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 АКЦИОНИ ПЛАН  
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ОД 2018. ДО 2022. 

ГОДИНЕ 
 

 

1. Јачање институционалног и правног оквира за борбу против корупције 

Оперативни 
циљеви 

Мјера/Активност Рокови 
Носиоци мјера 
и активности 

Извор 
финансирања 

Индикатори 
успјешности 

1.1. Јачати 
институционални  
оквир за борбу 
против корупције 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Предузимање 
антикоруптивних 
активности у Републици 
Српској у складу са 
Стратегијом и Акционим 
планом и уз строго 
поштовање уставних 
надлежности Републике 
Српске 

континуирано Јавни сектор 
Републике Српске: 
-републички 
органи,  
- институције 
Републике Српске, 
- јединице локалне 
самоуправе, 
- јавне установе, 
- јавна предузећа. 
 
Приватни сектор 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Усвојена Одлука о оснивању, 
организацији и 
надлежностима Комисије за 
спровођење Стратегије за 
борбу против корупције 
Републике Српске  
 
Носиоци мјера и активности 
реализују активности 
прописане Стратегијом борбе 
против корупције у 
Републици Српској од 2018. 
до 2022. године и Акционим 
планом за спровођење 
Стратегије за борбу против 
корупције у Републици 
Српској од 2018. до 2022. 
године   

1.1.2. Јачати људске, техничке 
и материјалне 
капацитете 

континуирано Министарство 
правде Републике 
Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 

Попуњен Одсјек за 
спровођење Стратегије за 
борбу против корупције 
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организационих 
јединица Министарства 
правде Републике 
Српске 

средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

 
Врста и број набављене 
техничке опреме 
 
Већа материјална средства за 
рад 
 
Невладин сектор и 
међународне организације 
пружају адекватну помоћ и 
подршку у раду и унапређењу 
капацитета 
 
Ефикасно извршавање 
послова спровођења 
Стратегије и Акционог плана 
за борбу против корупције 
Републике Српске 

1.1.3. Јачати људске, техничке 
и материјалне 
капацитете 
организационих 
јединица Министарства 
унутрашњих послова 
Републике Српске 
надлежних за 
превенцију и борбу 
против корупције 

континуирано Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске  
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Побољшан и прилагођен 
образовни профил 
запослених који су 
ангажовани на пословима 
сузбијања корупције 
 
Врста и број набављене 
техничке опреме 
 
Већа материјална средства за 
рад 
 
Ефикасније извршавање 
послова у детекцији и 
сузбијању коруптивних дјела  
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1.1.4. Јачати људске, техничке 
и материјалне 
капацитете Републичке 
комисије за утврђивање 
сукоба интереса у 
органима власти 
Републике Српске  

 
   

континуирано Републичка 
комисија за 
утврђивање сукоба 
интереса у 
органима 
Републике Српске 
 
Министарство 
управе и локалне 
самоуправе 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Побољшан и прилагођен 
образовни профил 
запослених 
 
Врста и број набављене 
техничке опреме 
 
Већа материјална средства за 
рад  
 
Невладин сектор и 
међународне организације 
пружају адекватну помоћ и 
подршку у раду и унапређењу 
капацитета 
 
Ефикасније извршавање 
послова утврђивања сукоба 
интереса у органима власти 
Републике Српске 

1.1.5. Јачати људске, техничке 
и материјалне 
капацитете Агенције за 
управљање одузетом 
имовином Републике 
Српске  

 
 
 

континуирано Агенције за 
управљање 
одузетом 
имовином  
 
Министарство 
правде Републике 
Српске  

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Побољшан и прилагођен 
образовни профил 
запослених 
 
Врста и број набављене 
техничке опреме 
 
Већа материјална средства за 
рад  
 
Невладин сектор и 
међународне организације 
пружају адекватну помоћ и 
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подршку у раду и унапређењу 
капацитета  
 
Успостављан Фонд за накнаду 
штете проузроковане 
коруптивним дјелима 
 
Успостављан Фонд за накнаду 
штете проузроковане 
коруптивним дјелима 

1.1.6. Јачати људске, техничке 
и материјалне 
капацитете 
Правобранилаштва 
Републике Српске   

 

континуирано Правобранилаштво 
Републике Српске   
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Побољшан и прилагођен 
образовни профил 
запослених 
 
Врста и број набављене 
техничке опреме 
 
Већа материјална средства за 
рад  
 
Невладин сектор и 
међународне организације 
пружају адекватну помоћ и 
подршку у раду и унапређењу 
капацитета  
 
Ефикасније извршавање 
послова заштите имовинских 
права и интереса Републике 
Српске 
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1.1.7. Јачати људске, техничке 
и материјалне 
капацитете Агенције за 
државну управу 
Републике Српске 

континуирано Агенција за 
државну управу 
Републике Српске 
 
Министарство 
управе и локалне 
самоуправе 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација  

Побољшан и прилагођен 
образовни профил 
запослених 
 
Врста и број набављене 
техничке опреме 
 
Већа материјална средства за 
рад  
 
Невладин сектор и 
међународне организације 
пружају адекватну помоћ и 
подршку у раду и унапређењу 
капацитета 
 
Број обука 
 
Број обучених запослених 

1.1.8. Јачати људске, техничке 
и материјалне 
капацитете Републичке 
управе за инспекцијске 
послове 

континуирано Републичка управа 
за инспекцијске 
послове  

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација  

Побољшан и прилагођен 
образовни профил 
запослених 
 
Врста и број набављене 
техничке опреме 
 
Већа материјална средства за 
рад  
 
Извјештај о вршењу 
инспекцијских послова у 
борби против корупције 
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Број извјештаја о вршењу 
надзора у складу са Законом 
о заштити лица која 
пријављују корупцију 
 

     

1.1.9. Јачати људске, техничке 
и материјалне 
капацитете Центра за 
пружање бесплатне 
правне помоћи 

континуирано  Центар за пружање 
бесплатне правне 
помоћи  
 
Министарство 
правде Републике 
Српске  
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Побољшан и прилагођен 
образовни профил 
запослених 
 
Врста и број набављене 
техничке опреме 
 
Већа материјална средства за 
рад  
 
Невладин сектор и 
међународне организације 
пружају адекватну помоћ и 
подршку у раду и унапређењу 
капацитета  
 
Број извјештаја о пружању 
бесплатне правне помоћи у 
складу са Законом о заштити 
лица која пријављују 
корупцију 
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1.1.10. Ојачати постојеће 
структуре у судовима и 
јавним тужилаштвима за 
односе с јавношћу 

континуирано Судови 
 
Јавна тужилаштва 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Ојачани материјални, 
технички и кадровски 
капацитети судова и јавних 
тужилаштава 
 
 
 

1.1.11. Јачати људске, техничке 
и материјалне 
капацитете Посебног 
вијећа Врховног суда 
Републике Српске, 
Посебног одјељења за 
спречавање корупције, 
организованог и 
најтежих облика 
привредног криминала, 
организованог при 
Окружном суду у Бањој 
Луци и Републичком 
јавном тужилаштву 
Републике Српске 
 

континуирано 
 
 
 
 
 
 

Врховни суд 
Републике Српске 
 
Окружни суд 
Бањалука 
 
Републичко јавно 
тужилаштво 
Републике Српске 
 
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 
 
 
 
 

Повећан број судија и 
тужилаца 
 
Врста и број набављене 
техничке опреме 
 
Већа материјална средства за 
рад  
 
Статистички подаци о 
процесуирању и кажњавању 
дјела корупције, 
организованог и најтежих 
облика привредног  
криминала 
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1.1.12. Основати Комисију за 
пријем и рад по 
притужбама пацијената у 
здравственим 
установама   

2020. година Министарство 
здравља и 
социјалне заштите 
Републике Српске 
 
Све здравствене 
установе 

Буџетска средства Основана Комисија 
за пријем и рад по 
притужбама пацијената у 
здравственим установама   
 
Извјештај о броју 
запримљених притужби и 
исходу поступања по 
притужбама  

1.1.13. Основати Комисију за 
контролу и рад по 
притужбама у вези са  
трошењем средстава за 
посебне намјене у 
шумарству  

  

2019. година Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 
Републике Српске 
 
 
 
 
 

Буџетска средства 
 
 

Основана Комисија 
 
Контрола и намјенско 
трошење средстава за 
посебне намјене у шумарству 
 
Извјештај о броју 
запримљених притужби и 
исходу поступања по 
притужбама 

1.1.14. Основати Комору 
медицинских техничара 
 

2019. година 
 

Министарство 
здравља и 
социјалне заштите 
Републике Српске 
 
Све здравствене 
установе 

Буџетска средства 
 

Основана Комора 
медицинских техничара 
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1.2. Јачати правни 
оквир за борбу 
против корупције 

1.2.1. Наставити усклађивање 
правнoг оквира са 
изворима права 
Европске уније и 
правним актима Савјета 
Европе, препорукама 
међународних 
стандарда и институција 
у области борбе против 
корупције  

континуирано Министарства у 
Влади Републике 
Српске 
 
Влада Републике 
Српске 
 
Народна скупштина 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Усклађени законски и 
подзаконски акти са: 
- Кривичноправном 
конвенцијом против 
корупције, 
- Грађанскоправном 
конвенцијом против 
корупције,  
- Додатним протоколом на 
кривичноправну конвенцију 
Вијећа Европе против 
корупције, 
- Конвенцијом Уједињених 
нација против корупције 
- Број реализованих GRECO 
препорука 
- другим препорукама 
међународних стандарда и 
институција у области борбе 
против корупције 
 

1.2.2. Измјене и допуне  
Закона о општем 
управном поступку 
прописивањем да 
службено лице, по 
службеној дужности, 
прибавља, и кроз 
трошкове поступка 
наплаћује, а не тражи од 
странака изводе из 
службених евиденција 

2020. година Министарство 
управе и локалне 
самоуправе 
Републике Српске 
 
Влада Републике 
Српске 
 
Народна скупштина 
Републике Српске  

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Усвојен Закон о измјенама и 
допунама Закона о општем 
управном поступку 
 
Успостављен систем/начин 
тражења и преузимања 
докумената између органа и 
институција Републике 
Српске 
 
Смањен ризик од настанка 
коруптивних активности 
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усљед унапређења 
ефикасности управног 
одлучивања 

1.2.3. Унаприједити 
нормативни оквир у 
циљу побољшања 
полицијског рада на 
сузбијању корупције 

континуирано Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске  
 
Влада Републике 
Српске 
 
Народна скупштина 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број и врста донесених нових 
прописа 
 

Број и врста 
измијењених/допуњених  
прописа 

1.2.4. Измјене и допуне Закона 
о одузимању имовине 
која је проистекла 
извршењем кривичног 
дјела или нови закон 
којим би се уредила та 
материја  

2018. година Агенције за 
управљање 
одузетом 
имовином 
Републике Српске  
 
Министарство 
правде Републике 
Српске  
 
Влада Републике 
Српске 
 
Народна скупштина 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Усвојен Закон 
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1.2.5. Доношење подзаконског 
акта којим се уређује 
начин обављања послова 
управљања одузетом 
имовином, односно 
процедуре за управљање 
одузетом имовином 

2018.  година 
 

Агенција за 
управљање 
одузетом 
имовином 
Републике Српске  
 
Министарство 
правде Републике 
Српске  
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Донесен/усвојен правилник  

1.2.6. Донијети Упутство о 
поступању са пријавом 
корупције и обезбјеђењу 
заштите лица која 
пријављују корупцију 
прописано Законом о 
заштити лица која 
пријављују корупцију и 
учинити га доступним 
јавности. 

