштинским телима 

ради остваривања Циљевима одрживог развоја 

 

Национални огранак ће се у свом раду залагати и за остваривање следећих Циљева 

одрживог развоја:  

 

а) Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима; 

б) Осигурати одговорно, инклузивно, партиципативно и репрезентативно доношење одлука 

на свим нивоима.  

Ради реализације овог задатка, Национални огранак ће успоставити и развити сарадњу, те 

размењивати информације са другим неформалним скупштинским телима.  

 

Рок: Од септембра 2019 – континуирано  


