
IV. АКЦИОНИ ПЛАН 
 

Aкциoни плaн oдштaмпaн je уз oву стрaтeгиjу и чини њeн сaстaвни дeo. 
 
 

V. ЗAВРШНИ ДEO 
 

Oву стрaтeгиjу oбjaвити у „Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje”. 
 
 

АКЦИОНИ ПЛАН 
 
 

Бр. Мера Носилац активности Рок Финансијски 
ресурси 

Показатељи 
резултата 

Статус 
спровођења 
активности 

Делотворни репресивни органи 

1.1. Успостављена ефикасна организација јавног тужилаштва и суда 

1.1.1. 

Отклоњени недостаци 
у правном оквиру 
којим се регулише 
организација и рад 

јавног тужилаштва и 
суда 

Министарство правде, 
Републичко јавно 

тужилаштво, Врховни 
касациони суд 

други квартал 
2015. 1000.- ЕУР 

отклоњени 
недостаци у 

правном оквиру 
  

1.1.2. 

Израђена 
номенклатура 

кривичних дела 
против привреде и 
против службене 

дужности и означити 

Министарство правде други квартал 
2015. 1000.- ЕУР израђена 

Номенклатура   



која дела се сматрају 
коруптивним 

1.1.3. 

Формирати у Вишим 
јавним тужилаштвима 

у Београду, Новом 
Саду, Крагујевцу и 

Нишу одељења која би 
била надлежна за 
прогон кривичних 

дела из номенклатуре, 
а за територију 

апелације чији су 
центри 

Министарство правде, 
Републичко јавно 
тужилаштво, ДВТ 

трећи квартал 
2015. 

За 
спровођење 

ове 
активности 

нису 
потребни 
додатни 

трошкови 

формирана 
одељења у 

Вишим јавним 
тужилаштвима 

у Београду, 
Новом Саду, 
Крагујевцу и 

Нишу 

  

1.1.4. 

Формирати у Вишим 
судовима у Београду, 

Новом Саду, 
Крагујевцу и Нишу 

посебна одељења, пред 
којима поступају 

тужиоци из одељења 
из мере 1.1.3. 

Министарство правде, ВКС, 
ВСС 

трећи квартал 
2015. 

За 
спровођење 

ове 
активности 

нису 
потребни 
додатни 

трошкови 

формирана 
одељења у 

Вишим 
судовима у 
Београду, 

Новом Саду, 
Крагујевцу и 

Нишу 

  

1.2. Ојачани капацитети носилаца правосудне функције у области финансијских истрага 

1.2.1. 
Процена неопходних 

услова рада и 
капацитета 

Министарство правде, РЈТ, 
ДВТ 

трећи квартал 
2015. 4000.-ЕУР израђена 

процена   



1.2.2. 

Обезбеђење 
просторних услова у 

Вишим јавним 
тужилаштвима за 
посебна одељења 

Министарство правде, РЈТ, 
ДВТ 

четврти 
квартал 2015. 30.000.-ЕУР 

обезбеђени 
просторни 
капацитети 

  

1.2.3. 

Ојачати кадровске 
капацитете посебних 

одељења у Вишим 
јавним тужилаштвима 

Министарство правде, РЈТ, 
ДВТ 

четврти 
квартал 2015. 

За 
спровођење 

ове 
активности 

нису 
потребни 
додатни 

трошкови 

ојачани 
кадровски 
капацитети 

  

1.2.4. 

Опремање посебних 
одељења у Вишим 

јавним тужилаштвима 
и Вишим судовима 

материјално-
техничким средствима 

Министарство правде, РЈТ, 
ДВТ 

први квартал 
2016. 30.000.-ЕУР 

обезбеђена 
материјално-

техничка 
средства 

  

1.3. Обука носилаца правосудних функција у области финансијских истрага 

1.3.1. Процена потреба за 
обуком Правосудна академија други квартал 

2015. 2000.-ЕУР 
израђена 
процена 
потреба 

  

1.3.2. 

Израда плана и 
програма обуке 

носилаца правосудних 
фунцкија 

Правосудна академија четврти 
квартал 2015 2000.-ЕУР 

припремљен 
план и програм 

обуке 
  

1.3.3. 
Спровођење обуке у 
складу са планом и 

програмом 
Правосудна академија континуирано 6.000.-ЕУР 

организоване 
обуке за 
носиоце 

правосудних 
функција 

  



1.4. Успостављана ефикасна организација у оквиру Министарства унутрашњих послова 

1.4.1. 