 
 

2018. година Руководилац 
органа Републике 
Српске или 
јединице локалне 
самоуправе, 
носилац јавних 
овлашћења, 
одговорно лице у 
пословном субјекту 
које руководи са 15 
или више радно 
ангажованих лица  

Буџетска средства Усвојена Упутства о 
поступању са пријавом 
корупције и обезбјеђењу 
заштите лица која пријављују 
корупцију 
 
Објављена Упутства на 
интернет страницама или на 
други начин учињена 
доступним јавности 

1.2.7. Усвојити нови Закон о  
здравственој заштити  

2019. година Министарство 
здравља и 
социјалне заштите 
Републике Српске 
 
Влада Републике 
Српске 
 
Народна скупштина 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација  

Усвојен Закон о здравственој 
заштити 
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1.2.8. Усвојити Закон о правима 
и обавезама пацијената 

2019. година Министарство 
здравља и 
социјалне заштите 
Републике Српске 
 
Влада Републике 
Српске 
 
Народна скупштина 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Усвојен Закона о правима и 
обавезама пацијената 

1.2.9. Донијети правилнике за  
превенцију и борбу 
против корупције у 
јавним здравственим 
установама Републике 
Српске и учинити их 
доступним јавности 

2020. година Министарство 
здравља и 
социјалне заштите 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Донесени правилници 
Број здравствених установа у 
којима су донесени 
правилници  
 
Објављени правилници на 
интернет страницама или на 
други начин учињени 
доступним јавности 

1.2.10. Измјене и допуне Закона 
о издаваштву у циљу 
обезбјеђења 
транспарентности и 
конкурентности избора 
издавача књига 

2020. година Министарство 
просвјете и културе 
Републике Српске 
 
Влада Републике 
Српске 
 
Народна скупштина 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 
 

Усвојен Закон о измјенама и 
допунама Закона о 
издаваштву 
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1.2.11. Усвојити Правилник о  
додјели средстава 
институцијама културе и 
учинити доступним 
јавности 

2019. година Министарство 
просвјете и културе 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Усвојен Правилник о додјели 
средстава институцијама 
културе 
 
Објављен Правилник на 
интернет страници или на 
други начин учињен 
доступним јавности 

1.2.12. Измјене и допуне закона 
или  
усвајање нових закона и 
у циљу унапређења  
механизама и смањења 
ризика од корупције у 
области запошљавања и 
напредовања у јавном 
сектору Републике 
Српске: 

- увођењем тестова знања и 
- конкурса за пријем у радни 
однос, 
- примјеном других механизама 
за борбу против корупције 

2020. година 
 

Влада Републике 
Српске 
 
Народна скупштина 
Републике Српске  
 
Министарство 
управе и локалне 
самоуправе 
Републике Српске 
 
Министарство рада 
и борачко- 
инвалидске заштите 
Републике Српске  

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Донесени нови закони или 
измјене и допуне постојећих  
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1.2.13. Измјене и допуне  
подзаконских аката или 
усвајање нових 
подзаконских аката у 
циљу унапређења  
механизама и смањења 
ризика од корупције у 
области запошљавања у 
јавном сектору 
Републике Српске и 
примјеном других 
механизама за борбу 
против корупције 

2020. година Ресорна 
министарства у 
Влади Републике 
Српске  
 
Републички органи  
 
Јединице локалне 
самоуправе 
 
Јавне установе  
 
Јавна предузећа 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број подзаконских аката 

1.2.14. Измјене и допуне закона  
и подзаконских аката и 
усвајање нових закона и 
подзаконских аката у 
циљу унапређења  
механизама и смањења 
ризика од корупције у 
области напредовања у 
јавном сектору 
Републике Српске  

2020. година 
 

Влада Републике 
Српске 
 
Народна скупштина 
Републике Српске  
 
Ресорна 
министарства у 
Влади Републике 
Српске 
 
Републички органи  
 
Јединице локалне 
самоуправе 
 
Јавне установе  
 
Јавна предузећа 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Усвојени закони и 
подзаконски акти 
 
Извјештај о запосленима који 
су напредовали у јавном 
сектору Републике Српске 
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1.2.15. Извршити анализу закона 
и других прописа који 
регулишу  питање 
неспојивости, сукоба 
интереса и рад Комисије 
за утврђивање сукоба 
интереса у органима 
власти Републике Српске 
у смислу провјере 
имовинског стања 
функционера  и 
повезаних лица   

2018. године Републичка 
комисија за 
утврђивање сукоба 
интереса у 
органима 
Републике Српске 
 
Невладине 
организације  

Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Сачињена анализа 
 
Резултати анализе објављени 
на интернет страници 
 
Предложене конкретне мјере 
у складу са анализом 
(измјене закона и других 
прописа и друге конкретне 
мјере) 
 
 
 
 

1.2.16. Донијети нови Закон о  
спречавању сукоба 
интереса у органима 
власти Републике Српске 
проширењем круга лица 
на које се односи, како 
би се обухватила сва 
именована лица, 
укључујући и 
руководиоце јавних 
предузећа, фондова и 
установа и увођењем 
механизма имовинских 
картона и за државне 
службенике, посебно 
руководеће државне  
службенике 

 

2019. година Републичка 
комисија за 
утврђивање сукоба 
интереса у 
органима 
Републике Српске 
 
Министарство 
управе и локалне 
самоуправе 
Републике Српске  
 
Влада Републике 
Српске 
 
Народна скупштина 
Републике Српске  

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Усвојен Закон о измјенама и 
допунама Закона о 
спречавању сукоба интереса 
 
Проширен круг лица на које 
се односе одредбе Закона о 
спречавању сукоба интереса 
у органима власти Републике 
Српске 
 
Уведен механизам 
имовинских картона за 
државне службенике 
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1.2.17. Донијети Стратегију  
управљања јавним 
финансијама 

 

2018-2019. 
година 

Министарство 
финансија 
Републике Српске 
 
Влада Републике 
Српске 
 
Народна скупштина 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Усвојена Стратегија 
управљања јавним 
финансијама 
 
 

1.2.18. Измјене и допуне Закона 
о буџетском систему  или 
доношење новог Закона 
о буџетском систему  

 
 

2019. година Министарство 
финансија 
Републике Српске 
 
Влада Републике 
Српске 
 
Народна скупштина 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Усвојен Закон о измјенама и 
допунама Закона о буџетском 
систему 
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1.2.19. Законским или 
подзаконским актима 
прецизно дефинисати 
критеријуме, као и 
транспарентну 
процедуру додјеле 
средстава из буџета 
Републике Српске као и 
јединица локалне 
самоуправе различитим 
облицима организација и 
удружења 
 

               Израдити образац за  
               извјештавање о  
               утрошеним  

 средствима 

2019. година Министарство 
финансија 
 
Јединице локалне 
самоуправе  

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Измијењен правилник са 
критеријумима за додјелу 
средстава организацијама и 
удружењима  
 
 
Израђен образац за 
извјештавање о утрошеним 
средствима 
 

1.2.20. Израдити Правилник са  
критеријумима за 
додјелу буџетских 
средстава у јединицама 
локалних самоуправа  

 
               Израдити образац за  
               извјештавање о  
               утрошеним  
               средствима  

2019. година Министарство 
управе и локалне 
самоуправе 
Републике Српске  
 
Градови 
 
Општине 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Донесен Правилник са 
критеријумима за додјелу 
буџетских средстава у 
јединицама локалних 
самоуправа 
 
Израђен образац за 
извјештавање о утрошеним 
средствима 
 

1.2.21. Измијенити и допунити 

или усвојити нови етички 

кодекс са начелима 

интегритета, поштења и 

одговорности за све 

2020. година Сви органи и 
институције 
Републике Српске 
 
 

Буџетска средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 

Усвојени и објављени етички 
кодекси у складу са чланом 8. 
UNCAC-а 
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јавне службенике а не 

само за државне 

службенике (обавеза 

према члану 8. UNCAC) 

организација  

1.2.22. Преводити позитивне  
прописе Републике 
Српске за борбу против 
корупције на енглески 
језик, приоритетно: 

‒ Стратегија и акциони 
план борбе против 
корупције Републике 
Српске,  

‒ Кривични законик,  
‒ Закон о кривичном 

поступку,  
‒ Закон о заштити лица 

која пријављују 
корупцију,  

‒ Закон о сузбијању 
корупције и најтежих 
облика организованог 
криминала 

‒ Закон о одузимању 
имовине стечене 
извршењем кривичног 
дјела 

‒ Закон о спречавању 
сукоба интереса у 
органима власти 
Републике Српске. 
 

 2020. година 
 
 

Министарство 
правде Републике 
Српске  
 
Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске 
 
 

Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 
 
 

Преведена Стратегија и АП 
 
Број преведених закона и 
подзаконских аката из 
области борбе против 
корупције. 
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1.2.23. Измјене и допуне  Закона 
о јавним предузећима, с 
циљем регулисања 
мандаторног и/или 
дискреционог 
разрјешења чланова 
надзорног одбора и 
управе у одређеним 
оправданим случајевима 
неправилног рада или 
негативног пословања 
предузећа 

2020. година Интерресорна 
радна група  
(Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства, 
Министарство 
саобраћаја и веза, 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде) 
 
Влада Републике 
Српске 
 
Народна скупштина 
Републике Српске 
 

Буџетска средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Усвојен Закон о измјенама и 
допунама Закона о јавним 
предузећима  

 1.2.24. Измјене и допуне  Закона 
о концесијама 

2018. година Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 
 
Влада Републике 
Српске 
 
Народна скупштина 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Усвојене измјене и допуне 
Закона о концесијама 
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 1.2.25. Прецизно законски 
нормирати јавно 
финансирање или било 
који други облик 
подршке доступан 
организацијама 
цивилног друштва 

2020. година Интерресорна 
радна група  
 
Влада Републике 
Српске 
(Министарство 
правде Републике 
Српске/ 
Министарство 
управе и локалне 
самоуправе 
Републике Српске)  
 
Народна скупштина 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Донесен закон 
 
Обезбијеђена 
транспарентност критеријума 
финансирања, као и праћење 
и контрола резултата 
финансираних програма и 
активности 

1.2.26. Измјене и допуне закона 
или усвајање нових 
закона којим се уређује 
начин суђења у 
разумном року, у циљу 
унапређења механизама 
и смањења ризика од 
корупције 

2019. година Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Судови 
 
Влада Републике 
Српске 
 
Народна скупштина 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Усклађени законски и 
подзаконски акти 
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1.2.27. Анализа Закона о 
кривичном поступку и 
могућности да 
подносилац пријаве или 
оштећена страна буде 
тужилац у судском 
поступку ако у 
одређеном року не буде 
подигнута оптужница по 
службеној дужности  и 
предлагање законског 
рјешења у складу са том 
анализом 
 

2020. година  Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
 
Влада Републике 
Српске 
 
Народна скупштина 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Усклађени законски и 
подзаконски акти 

1.2.28. Измјене и допуне Закона 
о регистрацији 
пословних субјеката у 
Републици Српској  

2019. година Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
 
Влада Републике 
Српске 
 
Народна скупштина 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Усклађени законски и 
подзаконски акти 

