
ПРЕПОРУКE КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АП23 
 

Састанак 19.05.2022. 

 

 

На састанку 19.05.2022. године, након разматрања релевантних извештаја и дискусије 

чланова, Координационо тело позива органе у свом саставу, као и друге носиоце 

активности у АП23, да у наредном периоду испуне следеће препоруке: 

I Наставити са улагањем напора да се испуне активности које значајно касне (чији је рок 

био IV квартал 2020. године, укључујући и 2021. годину и I квартал 2022. године); 

II Потребно је организовати интер-ресорне састанке са Радном групом за подршку 

Координационом телу у вези кашњења и/или разјашњења ситуације у погледу спровођења  

појединих активности: 

Министарство правде, Државно веће тужилаца, Министарство здравља, Заштитник     

грађана, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство 

културе и информисања, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Регулаторно тело за 

електронске медије, Комисија за контролу државне помоћи; 

III Доставити Министарству правде ажуриране податке о индикаторима утицаја, у оквиру 

процеса извештавања о испуњености прелазних мерила; 

IV Потребно је континуирано, без изузетка, организовати састанке Радне групе за 

подршку Координационом телу, након састанка Координационог тела, на којима ће се 

поступати у складу са препорукама усвојеним на седницама Координационог тела; 

V Објавити недостајуће појединачне оперативне планове за спречавање корупције на 

интернет страницама министарстава која су била надлежна за њихово доношење. 

 

 

Поновљене препоруке: 

 

- Потребно је да извештаји институција буду јасни и везани за индикатор резултата. 

Када се ради о континуираним активностима, избегавати формулацију „није било 

активности“, с обзиром да онемогућава оцену испуњености; Када се ради о континуираним 

активностима потребно је јасно известити да ли се спроводе – уколико су планиране у 

једном кварталу и спроведене, навести да је активност за ту годину завршена. Не наводити 

„није било активности“; 

 

- Приликом навођења образложења кашњења потребно је детаљније навести разлоге. Није 

адекватно да се разлози кашњења прескоче у извештају, чак и када се дају планиране методе 

решавања проблема; 

- Извештаји о спровођењу АП23 које усвоји Координационо тело треба да буду доступни 



и на интернет странама надлежних институција како би се појачала видљивост; 

- Унапредити извештавање у оквиру механизма раног упозоравања, нарочито водећи 

рачуна о образложењу разлога кашњења у спровођењу активности као и прецизнијем 

планирању корака за спровођење активности наведених у Извештају о механизму раног 

упозоравања; 

- Потребно је да се детaљнo сaглeдa Извештај о механизму раног упозоравања и да свaки 

од рeсoра прeдузме oдгoвaрajућe кoрaкe у оквиру свoje нaдлeжнoсти кaкo би сe зaстojи 

прeвaзишли и пoстиглa пoтрeбнa динaмикa у циљу испуњeњa aктивнoст. 