Отклоњени недостаци 
у правном оквиру 
којим се регулише 
организација и рад 

полиције 

МУП други квартал 
2015. 1000.-ЕУР 

отклоњени 
недостаци у 

правном оквиру 
  

1.4.2. 

Јачање кадровских 
капацитета за 
спровођење 

финансијских истрага 

МУП четврти 
квартал 2015. 

За 
спровођење 

ове 
активности 

нису 
потребни 
додатни 

трошкови 

ојачани 
кадровски 
капацитети 

  

1.4.3. 

Изграђени механизми 
у МУП-у и Дирекцији 

полиције за 
унапређењу 

хоризонталну и 
вертикалну сарадњу у 

откривању 
финансијског 

криминала 

МУП други квартал 
2015. 1000.-ЕУР 

изграђени 
механизми у 

оквиру МУП-а 
  

1.5. Обука полицијских службеника 

1.5.1. Процена потреба за 
обуком 

МУП, Полицијска академија 
у сарадњи са Правосудном 

академијом 

други квартал 
2015. 2000.-ЕУР 

израђена 
процена 
потреба   

1.5.2. Израђен план и 
програм обуке 

МУП, Полицијска академија 
у сарадњи са Правосудном 

академијом 

четврти 
квартал 2015. 2000.-ЕУР 

припремљен 
план и програм 

обуке   



1.5.3. 

Спровести обуке 
криминалистичке 

полиције за откивање 
кривичних дела из 

номенклатуре (1.1.2) 

МУП, Полицијска академија 
у сарадњи са Правосудном 

академијом 
Континуирано 6000.-ЕУР 

организоване 
обуке за 
носиоце 

правосудних 
функција 

  

Унапређена сарадња 
2.1. Успостављена ефикасна хоризонтална и вертикална сарадња полиције, јавног тужилаштва, судова и других државних органа 

и институција, регулаторних и надзорних тела путем официра за везу 

2.1.1. 

Анализа правног и 
институционалног 
оквира у функцији 

откривања 
финасијског 
криминала 

Министарство правде, РЈТ, 
МУП, Министарство 

финансија 

први квартал 
2016. 4000.-ЕУР израђена 

анализа 

  

2.1.2. 

Израђени механизми 
унапређене сарадње 

између МУП-а и 
јавног тужилаштва 

Министарсво правде, МУП, 
РЈТ 

други квартал 
2015. 2000.-ЕУР 

израђени 
унапређени 
механизми 

сарадње 

  

2.1.3. 

Израђена 
Методологија сарадње 

кључних државних 
органа у борби против 

финансијског 
криминала 

Министарство правде, МУП, 
РЈТ, Управа за спречавање 

прања новца, Пореска 
управа, Пореска полиција, 

Управа царина 

други квартал 
2015. 2000.-ЕУР израђена 

Методологија   

2.1.4. 
Израђен правни оквир 

на основу 
Методологије 

Министарство правде трећи квартал 
2015. 1000.-ЕУР израђен правни 

оквир   



2.1.5. 

Одређени официри за 
везу у свим 

релевантним 
институцијама 

Управа за спречавање прања 
новца, Пореска управа, 

Пореска полиција, Царина, 
Народна банка Србије, 
Агенција за привредне 
регистре, Централни 
регистар хартија од 

вредности, Агенција за 
приватизацију, Државна 
ревизорска институција, 

Катастар, Агенција за борбу 
против корупције, ПИО 

фонд, Дирекција за имовину 

четврти 
квартал 2015. 

За 
спровођење 

ове 
активности 

нису 
потребни 
додатни 

трошкови 

одређени 
официри за везу   

2.2. Успостављена унапређена сарадња путем ударних група (task force) 

2.2.1. 

Израђен модел 
функционисања 

ударне групе 
(структура, начин 

формирања, 
руковођење, 

материјални ресурси) 

Министарство правде, РЈТ, 
МУП 

четврти 
квартал 2015. 2000.-ЕУР израђен модел 

функционисања   

2.2..2. 

Измењен правни оквир 
који омогућава 

ефикасно 
функционисање 
ударних група 

Министарство правде први квартал 
2016. 1000.-ЕУР измењен правни 

оквир   

2.3. Унапређена међународна сарадња 

2.3.1. 