 1.2.29. Измјене и допуне Закона 
о ликвидационом 
поступку  

2019. година Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
 
Влада Републике 
Српске 
 
Народна скупштина 

Буџетска средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Усклађени законски и 
подзаконски акти 



22 
 

Републике Српске 

 1.2.30. Анализа најбољег 
законског рјешења за 
регулисање питања 
испитивања поријекла 
имовине и предлагање 
законског рјешења у 
складу са том анализом 

2019. година  Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Правосудне 
институције 
 
Академска 
заједница 
 
Невладин сектор 
 

Буџетска средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Урађена анализа и сачињен 
приједлог 

 

 

2. Eфeктивниje искoришћавање пoстojeћих кaпaцитeта и унапређење сарадње у дeтeкциjи, прoцeсуирaњу и 
кажњавању кoруптивних дjeлa 

Оперативни 
циљеви 

Мјера/Активност Рокови 
Носиоци мјера и 

активности 
Извор 

финансирања 
Индикатори успјешности 

2.1. Повећати 
дјелотворност 
рада 
Министарства 
унутрашњих 
послова 
Републике Српске 
на детекцији и 
процесуирању 
коруптивних 
дјела  

2.1.1. Организовати обуке за  
           полицијске службенике за  
           бољу анализу и  
           разумијевање и унапређење  
           поступања по ревизорским  
           извјештајима 

2019. година Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број реализованих обука 
 
Број обучених полицијских 
службеника за ефикасније 
поступање по ревизорским 
извјештајима 
 
Већи број поднесених 
извјештаја тужилаштвима 
на основу објављених 
ревизорских налаза 
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2.1.2. Провести специјализацију и  
           додатне обуке полицијских    
           службеника за поступање у  
           вези са коруптивним  
           кривичним дјелима 

2019. година Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број спроведених 
специјализација и обука 
 
Већи број поднесених 
извјештаја тужилаштвима у 
вези са коруптивним 
кривичним дјелима 

2.1.3. Јачање капацитета за вођење  
           финансијских истрага и  
           откривања нелегално стечене  
           имовине 

континуирано Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број финансијских истрага  
 
Број/вриједност одузетих 
средстава (новац, имовина, 
ствари и др.) 
 
Исход одузимања 
имовинске користи 
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2.1.4. Унаприједити истражне и  
           друге капацитете полицијских  
           службеника (већа примјена  
           посебних истражних радњи,  
           проактивна истрага) 
 

континуирано Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске  
 
Јавна тужилаштва у 
Републици Српској 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број примијењених 
посебних истражних радњи 
 
Број финансијских истрага  
 
Утврђен и достављен план 
потребне опреме 
 
Набављена нова опрема 
 
Повећан број пријављених 
и откривених кривичних 
дјела 
 
Ефикасније извршавање 
послова у  борби против 
корупције 

 2.1.5. Унаприједити  људске ресурсе  
           јачањем и већом  
           транспарентности рада  
           унутрашње контроле , ради  
           сузбијања корупције 

континуирано 
 

Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске  
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Побољшан и прилагођен 
образовни профил 
запослених који су 
ангажовани на пословима 
сузбијања корупције 
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 2.1.6. Унапређење аналитичких  
           капацитета 

континуирано 
 

Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске  
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број обука 
 
Број обучених запослених 
 
Листа коруптивних 
кривичних дјела усклађена 
са кривичним закоником 
РС 
 
Периодично  објављивање 
статистичких података 
 

2.2. Повећати 
дјелотворност 
рада јавних 
тужилаштва и 
службе за 
ревизију у 
детекцији и 
процесуирању 
коруптивних 
дјела  

2.2.1. Унаприједити капацитете  
            тужилаштава у погледу            
            анализе ревизорских  
            извјештаја кроз ангажман  
            особља економско- 
            финансијске струке који ће  
            пружати стручну подршку  
            тужиоцима. 

2020. година Јавна тужилаштва у 
Републици Српској 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број ангажованих лица 
економско-финансијске 
струке који пружају стручну 
подршку тужиоцима при 
разматрању ревизорских 
извјештаја и друге 
документације у вези са 
ревизијом. 

2.2.2. Обука тужилаца и стручних  
           сарадника на теме:  
           разумијевање терминологије  
           ревизорских извјештаја,  
           могућу идентификацију  
           елемената кривичног дјела,  
           сарадњу са ревизорским  
           институцијама, провјере и  
           истраге у вези са наводима из  
           ревизорских извјештаја 

2020. година Јавна тужилаштва у 
Републици Српској 
 
Главна служба за 
ревизију јавног 
сектора Републике 
Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број и теме реализованих 
обука 
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2.2.3. Израдити појмовник  
           ревизијских термина за  
           тужиоце који ће  
           обухватити појмове из  
           ревизорских извјештаја како  
           би се тужиоци упознали са  
           специфичним терминима који  
           се користе у ревизорским  
           извјештајима и њиховим  
           значењима. 

2019. година Јавна тужилаштва у 
Републици Српској 
 
Главна служба за 
ревизију јавног 
сектора Републике 
Српске  

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Израђен појмовник 
ревизијских термина  

 2.2.4. Поступање ревизора у складу  
           са стандардом ISSAI 1240 и  
           ISA 240 

континуирано Главна служба за 
ревизију јавног 
сектора Републике 
Српске 
 
Јавна Тужилаштва 
 
Привредна друштва 
за ревизију 
основана у складу 
са Законом о 
рачуноводству и 
ревизији Републике 
Српске 

Буџетска средства Број покренутих истрага на 
основу неправилности 
утврђених ревизорским 
извјештајима у складу са 
стандардом ISSAI 1240 и 
ISA 240 

2.3. Повећати 
дјелотворност 
рада судова на 
процесуирању и 
кажњавању 
коруптивних 
дјела  
 
 

2.3.1. Провести додатне обуке  
           судија за поступање у  
           предметима коруптивних  
           кривичних дјела 
 
 
 

2019. година Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Центар за едукацију 
судија и тужилаца у 
Републици Српској  
 
Судови у Републици 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 

Број и теме реализованих 
обука судија за поступање 
у предметима коруптивних 
кривичних дјела 
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Српској организација 

2.3.2. Спровести анализу и процјену  
           утицаја политике  
           санкционисања на вршење  
           коруптивних кривичних дјела  
           са посебним освртом на  
           рецидивизам 

2019. година Правни факултет 
 
Правосудне 
институције 
 
Међународне 
организације 
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Спроведене анализе и 
процјене и јавно 
објављени резултати  
анализа и процјена 

2.3.3. Организовати савјетовања и  
           едукације на теме процјене  
           утицаја споразума о признању  
           кривице, изрицања условних  
           осуда и благог санкционисања  
           на поновно вршење  
           коруптивних кривичних дјела  

2020. година Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Центар за едукацију 
судија и тужилаца у 
Републици Српској  
 
Судови у Републици 
Српској  
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број и теме реализованих 
савјетовања и едукација 

2.3.4. Редовно годишње  
           објављивати податке о броју  
           примљених и завршених  
           предмета коруптивних  
           кривичних дјела и изреченим  
           кривичним санкцијама и  
           учиниоцима коруптивних   
           кривичних дјела 
 

континуирано Судови у Републици 
Српској 

Буџетска средства Редовно годишње 
објављивање података 
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2.3.5. Редовно годишње  
           објављивати податке о броју  
           запримљених и завршених  
           предмета по основу примјене  
           Закона о заштити лица која  
           пријављују корупцију 
 

континуирано 
 
 

Судови у Републици 
Српској 
 
 

Буџетска средства 
 
 

Објављени подаци 
 
 

2.3.6. Обезбиједити да Високи  
           судски и тужилачки савјет  
           додијели посебне ознаке за  
           предмете корупције по Закону  
           о заштити лица која                
           пријављују корупцију, како би  
           се могли разликовати од  
           осталих кривичних предмета и  
           адекватно статистички  
           обрађивати  

2019. година 
 
 

Министарство 

правде Републике 

Српске 

Високи судски и 
тужилачки савјет 
 
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Додијељене ознаке 
 

2.3.7. Обезбиједити да Високи  
           судски и тужилачки савјет  
           додијели посебне ознаке за  
           предмете корупције по Закону  
           о сузбијању корупције,  
           организованог и најтежих  
           облика привредног  
           криминала, како би се могли  
           разликовати од осталих  
           кривичних предмета и  
           адекватно статистички  
           обрађивати 

2019.година 
 

Министарство 

правде Републике 

Српске 

Високи судски и 
тужилачки савјет 
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Додијељене ознаке 
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2.3.7. Спровести анализу и процјену  
           људских капацитета унутар  
           основних и окружних судова,  
           након чега би предсједници  
           судова  одредили конкретне  
           судије за поступање у  
           предметима заштите лица која  
           пријављују корупцију и  
           обезбиједили да те судије                
           увијек  учествују на  
           едукацијама и  
           савјетовањима. 

2019. година Министарство 

правде Републике 

Српске 

Окружни судови 

Основни судови 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Извршена анализа и 
одређене судије 

2.4. Унаприједити 
сарадњу свих 
релевантних 
актера у 
детекцији, 
процесуирању и 
кажњавању 
коруптивних 
дјела 

2.4.1. Интензивирати међународну  
           сарадњу у истрагама  
           најсложенијих коруптивних  
           кривичних дјела, а посебно  
           употребом канала  
           ИНТЕРПОЛА, ЕУРОПОЛА,  
           СЕЛЕКА 

континуирано Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број спроведених акција 
 
Број откривених кривичних 
дјела 

2.4.2. Унаприједити подзаконска  
           акта о сарадњи полиције и  
           јавних тужилаштава 

2020. година Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске  
 
Јавна тужилаштва у 
Републици Српској 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број донесених нових аката 
 
Број измијењених 
/допуњених аката 

2.4.3. Формирање заједничких  2019. година Министарство Буџетска средства Број формираних 
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           истражних тимова за рад на  
           сложенијим предметима 

унутрашњих 
послова Републике 
Српске  
 
Јавна тужилаштва у 
Републици Српској 

 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

истражних тимова 

2.4.4. Организовање савјетовања,  
          округлих столова и едукације  
          на тему размјене искустава,  
          значаја сарадње и унапређења  
          сарадње између Министарства  
          унутрашњих послова   
          Републике Српске, јавних  
          тужилаштава и Главне службе  
          за ревизију јавног сектора  
          Републике Српске. 

2019. година Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске  
 
Јавна тужилаштва у 
Републици Српској 
 
Главна служба за 
ревизију јавног 
сектора Републике 
Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број и теме организованих 
савјетовања, округлих 
столова и едукације 
 
Број учесника 
организованих 
савјетовања, округлих 
столова и едукације 
 
 

2.4.5. Израда смјерница или другог  
           одговарајућег документа за  
           тужиоце и стручне сараднике  
           о начину кориштења  
           извјештаја службе за ревизију,  
           као и начина комуникације са  
           ревизорима 

2019. година Јавна тужилаштва у 
Републици Српској 
 
Високи судски и 
тужилачки савјет 
БиХ 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Утврђени и усаглашени 
елементи сарадње између 
службе за ревизију и 
тужилаштава 
 
Донесене смјерница или 
други одговарајући 
документ за тужиоце и 
стручне сараднике о 
начину кориштења 
извјештаја службе за 
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ревизију, као и начина  
комуникације са 
ревизорима 
 

2.4.6. Тужилаштва би требало да  
           проактивно комуницирају са   
           јавношћу како би утицали на  
           „јаз у очекивањима“ у  
           вези са дјеловањем  
           тужилаштава на основу  
           негативних ревизорских  
           извјештаја. 
 
