
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Ј . УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о 
Агенцији за борбу против корупције садржан је у члану 97. тачка 16. Устава 
Републике Србије, којим је прописано да Република Србије уређује и обезбеђује 
организацију, на"ТЈ;лежност и рад републичких органа. 

П. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Закон о изменама и допуншш Закона о Агенцији за борбу против корупције 
предложен је како би се извршило усюшђивање са Националном стратегијом за 
борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године ("Службени гласник 
РС", број ), као и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу 
против корупције за период од 2013. до 2018. године, који је усвојен Закључком 
Владе ("Службени гласник РС", број /2013). 

Наведеном Стратегијом, као и Акционим планом, предвиђено је да извештај 
о спровођењу Стратегије и Акционог плана не буде, као до сада, саставни део 
годишњег извештаја о раду Агенције за борбу против корупције, веh да се 

Народној скупштини подноси као посебан документ. Поред тога, Стратегијом и 

Акционим планом, предвиђено је да одговорни субјекти за спровођење Акционог 

плана достављ"ју полугодишње извештаје Агенцији, за разлику од постојеhег 
кварталног извештавања. 

Такође, неопходно је предвидети додатна овлашhења Агенцији, са циљем 
побољшања начин прикупљања информација о спровођењу Стратегије и Акционог 

плана. Наиме, досадашња пракса у надзору над спровођењем ових аката, показала 

је да је неопходно обавезати одговорне субјекте да, ако у свом извештају наведу да 
су спровели активности из Акционог плана, за такве наводе доставе и доказе, како 

би Агенција са сигурношhу могла закључити даје конкретна активност спроведена. 

Поред тога, неопходно је предвидати да уколико одговорни субјект уз извештај не 

достави доказ за наводе о спроведеним активностима из Акционог плана, 

предвиђена је могућност да Агенција позове одговорног субјекта, у циљу 

прикупљања информација о спроведеним активностима. 

Ради побољшања ефикасности, неопходно је предвидети и овлашhење 

Агенције да достави одговорном субјекту мишљење у вези са спровођењем 

Стратегије и Акционог плана, при чему би он био дужан да извести Агенцију о 

планираним активностима поводом мишљења. 

ЈП. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Чланом 1. Закона мења се одредба члана 26. Закона о Агенцији за борбу 
против корупције, на тај начин што се прецизира да је Агенција за борбу против 

корупције дужна да поднесе годишњи извештај о раду, као и извештај о 
спровођењу Стратегије и Акционог плана Народној скупштини. 
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Чланом 2. Закона мења се одредба члана 62. Закона о Агенцији за борбу 
против корупције, на тај начин што се прецизира начин на који Агенција за борбу 

против корупције надзире спровођење Националне стратегије за борбу против 
корупције, као и пратећег Акционог плана. Истовремено, прецизирају се обавезе 

одговорног субјекта у спровођењу Стратегије, као и овлашћења Агенције у односу 
на одговорног субјекта. 

Чланом 3. Закона додаје се нови члан 76а који предвиђа прекршајну 

одговорност одговорног субјекта за спровођење активности из Акционог плана. 

Оваква одредба је неопходно због ефикаснијег спровођења обавеза које проистичу 

из Стратегије и Акционог плана. Овим чланом се, између осталог, појачава 

одговорност за спровођење обавезе достављања извештаја одговорних субјеката о 
спроведеним активностима из Акционог плана, као и за одазивање на позив 

Агенције. Предложена измена је неопходна како би се обезбедила ефикасност, 

прецизност и благовременост извештавања, али и одговорност за супротно 

поступање. 

Члан 4. Закона представља завршну одредбу и прописује ступање закона на 
снагу. 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

За спровођењеовог закона није потребно обезбедити додатна финансијска 
средства у буџету Републике Србије. 


