
 Буџет РС Oстали извори

Поглавље II

Међуинституционална сарадња

1.1. Припрема предлога текста 

Споразума о сарадњи између 

Министарства финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС и 

ОЛАФ-а 

Q4 2017
Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС

Припремљен предлог текста 

Споразума о сарадњи између 

Министарства финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС и 

ОЛАФ-а 

Нису потребна средства  -  -

1.2. Усаглашавање текста Споразума о 

сарадњи између Министарства 

финансија, Сектор за контролу јавних 

средстава, АФКОС и ОЛАФ-а 

Q4 2017
Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС

Финални текст Предлога 

споразума о сарадњи усаглашен са 

ОЛАФ - ом

Нису потребна средства  -  -

1.3. Потписивање Споразума о сарадњи 

између Министарства финансија, 

Сектор за контролу јавних средстава, 

АФКОС и ОЛАФ 

Q4 2017
Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС

Потписан Споразум о сарадњи између 

Министарства финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС и 

ОЛАФ-а 

Нису потребна средства  -  -

1.4. Одржавање редовних састанака са 

ОЛАФ-ом (најмање два пута годишње)

Континуирана 

активност 

Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС
Извештаји са састанака

Буџет РС                                                       

2017                                                               

2018                                                               

2019

2017                     300.000,00                                          

2018                     306.000,00                                         

2019                     312.120,00

 -

2.1. Припрема предлога текста 

Споразума о сарадњи између 

Министарства финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС и 

државних органа и институција чији су 

представници чланови АФКОС Мреже

Q3 2017

 Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС / 

државни органи и институције из АФКОС 

Мреже

Припремљен предлог текста Споразумa 

о сарадњи између Министарства 

финансија, Сектор за контролу јавних 

средстава, AФКОС и државних органа 

и институција чији су представници 

чланови АФКОС Мреже

Нису потребна средства  -  -

2.2. Усаглашавање текста Споразума о 

сарадњи између Министарства 

финансија, Сектро за контролу јавних 

средстава, AФКОС и државних органа и 

институција чији су представници 

чланови АФКОС Мреже

Q3 2017

 Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС / 

државни органи и институције из АФКОС 

Мреже

Текст Споразума о сарадњи усаглашен 

између Министарства финансија, 

Сектор за контролу јавних средстава, 

AФКОС-a и  државних органа и 

институција чији су представници 

чланови АФКОС Мреже

Нису потребна средства  -  -

2.3. Потписивање Споразума о сарадњи 

између Министарства финансија, 

Сектро за контролу јавних средстава, 

AФКОС и државних органа и 

институција чији су представници 

чланови АФКОС Мреже

Q4 2017

 Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС / 

државни органи и институције из АФКОС 

Мреже

Потписан Споразум о сарадњи између 

Министарства финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС и 

државних органа и институција чији су 

представници чланови АФКОС Мреже

Нису потребна средства  -  -

Поглавље III

3.1. Анализа потреба за обукама Q4 2017
Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС
Израђена Анализа потреба за обукама ГИЗ

3.2. Израда Годишњег плана обука на 

основу претходно урађене анализе
Q4 2017

Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС
Израђен Годишњи план обука  ГИЗ

3.3. Имплементација Годишњег плана 

обука 

Континуирана 

активност од 

усвајања Стратегије 

Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС

Спроведене обуке из Годишњег плана 

обука

У складу са исказаним потребама и 

захтевима посла/годишњег плана 

обука зависиће интензитет и 

обимност активности. На ове 

активности јак утицај ће имати и 

оспособљеност и број укључених 

државних службеника.