 

континуирано Јавна тужилаштва у 
Републици Српској 
 
Главна служба за 
ревизију јавног 
сектора Републике 
Српске  
 
Медији 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број саопштења и 
конференција за јавност. 

2.4.7. Главна служба за ревизију  
           јавног сектора Републике  
           Српске би требало да у својим  
           годишњим извјештајима  
           према надлежним  
           законодавним тијелима  
           доставља информације о  
           комуникацији и облицима  
           сарадње са надлежним  
           тужилаштвима 

континуирано Главна служба за 
ревизију јавног 
сектора Републике 
Српске 

Буџетска средства Информације садржане у 
годишњим извјештајима 
Главне службе за ревизију 
јавног сектора Републике 
Српске 
 

2.4.8. Јавна тужилаштва би требало  
           да, у погледу својих  
           тужилачких одлука у вези са  
           поступањем са негативним  
           ревизорским мишљењима, а  
           које су донесене након  
           додатне комуникације са  

континуирано Јавна тужилаштва у 
Републици Српској 
 
Главна служба за 
ревизију јавног 
сектора Републике 
Српске  

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 

Редовно извјештавање 
јавности и комуникација са 
Главном службом за 
ревизију јавног сектора 
Републике Српске у 
погледу тужилачких одлука 
у вези са поступањем са 
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           службама за ревизију,  
           комуницирају са јавности али  
           и Главном службом за  
           ревизију јавног сектора  
           Републике Српске. 

 
Медији 

сектора и 
међународних 
организација 
буџетска средства 

негативним ревизорским 
мишљењима, а које су 
донесене након додатне 
комуникације са службама 
за ревизију. 

2.4.9. Извршити анализу и  
             дефинисати предмет и обим  
             сарадње, као и мјере за  
             унапређење сарадње између  
             Републичке Комисије за  
             утврђивање сукоба интереса  
              у органима власти Републике  
              Српске, Министарства  
              унутрашњих послова  
              Републике Српске и Пореске  
              управе Републике Српске 

2018. година Републичка 
комисије за 
утврђивање сукоба 
интереса у 
органима власти 
Републике Српске  
 
Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске  
 
Пореска управа 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Анализа спроведена 
 
Дефинисана уска грла, 
предмет и обим сарадње 
 
Предложене мјере за 
унапређење сарадње 

2.4.10. Закључити споразум о  
             сарадњи између Републичке  
             комисије за утврђивање  
             сукоба интереса у органима  
             власти Републике Српске,  
             Министарства унутрашњих  
             послова Републике Српске и  
             Пореске управа Републике  
             Српске 

2020. година Републичка 
комисије за 
утврђивање сукоба 
интереса у 
органима власти 
Републике Српске  
 
Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске  
 
Пореска управа 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 

Споразум закључен 
 
Ефикасније извршавање 
послова у борби против 
корупције 



33 
 

2.4.11. Донијети препоруке за  
             побољшање међусобних   
             односа Републичке комисије  
             за утврђивање сукоба  
             интереса у органима власти  
             Републике Српске и  
             надлежних тијела Народне  
             скупштине Републике Српске  

2019. година Републичка 
комисије за 
утврђивање сукоба 
интереса у 
органима власти 
Републике Српске  
 
Народна скупштина 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Препоруке донесене и 
јавно објављене 
 
Унапријеђена сарадња 

2.4.12. Обезбиједити адекватну  
             комуникацију надлежних  
             институција у вези са  
             провјером финансијских  
             образаца функционера и  
             повезаних лица  

2020. година Републичка 
комисије за 
утврђивање сукоба 
интереса у 
органима власти 
Републике Српске 
 
Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске  
 
Пореска управа 
Републике Српске  

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Дефинисан начин 
комуникације 
 
Уведени софтвери за 
обраду података  
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2.4.13. Увести праксу организовања  
             координационих састанака и  
             савјетовања представника  
             полиције и тужилаштва и по  
             потреби других релевантних  
             актера у борбу против  
             корупције, с циљем размјене  
             информација, а посебно  
             повратних информација о  
             извјештајима који су  
             поднесени тужилаштву 
 

континуирано Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске  
 
Јавна тужилаштва у 
Републици Српској 
 
Судови у Републици 
Српској  
 
Министарство 
правде Републике 
Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 
 

Број и теме организованих 
састанака 
 
Број учесника 
 
Број закључака за 
унапређење сарадње и 
комуникације 

 
Унапријеђено поступање у 
процесуирању кривичних 
дјела 

 

2.4.14. Израдити процедуре,  
             односно модел за  
             достављање података о  
             закљученим уговорима о  
             промету непокретности са  
             подацима о уговорним  
             странама и вриједности  
             непокретности, начином  
             исплате купопродајне  
             цијене, коју би нотари  
             достављали надлежним  
             органима, а у циљу  
             прибављања  
             правовремене  
             информације и  
             спречавања прања новца 
 

крај 2020. 
 

Нотарска комора 
 
Нотари 
 
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 
 
 

Израђене 
процедуре/модел за 
достављање података 
 
Врши се досљедна 
примјена процедура 
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2.4.15. Организовати додатне  
             едукације и усавршавање  
             државних службеника и  
             намјештеника, те службеника  
             запослених у јединицама  
             локалне самоуправе 
 
 
 
 
 
 

континуирано 
 

Републички органи 
и институције 
Републике Српске 
 
Јединице локалне 
самоуправе 
 
Јавне установе 
 
Јавна предузећа 

Буџетска средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број и теме организованих 
састанака 
 
Број учесника 
 
Број закључака за 
унапређење сарадње и 
комуникације 
 

2.4.16. Организовати додатне обуке  
             судија и тужилаца на тему  
             размјене искустава и  
             поступања у предметима по  
             коруптивним кривичним  
             дјелима 
 
 
 

континуирано 
 
 

Јавна тужилаштва у 
Републици Српској 
 
Судови у Републици 
Српској  
 
Министарство 
правде Републике 
Српске 
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 
 
 

Број и теме организованих 
састанака 
 
Број учесника 
 
Број закључака за 
унапређење сарадње и 
комуникације 
 
 
 

2.4.17. Организовати обуке за  
             адвокате и правобраниоце,  
             са посебним акцентом на  
             област етике 

континуирано Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Адвокатска комора 
Републике Српске 
 
Правобранилаштво 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 

Број и теме организованих 
састанака 
 
Број учесника 
 
Број закључака за 
унапређење сарадње и 
комуникације 
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организација 
 

 

3. Јачање транспарентности и интегритета јавног сектора 

Оперативни 
циљеви 

Мјера/Активност Рокови 
Носиоци 
мјера и 

активности 

Извор 
финансирања 

Индикатори 
успјешности 

3.1. Унаприједити 
транспарентност у 
раду јавног 
сектора 

3.1.1. Креирање званичних интернет  
           страница свих субјеката јавног  
           сектора Републике Српске  
 

2021. година Агенција за 
информационо 
друштво 
Републике Српске 
 
Републички 
органи и 
институције 
Републике Српске 
 
Јединице локалне 
самоуправе 
 
Јавне установе 
 
Јавна предузећа 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Сви субјекти јавног сектора 
Републике Српске имају 
званичну интернет 
страницу 
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3.1.2. Обезбиједити проактивну  
           транспарентност рада јавног  
           сектора Републике Српске  
           утврђивањем правила о  
           обавезном садржају и  
           ажурирању података на  
           званичним интернет  
           страницама јавног сектора  

2019. година Агенција за 
информационо 
друштво 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Донесен подзаконски акт 
којим су утврђена правила 
о обавезним подацима и 
ажурирању података на 
званичним интернет 
страницама јавног сектора 

3.1.3. Јавни сектор Републике  
           Српске проактивно извјештава  
           јавност, у складу са законом и  
           подзаконским актима, о  
           својим активностима 

континуирано Републички 
органи и 
институције 
Републике Српске 
 
Јединице локалне 
самоуправе 
 
Јавне установе 
 
Јавна предузећа 

Буџетска средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Подаци о активностима, 
акта, одлуке и прописи 
јавног сектора 
континуирано се објављују 
и ажурирају на званичним 
интернет страницама  

3.1.4. Ажурирање интернет  
          страница јавног сектора са  
          утврђеним обавезним  
          садржајем 
 

континуирано Републички 
органи и 
институције 
Републике Српске 
 
Јединице локалне 
самоуправе 
 
Јавне установе 
 
Јавна предузећа  

Буџетска средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Интернет странице се 
редовно ажурирају 
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3.1.5. Праћење реализовања  
           проактивне транспарентности  
 
 

континуирано Невладин сектор 
 
Међународне 
организације 

Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Сачињене и јавно 
објављене анализе 
 
Упућене препоруке 
релевантним субјектима 
јавног сектора Републике 
Српске  

3.1.6. Објављивање релевантних  
           информација о правним  
           лицима, приоритетно: 

‒ информације о 

организационој структури,  

‒ информације о укупном  

              пословању јавних предузећа,  

              власничкој и управљачкој  

              структури, 
‒ финансијски и ревизорски 

извјештаји, 
‒ статут правног лица и остали 

оснивачки акти, 
‒ оснивачки капитал, 
‒ имена лица овлашћених за 

заступање, 
‒ списак чланова управног и 

надзорног одбора 

континуирано Агенција за 
посредничке, 
информатичке и 
финансијске 
услуге Републике 
Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Подаци се објављују на 
интернет страници 
Агенције за посредничке, 
информатичке и 
финансијске услуге 
Републике Српске 

3.1.7. Редован мониторинг и  
           транспарентност података о  
           реализацији Стратегије и  
           Акционог плана  
 

 

континуирано Комисија за 
спровођење 
Стратегије за 
борбу против 
корупције 
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 

Редован мониторинг 
спровођења Акционог 
плана сваке године 
 
Редовно извјештавање 
Владе Републике Српске 
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Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Невладин сектор 
 
Међународне 
организације 

невладиног сектора 
и међународних 
организација 

(двапут годишње) и 
Народне скупштине 
Републике Српске 
(једанпут годишње) о 
реализацији Стратегије и 
Акционог  плана  
 
Препоруке и запажања 
невладиног сектора и 
међународних 
организација достављене 
Министарству правде 
Републике Српске 

3.1.8. Обезбиједити  
          транспарентност података о  
          управљању имовином  
          Републике Српске и јединица  
          локалне самоуправе 

континуирано Инвестиционо-
развојна банка 
Републике Српске 
 
Републичка 
дирекција за 
обнову и 
изградњу 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
међународних 
организација 

Подаци о управљању 
имовином Републике 
Српске и јединица локалне 
самоуправе доступни 
јавности 

3.1.9. Објављивање на званичним  
           интернет страницама  
           општина и градова  
           Правилника са  
           критеријумима за додјелу  
           средстава која се исплаћују  
           из буџета општина и градова,  
           као и извјештаја о утрошеним                   
           средствима 
 

континуирано Јединице локалне 
самоуправе  
 
Министарство 
управе и локалне 
самоуправе 
Републике Српске 
 

 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
међународних 
организација 

Правилници доступни на 
интернет страницама 
градова и општина 
 
Објављени извјештаји о 
утрошеним средствима 
која се исплаћују из буџета 
градова и општина 
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3.1.10. Обезбиједити  
             транспарентност свих  
             података и транспарентност   
             процедура о јавним  
             набавкама у складу са  
             Законом о јавним набавкама 
 
 

континуирано Агенција за јавне 
набавке БиХ  
 
Јавни сектор 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Сви подаци о јавним 
набавкама доступни 
јавности у складу са 
Законом о јавним 
набавкама 

     

3.1.11. Праћење реализовања  
             транспарентности процедура  
             о јавним набавкама у складу  
             са Законом о јавним  
             набавкама 
 

континуирано 
 
 
 

Агенција за јавне 
набавке БиХ  
 
Невладин сектор 
 
Међународне 
организације 

Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Сачињене и јавно 
објављене анализе 
 
Упућене препоруке 
релевантним субјектима 
јавног сектора Републике 
Српске  

3.1.12. Спровести анализу      
постојећих  

             пракси додјеле грантова у  
             оквиру институција Владе  
             Републике Српске 

2018–2019. 
година 

Министарство 
финансија 
Републике Српске  

Донаторска 
средства 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Проведена анализа и дате 
препоруке надлежним 
органима 

3.1.13. Унаприједити методологију  
              за ефективну и  
              транспарентну алокацију  
              грантова (укључујући  
              критеријуме, оквир за  
              транспарентност и  
              одговорност, смјернице,  
              обрасце за мониторинг и  
              евалуацију итд.) 
 