Усклађивање 
нормативног оквира са 
правним тековинама 

ЕУ 

Министарство правде, МУП други квартал 
2016. 1000.-ЕУР 

усклађен 
нормативни 

оквир 
  



2.4. Обука за успостављање унапређене сарадње 

2.4.1. 

Израда анализа 
потреба за обуком 
официра за везу и 

чланова ударних група 
у свим релевантним 

институцијама 
обухваћених у мери 

2.1.4. 

Правосудна академија други квартал 
2015. 2000.-ЕУР израђена 

анализа потреба   

2.4.2. 

Израда плана и 
програма обуке  

официра за везу и 
чланова ударних група 

Правосудна академија четврти 
квартал 2015. 2000.-ЕУР израђен план и 

програм обуке   

2.4.3. 

Спровођење обуке 
официра за везу у 

складу са планом и 
програмом 

Правосудна академија Континуирано 6000.-ЕУР спроведене 
обуке   

2.4.4. 
Обезбедити заједничке 

обуке за размену 
искустава 

Правосудна академија, 
Полицијска академија Континуирано 6000.-ЕУР 

обезбеђене 
заједничке 

обуке 
  

Увођење финансијске форензике 
3.1. Успостављање службе за финансијску форензику у јавним тужилаштвима 

3.1.1. 

Измењен правни оквир 
тако да се оснују 

одељења за 
финансијску 

форензику у јавном 
тужилаштву 

Министарство правде, РЈТ, 
ДВТ 

други картал 
2015. 1000.-ЕУР измењен правни 

оквир   

3.1.2. 
Утврђивање профила 

финансијских 
форензичара 

Министарство правде, РЈТ, 
ДВТ 

други квартал 
2015. 1000.-ЕУР 

утврђен профил 
финансијсих 
форензичара 

  



3.2. Опремање одељења за финансијску форензику у оквиру јавних тужилаштава кадровским и материјално-техничким 
ресурсима 

3.2.1. 

Идентификовање 
групе од 20 

потенцијалних 
будућих финансијских 

форензичара 

Министарство правде, МУП, 
РЈТ, ТОК 

трећи квартал 
2015. 

За 
спровођење 

ове 
активности 

нису 
потребни 
додатни 

трошкови 

идентификована 
група   

3.2.2. 
Одабир најмање пет 

будућих финансијских 
форензичара 

Министарство правде, МУП, 
РЈТ, ТОК 

четврти 
квартал 2015. 

За 
спровођење 

ове 
активности 

нису 
потребни 
додатни 

трошкови 

одабраних пет 
будућих 

финансијских 
форензичара 

  

3.2.3. 

Обезбеђивање обуке за 
најмање пет будућих 

финансијских 
форензичара из 

области финансијског 
рачуноводства и 
ревизије (алати у 

финансијској 
форензици) 

Министарство правде, 
Правосудна академија 

први квартал 
2016. 20.000.-ЕУР спроведена 

обука   



3.2.4. 

Обезбеђивање обуке за 
најмање пет будућих 

финансијских 
форензичара из 
области, облици 

форензике, кривично, 
грађанско, привредно 

право 

Правосудна академија први квартал 
2016. 4000.-ЕУР спроведена 

обука   

3.2.5. 

Опремање Виших 
јавнимх тужилаштава 
и ТОК-а материјално-
техничким средствима 

за финансијске 
форензичаре 

Министарство правде, РЈТ, 
ДВТ 

трећи квартал 
2016. 4000.-ЕУР 

опремљена 
Виша јавна 

тужилаштва и 
ТОК 

  

3.3. Обука јавних тужилаца у области финансијске форензике 

3.3.1. Процена потреба за 
обуком Правосудна академија други квартал 

2016. 2000.-ЕУР 
израђена 
процена 
потреба 

  

3.3.2. Израда плана и 
програма обуке Правосудна академија трећи квартал 

2016. 2000.-ЕУР 
припремљен 

план и програм 
обуке 

  

3.3.3. 
Спровођење обука у 
складу са планом и 

програмом 
Правосудна академија четврти 

квартал 2016. 6000.-ЕУР 

организоване 
обуке за 
носиоце 

правосудних 
функција 

  

 
  
 