Буџет РС                                                       

2017                                                               

2018                                                               

2019

2017                     372.000,00                                          

2018                     379.440,00                                         

2019                     387.028,00

3.4. Израда извештаја/Анализе ефеката 

спроведених обука

На крају Q1 текуће 

године за претходну 

годину

Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС
Израђен извештај/Анализа 

Израђеном Анализом ефеката 

спроведених обука стиче се увид 

у степен стечених знања и вештина 

државних службеника у систему 

спречавања и превценије 

неправилности 

и превара, као и потреба за 

унапређење 

годишњег плана обука

Нису потребна средства  -  -

4.1. Идентификација свих тела која 

учествују у управљању средствима ЕУ и 

крајњих корисника ради спровођења 

политике управљања ризиком 

Q4 2017
Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС

Идентификована сва тела и крајњи 

корисници
Нису потребна средства  -  -

4.2. Упознавање свих тела која учествују 

у управљању средствима ЕУ и крајњих 

корисника са потребом дефинисања 

ризика и њиховим улогама у процесима

Q1 2018
Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС

Спроведено информисање и 

укључивање свих тела која учествују у 

управљању средствима ЕУ у процесе и 

крајњих корисника (презентације, 

састанци, информације...)

Буџет РС                                                       

2017                                                               

2018                                                               

2019

2017                     50.000,00                                          

2018                     51.000,00                                         

2019                     52.020,00

1 Унапређење сарадње са ОЛАФ-ом

2

Унапређење сарадње између Министарства 

финансија, Сектор за контролу јавних средстава, 

АФКОС и државних органа и институција чији 

су представници чланови АФКОС Мреже

Превенција у циљу спречавања неправилности и превара у поступању са финансијским средствима ЕУ

3

Упознавање државних службеника кроз обуке са 

значајем превенције неправилности у ИПА 

програмима 

4

Спровођење политике управљања ризиком у 

контексту превенције неправилности и превара 

са средствима ЕУ

Индикатори Извори финансирања
Процена финансијских средстава

КоментарРедни број Циљ Активности
Временски 

оквир
Oдговорна институција



4.3. Припремне активности за анализу 

ризика свих тела која учествују у 

управљању средствима ЕУ ради 

дефинисања подручја ризика од 

неправилности и превара

Q3 2018
Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС

Прикупљене информације о ризицима 

свих тела која учествују у управљању 

средствима ЕУ ради дефинисања 

подручја ризика од неправилности и 

превара

ГИЗ

4.4. Анализа  ризика свих тела која 

учествују у управљању средствима ЕУ 

ради дефинисања подручја ризика од 

неправилности и превара

Q4 2018
Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС
Израђена Анализа ГИЗ

4.5. Израда предлога мера за управљање 

ризицима
Q1 2019

Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС

Израђени предлози мера за управљање 

ризицима
ГИЗ

4.6. Израда Методологије управљања 

ризицима у вези са појавом 

неправилности и превара 

Q2 2019
Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС 

Израђена Методологија управљања 

ризицима у вези са појавом 

неправилности и превара

ГИЗ

4.7. Редовна анализа и одржавање нивоа 

свести о значају политике управљања 

ризицима у контексту превенције 

превара и неправилности 

Континуирана 

активност 

Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС

Одржани састанци са свим телима која 

учествују у управљању средствима ЕУ 

(минимум два пута годишње)

Буџет РС                                                       

2017                                                               

2018                                                               

2019

2017                     50.000,00                                           

2018                     51.000,00                                         

2019                     52.020,00

4.8. Праћење спроведених корективних 

мера

На крају Q1 текуће 

године за претходну 

годину

Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС

Извештај о праћењу спроведених 

корективних мера који се доставља 

АФКОС Мрежи

Нису потребна средства  -  -

5

Осигурати делотворну унутрашњу и спољну 

комуникацијy у вези за механизмима за 

сузбијање неправилности и превара

5.1. Одржавање редовних састанака 

АФКОС Мреже 

Континуирана 

активност

Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС

Одржани планирани састанци АФКОС 

Мреже

Буџет РС                                                       

2017                                                               

2018                                                               

2019

2017                     5.000,00                                          

2018                     5.100,00                                         

2019                     5.202,00

6.1. Сарадња са медијима и упознавање 

јавности са заштитом финансијских 

интереса ЕУ, а самим тим и заштитом 

финансијских интереса Републике 

Србије

Континуирана 

активност од 

усвајања Стратегије

Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС

Издата саопштења, публиковане 

брошуре, објављене информације (сајт 

Министарства, јавна гласила...)