2018–2019. 
година 

Министарство 
финансија 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Унапријеђена 
методологија за ефективну 
и транспарентну алокацију 
грантова 
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3.1.14. Развити и успоставити  
             регистар грантова 
 

2019. година 
 
 

Министарство 
финансија 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Успостављен нови регистар 
грантова 

3.1.15. Израдити базе података са  
             именованим и изабраним  
             званичницима по појединим   
             јединицама локалне  
             самоуправе, те учинити их  
             јавно доступним путем  
             интернет странице сваке  
             општине 

континуирано Министарство 
управе и локалне 
самоуправе 
Републике Српске 
 
Јединице локалне 
самоуправе 
 
Републичка 
комисија за 
утврђивање 
сукоба интереса у 
органима власти 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

База података израђена 
 
Подаци доступни на 
званичним интернет 
страницама општина и 
градова 

3.1.16. Обезбиједити  
             транспарентност свих  
             података о финансирању и  
             трошењу средстава  
             политичких организација 

континуирано Централна 
изборна комисија 
БиХ 
 
 
Политичке 
организације 
 
Органи извршне 
власти у 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Транспарентност 
обезбијеђена 
 
Сви подаци о финансирању 
и трошењу средстава 
политичких организација 
доступни јавности 
 
Политичке организације 
редовно подносе 
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Републици 
Српској који из 
буџета исплаћују 
средства за 
финансирање 
политичких 
партија 

извјештаје 

3.1.17. Обезбиједити већу  
             транспарентност и  
             рационализацију система  
             чекања на поједине  
             дијагностичке и терапијске  
             процедуре у здравственим  
             установама  

континуирано Министарство 
здравља и 
социјалне заштите 
Републике Српске 
 
Здравствене 
установе 
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Транспарентност 
обезбијеђена 
 
Листе чекања доступне 
јавности 
 

3.1.18. Објављивање података и  
             достављање извјештаја о  
             броју запослених по основу  
             уговора о дјелу 

континуирано  Републички 
органи и 
институције 
Републике Српске 
 
Јединице локалне 
самоуправе 
 
Јавне установе 
 
Јавна предузећа 

Буџетска средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Смањен број ангажованих 
по основу уговора о дјелу 
 
Редовно објављивање 
извјештаја о броју и основу 
запослених уговором о 
дјелу 
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3.1.19. Излагање на јавни увид  
             података о непокретностима  
             и утврђивање права на  
             непокретностима у циљу  
             успостављања јединствене  
             евиденције о  
             непокретностима, правима  
             на непокретностима и  
             носиоцима тих права  
 
 

континуирано Републичка 
управа за 
геодетске и 
имовинско-
правне послове 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Број изложених општина 
гдје је ступио на снагу 
катастар непокретности 
 
Подаци о непокретностима 
и утврђивање права на 
непокретностима доступни 
јавности 

3.1.20. Унаприједити механизме  
             надзора и  
             транспарентности  
             процедура за заснивање  
             радног односа у свим  
             установама предшколског,  
             основног, средњег и  
             високог образовања 
 

континуирано 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министарство 
просвјете и 
културе 
 
Све установе 
предшколског, 
основног, средњег 
и високог 
образовања 
 
Просвјетна 
инспекција и 
инспекција рада 

Буџетска средства 
 
 
 
 
 
 
 

Број извршених надзора   
 
Донесен нови Правилник о 
процедури и 
критеријумима пријема 
радника у радни однос 
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3.1.21. Формирање регистра  
             запослених код корисника  
             буџетских средстава  
             Републике Српске  
             ради вођења евиденције о   
             свим лицима која примају  
             плату из буџета 
 
 
 

2020. година Агенција за 
државну управу 
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Формиран јавни регистар 

 
 

3.1.22. Омогућити увид у регистар  
             привредних друштава и  
             других правних лица 
 

2020. година 
 
 
 

Окружни 
привредни судови 
у Републици 
Српској 
 
Нотарска комора 
 
Нотари 
 
 
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Повећана транспарентност 
те омогућен увид у 
регистар привредних 
друштава и других правних 
лица 
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 3.1.23. Приликом израде   
              годишњег плана рада  
              обавезно предвидјети  
              спровођење  
              мјера и активности  
              предвиђених Стратегијом и  
              Акционим планом, те  
              извјештавање  
              Министарству правде и  
              Комисији о реализацији тих  
              мјера и активности 

континуирано 

 

 

 

 

Републички 
органи и 
институције 
Републике  
Српске 
 
Јединице локалне 
самоуправе 
 
Јавне установе  
и јавна предузећа 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 
 
 

Мјере и активности из 
Стратегије и Акционог 
плана су инкорпориране у 
годишње планове рада 
 
Редовно се извјештава о 
реализацији мјера и 
активности 
 
 

 3.1.24. Успоставити  аутоматизовану  

             писарницу и систем за  

             праћење предмета – систем  

             МЕГА 

 

 

 

 

 

 

 

2020. година 
 

Републички 
органи и 
институције 
Републике Српске 
 
Јединице локалне 
самоуправе 
 
Јавне установе 
 
Јавна предузећа 
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 
 

Успостављена 
аутоматизована писарница 
и систем праћења 
предмета 
 
 

 

3.1.25. Успоставити дигитализацију  

             јавне управе и унапређивање  

             интероперабилности органа  

             управе и јавних служби 

 

 

континуирано 
 

Републички 
органи и 
институције 
Републике Српске 
 
Јединице локалне 
самоуправе 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 

Извјештај о успостављеним 
дигитализацијама и 
унапређењу 
интероперабилности  
 
Извјештај о подацима који 
су доступни јавности 
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Јавне установе 
 
Јавна предузећа 
 

и међународних 
организација 
 

 
 

3.1.26. Обезбиједити већу  

             транспарентност рада судија  

             и јавних тужилаштва са  

             посебним акцентом на  

             проактивну транспарентност 

 

 

 

 

 

континуирано Републичко јавно 
тужилаштво 
Републике Српске  
 
Судови у 
Републици 
Српској  
 
Министарство 
правде Републике 
Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Транспарентност 
обезбијеђена 
 
Извјештај о подацима који 
су доступни јавности 
 
Сви судови и јавна 
тужилаштва 
редовно подносе 
извјештаје 

3.1.27. Унаприједити систем  

             редовног ажурирања и  

             објављивања судских  

             одлука, нарочито у вези са  

             пресудама за кривична дјела  

             са елементима корупције 

 

 

 

 

 

 

континуирано Судови 
 
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Редовно се ажурирају и 
објављују судске одлуке, 
посебно оне у вези са 
пресудама за кривична 
дјела са елементима 
корупције 
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3.2. Унаприједити 
контролу и 
надзор у вези 
ризика од појаве 
корупције 

3.2.1. Унапређење функције и улоге  
           интерне контроле и интерне  
           ревизије  
 
 

континуирано Републички 
органи и 
институције 
Републике Српске 
 
Јединице локалне 
самоуправе 
 
Јавне установе 
 
Јавна предузећа 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Побољшан систем интерне 
контроле и интерне 
ревизије 
 
Број обука проведених за 
интерну контролу и 
интерну ревизију 
 
Број реализованих 
препорука интерног 
ревизора 
 
Повећан број позитивних 
ревизорских извјештаја за 
институције јавног сектора 

3.2.2. Интензивирање примјене  
           превентивних мјера и  
           контролних механизама за  
           спречавање корупције у  
           полицији, а нарочито  
           унутрашње и спољне контроле  
           рада полиције  

континуирано Министарство 
унутрашњих 
послова 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Број спроведених 
унутрашњих поступака 
 
Број унутрашњих и 
кривичних истрага против 
полицијских службеника 
 
Број интерних контрола и 
интерних контролних 
поступака 

3.2.3. Утврђивање одговорности и  
           санкционисање  
           руководилаца субјеката јавног  
           сектора Републике Српске који  
           су имали негативне   
           ревизорске  извјештаје 
 

континуирано Влада Републике 
Српске 

Буџетска средства 
 

Број и врсте санкција 
руководиоцима субјеката 
јавног сектора Републике 
Српске који су имали 
негативне ревизорске 
извјештаје 
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3.2.4. Провести обуку руководећег  
           кадра, надзорних и управних  
           одбора јавних предузећа о  
           корпоративном управљању,  
           Кривичном законику  
           Републике Српске, Закону о  
           привредним друштвима и  
           Закону о јавним предузећима 

2020. година Ресорна 
министарства у 
Влади Републике 
Српске 
  
Привредна 
комора Републике 
Српске 
 
Јавна предузећа 
 

Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Број проведених обука 
 
Број учесника обука 
 
Теме обука  
 

3.2.5. Организовати обуке  
           руководећег кадра, надзорних  
           и управних одбора јавних  
           предузећа о штетности  
           корупције, санкцијама и   
           њиховим  обавезама  у  
           надзору над радом  
           менаџмента  јавних предузећа  
           и институција.  
 

континуирано Ресорна 
министарства у 
Влади Републике 
Српске 
 
Привредна 
комора 
 
Јавна предузећа 

Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Број проведених обука у  
јавним  предузећима 
 

3.2.6. Обезбиједити праћење  
           примјене Полицијског етичког  
           кодекса и Кодекса понашања  
           државних службеника РС 

континуирано 
 
 
 
 
 

Министарство 
унутрашњих 
послова 
Републике Српске  
 
Агенција за 
државну управу 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 
 

Извјештаји о броју и 
врстама повреда кодекса и 
проведеним поступцима 

3.2.7. Унаприједити мониторинг  континуирано  Ресорна Буџетска средства Унапријеђен и усавршен 
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           запошљавања у складу са  
          законом и подзаконским  
          актима којима се регулише  
          питање унутрашње  
          организације и  
          систематизације и броја  
          радних мјеста и  
          извршилаца 
 
 
 
 
 

министарства у 
Влади Републике 
Српске  
 
Републички 
органи  
 
Јединице локалне 
самоуправе 
 
Јавне установе  
 
Јавна предузећа 
  

 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

постојећи мониторинг 
запошљавања 

3.2.8. Повећање  
            транспарентности  
            потрошње јавних  
            средстава и потпуно  
            увођење програмског  
            буџетирања планирањем  
            буџета и праћењем  
            извршења буџета према  
            програмима и  
            постављеним  
            индикаторима за  
            мониторинг појединих  
            програма 

континуирано Републички 
органи  
 
Јединице локалне 
самоуправе 
 
Јавне установе  
 
Јавна предузећа 

Буџетска средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Повећана транспарентност 
потрошње јавних средстава  
 
Реализација и доградња 
БПМИС-а у фази 
доношења, праћења 
извршења и финансијског 
извјештавања у 
програмском формату 

3.2.9. Унапређење процеса  
             усвајања буџета 
  

континуирано Републички 
органи  
 
Јединице локалне 
самоуправе 
 

Буџетска средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

У потпуности укључени 
ванбуџетски фондови у 
процес усвајања буџета 
 
Објављују се сва 
документација која прати 
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Јавне установе  
 
Јавна предузећа 

буџет 
 
Укључују се трошкова ИПА 
пројеката у ДОБ и буџет, и 
друге даље дораде ДОБ 
 

 3.2.10. Вршити едукације  
             новинара о  
             антикоруптивним темама,  
             извјештавању о корупцији,  
             откривању коруптивних  
             афера 

континуирано Медијске куће 
 
Новинари 

Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Број тема и спроведених 
обука 
 
 

3.3. Унаприједити 
и промовисати 
политике  
интегритета у 
јавним службама 
и јавном сектору  

3.3.1. Усвојити планове интегритета 
 
 

2018. година Републички 
органи и 
институције 
Републике Српске, 
јединице локалне 
самоуправе, јавне 
установе и јавна 
предузећа који 
нису усвојили 
планове 
интегритета у 
претходном 
стратешком 
периоду 
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Планови интегритета 
усвојени и досљедно се 
спроводе  
 

3.3.2. Редовно спровођење и  
           мониторинг спровођења  
           активности одређених  
           Планом интегритета  
 

континуирано  Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Републички 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 

Редован мониторинг и 
подношење извјештаја о 
реализацији планова 
интегритета 



51 
 

 органи и 
институције 
Републике Српске 
 
Јединице локалне 
самоуправе 
 
Јавне установе 
 
Јавна предузећа 
 

Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

3.3.3. Размотрити могућност  
          увођења нових алата и метода  
          за унапређење интегритета  
          (систем раног упозоравања,  
          антикорупциона процјена  
          закона прије његовог  
          усвајања) 

2020. година 
 

Влада Републике 
Српске 
 
Сва министарства 

 
НВО 
 
Међународне 
организације 
 

Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Број новоуведених алата у 
сврху унапређења 
интегритета 
 

3.3.4. Обуке полицијских и  
           државних службеника на тему  
           интегритета, професионалног  
           и етичког понашања,  
           ризицима корупције и  
           несавјесног обављања посла 

 2019. година Министарство 
унутрашњих 
послова 
Републике Српске  
 
Агенција за 
државну управу 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Број реализованих обука и 
обучених државних и 
полицијских службеника 
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3.4. Обезбиједити 
активније учешће 
приватног сектора 
у 
антикорупционим 
активностима 

3.4.1. Израдити методологију и  
           смјернице за израду и  
           спровођење етичких кодекса у  
           приватном сектору 

2021. година Привредна 
комора Републике 
Српске 
 
Унија удружења 
послодаваца 
Републике Српске 
 
Савез синдиката 
Републике Српске 

Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Етички кодекси израђени и 
учињени доступним 
јавности 
 
Извјештаји о броју и 
врстама повреда кодекса и 
спроведеним поступцима  

3.4.2. Израдити методологију и  
           смјернице за израду планова  
           интегритета у приватном  
           сектору 
 

2021. година Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Министарство 
унутрашњих 
послова 
Републике Српске 
 
Привредна 
комора Републике 
Српске 
 
Унија удружења 
послодаваца 
Републике Српске 
 
Савез синдиката 
Републике Српске 
 

Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

Израђена методологија и 
смјернице за израду 
планова интегритета у 
приватном сектору 

3.4.3. Одржавање радионица о  
           системима  унапређења  

2022. година Министарство 
правде Републике 

Буџетска средства 
 

Број и теме одржаних 
радионица 
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           сарадње између јавног и  
           приватног сектора у области  
           борбе против корупције 

Српске 
 
Министарство 
унутрашњих 
послова 
Републике Српске 
 
Привредна 
комора Републике 
Српске 
 
Унија удружења 
послодаваца 
Републике Српске 
 
Савез синдиката 
Републике Српске 
 

Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног сектора 
и међународних 
организација 

4. Oбeзбиjeдити aдeквaтнo кoриштeњe информационо-комуникационих технологија у циљу смaњeњa 
мoгућнoсти пojaвe кoрупциje 

Оперативни 
циљеви 

Мјера/Активност Рокови 
Носиоци мјера 
и активности 

Извор 
финансирања 

Индикатори 
успјешности 

4.1. Адекватније 
искористити 
постојеће 
информационо-
комуникационе 
технологије  за 
детекцију 
коруптивних 
дјела 
 

4.1.1. Креирати и имплементирати  
           ИТ рјешење за праћење  
           реализације и извјештавања и  
           за реализацију Акционог 

плана за спровођење 
Стратегије за борбу против 
корупције Републике Српске, 
планова интегритета и 
апликације за пријаву сумње 
на корупцију и  

 2019. година Министарство 
правде Републике 
Српске  
 
Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске  
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Креирано ИТ рјешење 
 
Имплементиран софтвер 
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           других неправилности (АПК) 
 

4.1.2. Уношење Акционог плана и  
           планова интегритета  
           у јединствен софтвер 

2020. година Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Републички органи 
и институције 
Републике Српске 
 
Јединице локалне 
самоуправе 
 
Јавне установе 
 
Јавна предузећа 
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Израђен план едукације 
обвезника за уношење 
Акционог плана и планова 
интегритета у јединствен 
софтвер 
 
Реализоване едукације 
 
Број обвезника који је унио 
Акциони план и план 
интегритета у јединствен 
софтвер 

4.1.3. Унаприједити постојеће базе  
           података и успоставити  
           могућност размјене података  
           и приступ базама података и  
           службеним евиденцијама  
           којима између органа и  
           институција Републике  
           Српске  и носилаца јавних  
           овлашћења  у циљу у  
           смањења ризика од корупције  
           у области имовинско-правних  
           односа  

 2021. година 
 

Агенција за 
информационо 
друштво 
Републике Српске 
 
Републичка управа 
за геодетске и 
имовинско-правне 
послове Републике 
Српске 
 
Правобранилаштво 
Републике Српске 
 
Пореска управа 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Ефикасна размјена 
података између органа и 
институција РС 
 
Доступност јавности 
података из јавних 
евиденција 
 
Унапријеђене постојеће 
базе података 
 
Број формираних база 
података 
 
Број институција између 
којих је успостављена 
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Нотарска комора 
Републике Српске 
 
Судови Републике 
Српске 
  
Јавна тужилаштва 
Републике Српске 
 

електронска размјена 
података 

4.1.4. Проширење АПК на цијели  
           јавни сектор Републике Српске 
 

континуирано Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске 
 
Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Републички органи 
и институције 
Републике Српске 
 
Јединице локалне 
самоуправе 
 
Јавне установе 
 
Јавна предузећа 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Сачињен план за 
проширење употребе АПК 
 
Број институција/ јавних 
установа у којима је 
имплементирана АПК 
 
АПК имплементирана у 
јавном сектору РС  
 
 
Број пријава на АПК 
апликацији 
 
Извјештаји о поступању по 
пријавама 
 
Задовољство јавности 
поступањем по пријавама 
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4.1.5. Извршити анализу и  
           унапређење интерних аката  
           којима је свака институција  
           приписала поступање у случају  
           добијања анонимне пријаве  
           корупције путем апликације  
           АПК и унаприједити  
           мониторинг поступања по  
           анонимним пријавама  
           корупције и других  
           неправилности – АПК  

2019. година Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске 
 
Републички органи 
и институције 
Републике Српске 
 
Јединице локалне 
самоуправе 
 
Јавне установе 
 
Јавна предузећа 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Сачињена анализа  и дате 
препоруке за унапређење 
интерних аката  
 
У складу са анализама и 
препорукама измијењени 
постојећи или донесени 
нови интерни акти 

4.1.6. Промовисати употребу АПК  
  
 
 
 
 

континуирано  Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске  
 
Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Медији  
  

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број, теме и начини 
одржавања промотивних 
активности 
 
Број учесника на 
промотивним 
активностима 
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4.2. Креирање 
нових ИКТ 
рјешења с циљем 
превенције и 
унапређења 
детекције 
коруптивних 
дјела  
 

4.2.1. Увођење интранета у  
           Републичкој управи за  
           геодетске и имовинско-правне  
           послове Републике Српске  

крај 2019. Републичка управа 
за геодетске и 
имовинско-правне 
послове Републике 
Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Уведен интранет у  
Републичкој управи за 
геодетске и имовинско-
правне послове Републике 
Српске (УГИПП) 

4.2.2. Увођење информационог  
           система за управљање  
           предметима у  
           Правобранилаштву Републике  
           Српске 

2021. година Правобранилаштво 
Републике Српске  

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Уведен информациони 
систем за управљање 
предметима у 
Правобранилаштву 
Републике Српске 

4.2.3. Успостављање Електронског  
           система евидентирања и  
           формирање регистара  
           имовине Републике Српске и  
           имовине локалних заједница  

2021. година Републичка управа 
за геодетске и 
имовинско-правне 
послове Републике 
Српске  
 
Правобранилаштво 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Успостављен Електронски 
систем евидентирања  
имовине Републике Српске 
и локалних заједница 
 
Успостављени регистри 
имовине Републике Српске 
и локалних заједница 
 
 

4.2.4. Успостављање електронске  
           евиденције о стварним  
           правима на непокретностима  

континуирано Републичка управа 
за геодетске и 
имовинско-правне 

Буџетска средства 
 
Донаторска 

Успостављена ефикасна  
Е-евиденција о стварним 
правима на 
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           у коју јавност има могућност  
           увида 

послове Републике 
Српске 

средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

непокретностима у коју 
јавност има могућност 
увида 

4.2.5. Имплементација Интегрисаног  
           информационог система  
           Пореске управе Републике  
           Српске  у пуном капацитету 

2019. година Пореска управа 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Ефикасније извршавање 
послова 
 
Смањен број пријава о 
коруптивним активностима  
 
Задовољнији порески 
обвезници и корисници 
услуга 
 

4.2.6. Јачање е- услуга са пореским  
           обвезницима (Е- сандуче) 
 

2019. година Пореска управа 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број е-услуга 

4.2.7. Израдити систем за  
           аутоматску  анализу,  
           идентификацију и одабир   
           обвезника  код којих би се  
           вршила пореска контрола 
 

2019. година Пореска управа 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 

Израђен софтвер и у 
примјени 

 



59 
 

 невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

4.2.8. Успоставити електронски  
           систем заказивања прегледа  
          (листе чекања) у здравственим  
          установама 
 

2019. година Министарство 
здравља 
Републике Српске 
 
Здравствене 
установе 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број здравствених установа 
у којима је успостављен 
електронски систем 
заказивања  прегледа 

4.2.9. Формирати  регистре  
           пружалаца услуга из области  
           образовања 
 
 
 
 
 
 

2018. година 
 
 
 
 
 
 