Буџет РС                                                       

2017                                                               

2018                                                               

2019

2017                     100.000,00                                          

2018                     102.000,00                                         

2019                     104.040,00

6.2. Спровођење кампање у циљу 

подизања нивоа свести и знања о 

значају заштите финансијских интереса 

ЕУ, а самим тим и финансијских 

интереса Републике Србије у јавности, 

кроз учешће у јавним трибинама, 

семинарима, конференцијама 

Континуирана 

активност од 

усвајања Стратегије

Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС

Активно учествовање на јавним 

трибинама, семинарима, 

конференцијама које се тичу борбе 

против корупције, неправилности и 

преавара

У сарадњи са свим релевантним 

институцијама и телима који су 

укључени у заштиту финансијских 

интереса ЕУ, а са тиме и 

финансијских интереса Републике 

Србије 

Буџет РС                                                       

2017                                                               

2018                                                               

2019

2017                     50.000,00                                          

2018                     51.000,00                                         

2019                     52.020,00

6.3. Израда промотивног материјала

Континуирана 

активност од 

усвајања Стратегије

Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС
Израђен промотивни материјал ГИЗ

6.4. Одржавање конференција у сарадњи 

са ОЛАФ-ом

Континуирана 

активност од 

усвајања Стратегије 

Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС
Одржане конференције

Буџет РС                                                       

2017                                                               

2018                                                               

2019

2017                     200.000,00                                          

2018                     204.000,00                                         

2019                     208.080,00

6.5. Израда публикације/брошуре на 

годишњем нивоу (опис тренутног стања, 

напредак, наредни кораци и мере)

На крају Q1 текуће 

године за претходну 

годину

Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС
Израђена публикација/брошура ГИЗ

7.1. Анализа тренутне ситуације -  

процена правног оквира и 

административних капацитета у циљу 

обезбеђивања функционалне 

финансијске инспекције 

Q2 2017

Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава - АФКОС и 

Буџетска инспекција

Израђена анализа СИГМА

7.2.  Измена релевантних законодавних 

аката 
Q4 2017 Министарство финансија Измењена релевантна законска акта СИГМА, ГИЗ

7.3. Израда мапе пута за уподобљавање 

методологије Буџетске инспекције за 

средства националног буџета са АФКОС-

ом

Q4 2017

Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава - АФКОС и 

Буџетска инспекција

Израђена мапа пута СИГМА

7.4. Усвајање мапе пута за интеграцију 

Буџетске инспекције за средства 

националног буџета са АФКОС-ом

Q4 2017

Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава - АФКОС и 

Буџетска инспекција

Усвојена мапа пута Нису потребна средства  -  -

8.1. Анализа постојећих процедура за 

управљање неправилностима у оквиру 

система индиректног управљања 

претприступним фондовима ЕУ 

Q2 2018 
Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС
Урађена анализа ДИС 