Министарство 
просвјете и 
културе Републике 
Српске 
 
 
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Формирани  регистри 
пружалаца услуга у 
образовању 
 
Брисан јединствени 
регистар 

     

4.2.10. Увести принцип пружања  
             услуга „све на једном мјесту“ 

континуирано Републички органи 
управе 
 
Јединице локалне 
самоуправе 
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 

Број и врсте успостављених 
услуга „све на једном 
мјесту“ 
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међународних 
организација 

4.2.11. Уводити е-услуге на  
             републичком и локалном  
             нивоу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

континуирано Републички органи 
и институције 
Републике Српске 
 
Јединице локалне 
самоуправе 
 
Јавне установе 
 
Јавна предузећа 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број е-услуга 

4.2.12. Креирање јавног регистра и  
             информатичко увезивање  
             Завода за запошљавање са  
             базама података Пореске  
             управе, Фонда пензијског  
             осигурања и Фонда  
             здравственог осигурања 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020. година Агенција за 
државну управу 
 
Завод за 
запошљавање 
 
Пореска управа 
 
Фонд ПиО 
 
Фонд здравственог 
осигурања 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Креиран и стављен у 
функцију јавни регистар за 
размјену података о свим 
запосленим који примају 
плату или друга примања 
на основу рада из буџета 
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4.2.13. Увођење софтверa за  
            електронску обраду  
            финансијских извјештаја и  
            електронску размјену  
            података са релевантним  
            системима 
 
 
 
 
 
 
 

2020. година Републичка 
комисија за 
утврђивање сукоба 
интереса 
 
 
Министарство 
унутрашњих 
послова 
 
Пореска управа 
 
 
Јавна тужилаштва 
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 
 
 
 
 

Креиран софтвер и стављен 
у функцију 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.14. Увођење електронске  
            регистрације пословних  
            субјеката као механизма  
            за спречавање корупције,  
            али и већу ефикасност и  
            задовољство грађана  
            пруженим услугама 
 

2020. година 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агенција за 
посредничке, 
информатичке и 
финансијске услуге 
Републике Српске 
 
Нотарска комора 
 
Нотари 
 
 

Буџетска средства 
Донаторска 
средства 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 
 

Уведена електронска 
регистрација пословних 
субјеката 
 
Степен задовољства 
грађана пруженим 
услугама подигнут на виши 
ниво 
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4.2.15. Успостава  механизма      
             обавезног достављања  
             закључених нотарских  
             уговора  Правобранилаштва  
             Републике Српске, каду су  
             уговорне стране субјекти које  
             заступа Правобранилаштво  
             РС 

2019. година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нотарска комора 
 
Правобранилаштво 
Републике Српске 
 
 
 
 
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Успостављен механизам 
достављања уговора 

 

 

5. Пoдизaти свиjeст грaђaнa и jaвнoсти 

Оперативни 
циљеви 

Мјера/Активност Рокови Носиоци мјера 
и активности 

Извор 
финансирања 

Индикатори 
успјешности 

5.1. Едукације и 
промоције из 
области борбе 
против корупције 

5.1.1. Едукације у вези са Законом о  
           заштити лица која пријављују  
           корупцију и то: 

‒ запослених у судовима 
Републике Српске, 

‒ запослених у Републичкој 
управи за инспекцијске 
послове, 

‒ запослених у Центру за 
пружање бесплатне правне 
помоћи. 
 

 

2018. година  Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Судови у 
Републици Српској 
 
Републичка управа 
за инспекцијске 
послове 
 
Центар за пружање 
бесплатне правне 
помоћи 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број реализованих обука 
 
Број обучених судија 
 
Број обучених запослених 
у Републичкој управи за 
инспекцијске послове  
 
Број обучених запослених 
у Центру за пружање 
бесплатне правне 
помоћи. 
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5.1.2. Креирати програме обуке за  
           провођење Закона о заштити  
           лица која пријављују  
           корупцију у јавном и  
           приватном сектору 
 
 

2018. година Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Министарство 
управе и локалне 
самоуправе 
Републике Српске 
 
Агенција за 
државну управу 
Републике Српске 
 
Привредна комора 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Креирани програми обуке 
 
Обучени тренери за 
републичке органе 
управе, јединице локалне 
самоуправе и приватни 
сектор 

5.1.3. Обука за  провођење Закона о  
           заштити лица која пријављују  
           корупцију у јавном и  
           приватном сектору 
 
 

2018. година Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Министарство 
управе и локалне 
самоуправе 
Републике Српске 
 
Агенција за 
државну управу 
Републике Српске 
 
Привредна комора 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Изведене приоритетне 
обуке за  републичке 
органе управе, јединице 
локалне самоуправе и 
приватни сектор  

5.1.4. Промоције Закона о заштити  
           лица која пријављују  
           корупцију и упознавање  

континуирано Министарство 
правде Републике 
Српске 

Буџетска средства 
 
Донаторска 

Израђен план и програм 
промоција 
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            грађана са примјеном закона  
            и начином остваривања права  
            у вези тог закона и то: 

‒ запослених у републичким 
органима и институцијама 
Републике Српске 

‒ запослених у јединицама 
локалне самоуправе, 

‒ запослених у јавним 
установама Републике 
Српске 

‒ запослених у јавним 
предузећима Републике 
Српске, 

‒ запослених у приватном 
сектору Републике Српске, 

‒ новинара, 
‒ и друге шире јавности. 

 
 

 
Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске 
 
Републички органи 
управе и 
институције 
Републике Српске 
 
Јединице локалне 
самоуправе 
 
Савез општина и 
градова Републике 
Српске 
 
Јавне установе 
 
Јавна предузећа 

средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Израђен промотивни 
материјал 
 
Број реализованих 
промоција 
 
Грађани упознати са 
начином остваривања и 
заштите права примјеном 
Закона о заштити лица 
која пријављују корупцију 
 
Перцепција јавности о 
снажној политичкој вољи 
и намјери у борби против 
корупције 
 
Охрабреност грађана да 
пријављују корупцију и 
друге неправилности 
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5.1.5. Јачати свијест о потреби  
          спречавања сукоба  интереса и  
          едукације у вези са примјеном  
          Закона о спречавању сукоба  
          интереса у органима власти  
          Републике Српске 
 
 

2022. година Министарство 
управе и локалне 
самоуправе 
 
Републичка 
комисија за 
утврђивање сукоба 
интереса у 
органима власти 
Републике Српске 
 
Агенција за 
државну управу 
Републике Српске 
 
Савез општина и 
градова Републике 
Српске 
 
Јединице локалне 
самоуправе   

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Израђен план и програм 
едукација и промотивних 
активности 
 
Израђен промотивни 
материјал 
 
Број реализованих 
едукација, семинара, 
медијских кампања и 
промоција 
 
 

5.1.6. Реализовати обуке и  
           предавања запослених,  
           ученика и студената о начину,  
           средствима, правном и  
           институционалном оквиру за  
           борбу против корупције, као и  
           развијање свијести о 

корупцији,  
           њеној штетности и  
           неопходности борбе  

против корупције у  
васпитно-образовним  

континуирано  Министарство 
просвјете и 
културе Републике 
Српске 
 
Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Израђен план и програм  
антикоруптивних обука у 
васпитно-образовним 
установама 
 
Број васпитно-образовних 
установа у којима су  
реализоване обуке 
 
Уведено антикоруптивно 
образовање у школски 
систем Републике Српске 



66 
 

           установама, различитих нивоа  
           образовања у циљу  
           изграђивања правилне основе  
           за будуће генерације  
            
              

Српске 
 
Невладин сектор 

са циљем смањења 
корупције у сектору 
образовања 

5.1.7. Обуке руководилаца и  
           запослених у јавном сектору  
           који обављају послове јавних  
           набавки  

2021. година  Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Министарство 
финансија 
Републике Српске 
 
Агенција за јавне 
набавке БиХ 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Израђен план и програм 
обука 
 
Израђен материјал за 
обуке 
 
Број и теме реализованих 
обука 
 
Број лица која су прошла 
обуку  

5.1.8. Едукације здравствених  
           радника у процесу  
           комуникације „пацијент-  
           здравствени радник“ 

2019. година Удружења 
медицинских 
сестара и 
здравствених 
техничара 
 
Министарство 
здравља и 
социјалне заштите 
Републике Српске 
 
Здравствене 
установе 
 
Експерти 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Израђен план и програм 
обука 
 
Израђен материјал за 
обуке 
 
Број и теме реализованих 
обука 
 
Унапријеђена 
комуникација између 
здравствених радника и 
пацијената 
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5.1.9. Организовање заједничких   
           савјетовања и конференција     
           запослених у  
           Правобранилаштву Републике  
           Српске, Републичкој управи за  
           геодетске и имовинско-правне  
           послове Републике Српске,  
           судовима и по потреби другим  
           органима и институцијама у  
           циљу стварања уједначене  
           праксе у поступању и  
           примјени позитивних прописа  
           у имовинско-правној области  
           и циљу сузбијања и смањења  
           ризика од корупције 
 

2020. година Правобранилаштво 
Републике Српске 
 
Републичка управа 
за геодетске и 
имовинско-правне 
послове Републике 
Српске 
Судови у 
Републици Српској 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број и теме заједничких  
савјетовања и 
конференција   
 
Извјештај о органима и 
институцијама које су 
учествовале и броју 
учесника испред сваке од 
њих 
 
Усаглашени ставови и 
уједначено поступање у 
имовинско-правним 
предметима  

5.1.10. Обуке и у погледу других   
             антикоруптивних  прописа  

континуирано Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске 
 
Агенција за 
државну управу 
Републике Српске 
 
Центар за 
едукацију судија и 
тужилаца 
Републике Српске   

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број едукација  
 
Предмет едукације 
 
Извјештај о органима и 
институцијама које су 
учествовале и броју 
учесника испред сваке од 
њих 
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5.2. Већа 
укљученост 
медија, грађана, 
невладиног и 
приватног сектора 
у борби против 
корупције у борби 
против корупције 

5.2.1. Праћење антикоруптивних  
           активности и прописа. 
 
 
 

континуирано Медији 
 
Удружења 
новинара 
 
Невладин сектор 

Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број организованих 
медијских  кампања с 
циљем презентације и 
промоције 
антикоруптивних 
активности и прописа 
 
Број сачињених 
извјештаја и препорука 

5.2.2. Емитовање програма и  
           емисија, објављивање  
           текстова на тему борбе против  
           корупције 
 
 

континуирано Медији 
 
Удружења 
новинара 
 
Невладин сектор 

Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број и врста програма, 
емисија и текстова  на 
тему борбе против 
корупције емитованих и 
објављених на  
радио-телевизијским 
сервисима и интернет 
порталима.  
 
Едукација јавности о 
штетности корупције и 
механизмима борбе 
против корупције. 