8.2. Унапређење процедура за 

управљање неправилностима у оквиру 

система индиректног управљања 

претприступним фондовима ЕУ

Q4 2018 
Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС и НАО

Указивање за потребом унапређења 

постојећих процедура и, сходно томе, 

унапређење истих кроз потврду од 

стране НАО

ДИС 

9.1. Анализа обима посла (WLA - Work 

Load Analisis ) узимајући у обзир 

потребу праћења спровођења 

финансијских средстава ЕУ без обзира 

на метод спровођења и предузимања 

административних провера пријављених 

неправилности у вези са истим 

Q3 2017
Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС

Израђен Предлог измене Правилника о 

унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у 

Министарству финансија

ДИС 

7

Успостављање одговорајућег законодавног 

оквира за финансијску инспекцију усклађену са 

интерном финансијском контролом у јавном 

сектору

4

Спровођење политике управљања ризиком у 

контексту превенције неправилности и превара 

са средствима ЕУ

6

Подизање нивоа свести и знања јавности о 

значају заштите финансијских интереса ЕУ, као 

заштите финансијских интереса Републике 

Србије 

Управљање неправилностима 

8

Обезбеђивање  ефикасног и одговарајућег  

контролног оквира у  систему управљања 

фондовима ЕУ у случајевима појаве 

неправилности и превара.

9

Јачање АФКОС-а, квалитативно и квантитативно 

, ради предузимања административних провера 

пријављених неправилности у поступању са 

финансијским средствима ЕУ 



9.2. Повећање броја извршилаца у 

Министарству финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС 

ради праћења спровођења финансијских 

средстава ЕУ без обзира на метод 

спровођења и предузимања 

административних провера пријављених 

неправилности у вези са истим

Q4 2017 за 

5 извршилаца

Q4 2018 за 

4 извршиоца

Q2 2019 за 

2 извршиоца

Министарство финансија
Повећан број извршилаца у 

АФКОС-у

9.3. Овладавање запослених у 

Министарству финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС 

различитим методама спровођења 

финансијске помоћи ЕУ (правила и 

процедуре)

Континуирана 

активност

Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС

Запослени у Министарству финансија, 

Сектор за контролу јавних средстава, 

АФКОС "владају" различитим 

методама спровођења финансијске 

помоћи ЕУ (правила и процедуре)

ГИЗ

9.4. Јачање административних 

капацитета АФКОС - а у циљу 

адекватног спровођења 

административних провера пријављених 

неправилности у вези са средствима ЕУ 

кроз сарадњу са ОЛАФ - ом и  различите 

семинаре и обуке

Континуирана 

активност

Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС

 Запослени у Министарству финансија, 

Сектор за контролу јавних средстава, 

АФКОС обучени за спровођење 

административних провера 

пријављених неправилности у 

поступању са финансијским средствима 

ЕУ без обзира на метод спровођења

Буџет РС                                                       

2017                                                               

2018                                                               

2019,                                                             

ДИС, ГИЗ

2017                     150.000,00                                          

2018                     153.000,00                                         

2019                     156.060,00

9.5. Израда оперативних процедура 

Министарства финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС за 

спровођење административних провера 

пријава неправилности у вези са 

средствима ЕУ

Q4 2017
Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС
Израђене Оперативне процедуре ГИЗ

10.1. Анализа позитивног законодавства 

Републике Србије из ове области
Q3 2017 Министарство правде Урађена анализа

10.2.Измeнити прaвни oквир зa бoрбу 

прoтив кoрупциje у склaду сa 

свeoбухвaтном aнaлизом aнти-

кoруптивнoг зaкoнoдaвствa o 

усклaђeнoсти сa прaвoм EУ и 

међунaрoдним стaндaрдимa, рaди 

идeнтификoвaњa нeдoстaтaкa домаћег 

прaвнoг oквирa зa бoрбу прoтив 

кoрупциje 

Q3 2018 Министарство правде

Усвojeн Зaкoн o измeнaмa и дoпунaмa 

Зaкoнa о кривичном поступку у 

Народној скупштини

Веза Акционим планом за ПП 23 

10.3. Aнaлизa oргaнизaциoнe структурe, 

кaпaцитeтa и oвлaшћeњa држaвних 

oргaнa у бoрби прoтив oргaнизoвaнoг 

криминaлa и кoрупциje у сврху 

постизања eфикaснoсти и jaчaњa 

нeзaвиснoсти свих рeлeвaнтних 

институција

Q3 2019 Министарство правде Текст усаглашен Веза Акционим планом за ПП 23 

11.1. Израда годишњег програма обуке
Континуирана 

активност

Правосудна академија, Министарство 

правде, Министарство унутрашњих 

послова, Републичко јавно тужилаштво и 

Државно веће тужилаца, као и друге 

релевантне институције

Израђен годишњи програм обуке

11.2. Спровођење обука према 

годишњем плану

Континуирана 

активност

Правосудна академија, Министарство 

правде, Министарство унутрашњих 

послова, Републичко јавно тужилаштво и 

Државно веће тужилаца, као и друге 

релевантне институције

Спроведене обуке према годишњем 

плану 

12.1. Одржавање редовних састанака 

институција укључених у спровођење 

истрага кривичних дела и кривичних 

поступака

Континуирана 

активност

Министарство унутрашњих послова, 

Републичко јавно тужилаштво, Агенција за 

борбу против корупције, као и друге 

релевантне институције

Одржани састанци

12.2. Потписивање споразума о 

међусобној сарадњи и координацији

Континуирана 

активност

Министарство унутрашњих послова, 

Републичко јавно тужилаштво, Агенција за 

борбу против корупције, као и друге 

релевантне институције

Потписан Споразум

12.3. Учествовање у раду тела 

међународних иницијатива, мрежа и 

стручних скупова и обука 

Континуирана 

активност

Министарство унутрашњих послова, 

Републичко јавно тужилаштво, Агенција за 

борбу против корупције, као и друге 

релевантне институције

Одржани састанци

13
Праћење извештавања кроз Информациони 

систем за управљање неправилностима (ИМС) 

13.1. Праћење извештавања кроз 

Информациони систем за управљање 

неправилностима (ИМС) 

Континуирана 

активност

Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС

Анализе, извештаји и спроведене 

административне провере
Нису потребна средства

14.1. Извршити свeoбухвaтну aнaлизу у 

вези са механизмом за повраћај 

средстава рaди идeнтификoвaњa 

нeдoстaтaкa прaвнoг oквирa

Q3 2017 Министарство финансија Израђена анализа

14.2. Израда предлога измена правног 

оквира у складу са резултатима анализе 
Q4 2017 Министарство финансија Израђен предлог

Повраћај средстава

9

Јачање АФКОС-а, квалитативно и квантитативно 

, ради предузимања административних провера 

пријављених неправилности у поступању са 

финансијским средствима ЕУ 

Истраге кривичних дела и кривични поступци

10

Усклађивање позитивног законодавства 

Републике Србије ради унапређења нормативног 

оквира подобног за ефикасно откривање, 

кривично гоњење и суђење за ова кривична дела

11

Унапређење капацитета надлежних институција 

за ефикасно откривање, кривично гоњење и 

суђење за ова кривична дела кроз обуке

12
Унапређење механизама међуинституционалне и 

међународне сарадње

Извештавање о неправилностима

14  Јачање механизама за повраћај средстава

ПОГЛАВЉЕ IV 



15.1. Праћење спровођења редовних 

активности из Стратегије

Од усвајања 

Стратегије 

континуирана 

активност

Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС

Активности редовно ажуриране и 

израђен извештај о спровођењу циљева 

и активности из Стратегије

Нису потребна средства

15.2. Израда извештаја о спровођењу 

циљева и активности из Стратегије на 

годишњем нивоу

На крају Q1 текуће 

године за претходну 

годину

Министарство финансија, Сектор за 

контролу јавних средстава, АФКОС
Израђен Извештај Нису потребна средства

ЛЕГЕНДА ОЗНАКА КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ У АП:

Q-ознака за квартал

АФКОС-Тело за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније

ОЛАФ-Европска канцеларија за борбу против превара

ИПА-Инструмент за претприступну помоћ

НАО-Национални службеник за одобравање

ПП-преговарачко поглавље

Праћење спровођења стратегије и Акционог плана

15

 Успостављање јединственог система за праћење 

и оцењивање напретка и спровођење ове 

стратегије