5.2.3. Подстицање активног учешћа  
           грађана у борби против  
           корупције 
 

континуирано Министарство 
унутрашњих 
послова Републике  
Српске  
 
Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Медији 
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број и врста спроведених  
активности с циљем 
анимирања грађана да 
пријаве корупцију 
 
Већи број пријављених 
коруптивних дјела и 
осталих неправилности 
од стране грађана 
 
Подршка грађана у раду 
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Невладин сектор надлежних органа и свих 
актера у борби против 
корупције 

5.2.4. Заједнички пројекти органа  
           власти, невладиног сектора,  
           медија и међународних  
           организација на промоцији  
           борбе против корупције и  
           повећању  моралне осуде и  
           неприхватљивости корупције  
 
 

континуирано Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске  
 
Судови у 
Републици Српској 
 
Медији  
 
Невладин сектор 
 
Међународне 
организације 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број и врста проведених  
активности и кампања с 
циљем моралне осуде и 
изражавања 
неприхватљивости 
корупције 
 
Подршка раду 
институција у борби 
против корупције 
 
Редовно објављени и 
ажурирани подаци о 
процесуирању и 
санкционисању 
учинилаца коруптивних 
кривичних дјела 
 
Изражавање 
сатисфакције грађана 
због кажњавања 
учинилаца коруптивних 
дјела 
 
Упознавање јавности са 
пројектима и промоција 
сарадње органа власти, 
невладиног сектора, 
медија и међународних 
организација на 
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промоцији борбе против 
корупције и повећању  
моралне осуде и 
неприхватљивости 
корупције  

5.2.5. Провести анализе и анкете о  
           перцепцији, присутности и  
           механизмима борбе против  
           корупције у различитим  
           сферама друштва у Републици  
           Српској  
 
 

2020. година Невладин сектор  
 
Међународне 
организације 
 
Академска 
заједница 

Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Проведене анализе и 
анкете о присутности и 
механизмима борбе 
против корупције и  
 
Јавно објављени 
резултати анализа и 
анкета   
 
Сачињене препоруке за 
даље антикоруптивно 
дјеловање  

5.2.6. Препознавање и указивање на  
           нове трендове и могућа  
           коруптивна дјеловања у  
           јавним институцијама  
           утврђене кроз анализе,  
           извјештаје, и студије домаћих  
           и међународних организација  
           и институција  и давање  
           препорука Влади Републике  
           Српске 
 

континуирано 
 
 

Невладин сектор  
 

Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Израђене и достављене 
анализе, извјештаји и 
студије домаћих и 
међународних 
организација и 
институција о могућим 
новим трендовима 
коруптивног дјеловања у 
јавним институцијама 
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5.3. Промоција 
борбе против 
корупције 
 

5.3.1. Представљање извјештаја о  
           имплементацији Стратегије и  
           Акционог плана 

континуирано Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Комисија за 
спровођење 
Стратегије за борбу 
против корупције 
Републике Српске 
 
Влада Републике 
Српске 
 
Народна 
скупштина 
Републике Српске 

Буџетска средства 
 

Представљени извјештаји 
о имплементацији 
Стратегије и Акционог 
плана 

5.3.2. Обиљежавање Међународног   
           дана борбе против корупције  
           9. децембра  
 
 

континуирано Влада Републике 
Српске 
 
Комисија за 
спровођење 
Стратегије за борбу 
против корупције 
Републике Српске 
 
Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Медији 
 
Невладин сектор 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Међународни дан борбе 
против корупције се 
обиљежава сваке године 
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5.3.3. Промовисати резултате рада  
           полиције на превенцији и  
           спречавању корупције 

континуирано Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске  
 
Медији  
 
НВО 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број саопштења за 
јавност 
 
Број конференција за 
новинаре 
 
Број објављених 
информација на интернет 
страници МУП РС у вези 
са коруптивним 
кривичним дјелима 
 
Информисана јавност о 
раду полиције на 
превенцији и спречавању 
корупције 

5.3.4. Унаприједити сарадњу  
           полиције и медија и обучити  
           медије, с циљем промоције  
           рада полиције, те повећања  
           повјерења грађана у рад  
           полиције  

континуирано  
 
 

Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске  
 
Медији 
 
Удружења 
новинара 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Унапријеђена сарадња 
полиције и медија 
 
Објективно информисање 
јавности о раду по 
полиције 
 
Веће повјерење грађана у 
рад полиције 
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5.3.5. Промовисати резултате рада         
           јавних тужилаштава и судова у  
           процесуирању и  
           санкционисању корупције 

континуирано Правосудне 

институције 

 

 

 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 

невладиног 

сектора и 

међународних 

организација 

Информисана јавност о 

раду полиције на 

превенцији и спречавању 

корупције 

Број саопштења за 

јавност 

Број конференција за 

новинаре 

Број објављених 

информација на сајту 

МУП РС у вези са 

коруптивним кривичним 

дјелима 

5.3.6. Организовати годишње  
           конференцијe за штампу  о  
           испуњењу препорука из  
           годишњих извјештаја  
           Републичке Комисије за  
           утврђивање сукоба интереса у  
           органима власти Републике  
           Српске 
 

континуирано  Републичка 
Комисија за 
утврђивање сукоба 
интереса у 
органима власти 
Републике Српске 
 
Медији 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број тема и одржаних 
конференција  
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5.3.7. Организовање домаћих и  
           међународних конференција  
           и округлих столова не теме  
           промоције и размјене  
           искустава из области борбе  
           против корупције 
 
 

континуирано Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске  
 
Правосудне 
институције 
 
Невладин сектор 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Број тема и одржаних 
конференција  

5.3.8. Даље промовисање  

           механизама за пријављивање  

           корупције 

континуирано Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Министарство 

унутрашњих 

послова Републике 

Српске  

Буџетска средства Број промотивних 
активности 
(кампање, округли 
столови, промотивни 
материјал и сл.) 
 

5.3.9. Даље промовисање  
           механизама за пружање  
           правне помоћи  
           потенцијалним лицима која 

пријављују  
           корупцију, али и промовисање 

позитивних  
           примјера, резултата и  
           облика заштите лица која 

пријаве корупцију  
 

2021. година  Министарство 
правде Републике 
Српске 
 
Центар за пружање 
бесплатне правне 
помоћи 
 
 

Буџетска средства 
 
Донаторска 
средства 
 
Подршка 
невладиног 
сектора и 
међународних 
организација 

Јавна кампања  у сврху  
пружања правне помоћи 
потенцијалним лицима 
која пријављују корупцију 
и информисања јавности 
о позитивним 
примјерима, резултатима 
и облицима заштите лица 
која пријаве корупцију 
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5.3.10. Развијање и успостављање  
             јединственог методолошког  
             оквира за истраживање  
             перцепције стања корупције  
            код грађана и других  
            субјеката 
 

2018. година Факултет 
политичких наука 
Универзитета у 
Бањалуци 

Буџетска и 
донаторска 
средства 

Развијен и успостављен 
јединствен методолошки 
оквир за истраживање 
перцепције стања 
корупције 

5.3.11. Анкетна истраживања   
             перцепције стања корупције  
             код грађана и других  
             субјеката и анализа  
             добијених података;  
             одржавање годишње стручне  
             конференције 
 

Сваке године Факултет 
политичких наука 
Универзитета у 
Бањалуци 

Буџетска и 
донаторска 
средства 

Сачињене анализе 
 
Донесене препоруке 
 

5.3.12. Различити облици едукације  
             јавности према захтјевима  
             заинтересованих субјеката  
 

Сваке године  
континуирана 
активност 

Факултет 
политичких наука 
Универзитета у 
Бањалуци 

Буџетска и 
донаторска 
средства 

Континуирано 
одржавање различитих 
облика едукација 

5.3.14.  Континуирано ширење  
              свијести грађана према  
              корупцији и промовисање  
              позитивних резултата рада  
              Министарства унутрашњих  
              послова 
 

континуирано Министарство 
унутрашњих 
послова Републике 
Српске  

Буџетска и 
донаторска  
средства 

Број саопштења за 
јавност 
 
Број промотивних 
кампања 
 
Број округлих столова 

 



 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

НАЦРТА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БОРБЕ ПРОТИВ 
КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ОД 2018. ДО 2022. ГОДИНЕ 

 
 
I ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Правни основ за доношење Акционог плана за спровођење Стратегије борбе против 
корупције у Републици Српској од 2018. до 2022. године садржан је у Стратегији борбе против 
корупције у Републици Српској од 2018. до 2022. године. Путем оперативних мјера у Акционом 
плану за спровођење Стратегије, за сваку од дефинисаних ризичних области одређен је начин 
њихове реализације и то главни носиоци реализације, рок реализације као и очекивани 
резултати односно индикатори успјешности. 

 

II        РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА  
 

Министарство правде Републике Српске, као носилац свих антикоруптивних активности 
у Републици Српској, и као обрађивач Акционог плана, у процесу израде остварило је 
комуникацију са свим релевантним институцијама Републике Српске које су предлагале мјере 
и активности.  

Процес израде Акционог плана почео је паралелно са израдом Стратегије. Радна група 
за израду Стратегије је, на одржаним састанцима и радионицама са релевантним 
представницима препознатих ризичних области, дефинисала стратешке циљеве, оперативне 
циљеве и мјере за њихову реализацију. Није се могло десити да нека институција буде 
одређена за носиоца реализације неке активности без претходне консултације и њихове 
сагласности са тим. Мишљења смо да би оваква поставка знатно повећала проценат 
реализације на крају стратешког периода докумета у цјелини, јер се на овакав начин избјегава 
могућност „наметања“ обавеза институцијама које нису биле упознате и/или сагласне, али и 
прописивање обавеза које нису у надлежности тих институција, као што је уочено као 
недостатак у процесу извјештавања из претходног стратешког периода. Поред тога што су 
институције давале приједлоге и сугестије за израду Акционог плана, након сачињавања 
Нацрта плана, поново су документ добили на увид, те је од њих затражено и уважено 
мишљење прије упућивања на усвајање. Треба напоменути да су, поред свих релавантних 
институција Републике Српске, свесрдну подршку у израду Акционог плана, својим стручним 
мишљењем и сугестијама пружиле и организације цивилног друштва које дјелују на простору 
Републике Српске, а заинтересоване су за предметну проблематику.  

 
III  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА  
 
         Сам садржај Акционог плана, како је и дефинисано Стратегијом, утврђен је у оквиру пет 
стратешких циљева: 

1) Јачање правног и институционалног оквира за борбу против корупције; 
2) Eфeктивниje искoриштавање пoстojeћих кaпaцитeта и унапређење сарадње у 

дeтeкциjи и прoцeсуирaњу кoруптивних дjeлa;  
3) Јачање транспарентности и интегритета јавног сектора; 
4) Oбeзбиjeдити aдeквaтнo кoриштeњe ИКT у циљу смaњeњa мoгућнoсти пojaвe 

кoрупциje; 
5) Пoдизaти свиjeст грaђaнa и jaвнoсти. 
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       Сваки од наведених стратешких циљева подијељен је на оперативне циљеве у оквиру којих 
се формирају јасно дефинисане мјере и активности са одређеним роковима за реализацију, 
носиоцима мјера и активности, изворима финансирања и индикаторима успјешности за сваку 
мјеру и активност појединачно.  
 

IV ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ  
 ДОНОШЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА 
 

За спровођење Акционог плана за спровођење Стратегије  борбе против корупције 
Републике Српске од 2018. до 2022. године средства ће се обезбиједити дијелом из буџета 
Републике Српске, дијелом кроз програме донатора и подршку невладиног сектора и 
невладиних организација, како је и одређено у Акционом плану у посебној колони под 
називом „Извор финансирања“. 

Носиоци активности Стратегије ће приликом разраде годишњих акционих планова 
планирати средства потребна за њену реализацију правовремено кроз процедуру израде 
буџета за сваку годину, путем буџетског захтјева, уважавајући трогодишњи циклус буџетског 
планирања Републике Српске, водећи рачуна да планови буду усклађени са буџетом Републике 
Српске за сваку годину у периоду трајања Стратегије и Акционог плана.  
 
 


