Национална стратегија за борбу против корупцијеу Републици Србији за период од 2013.
до 2018. године
Народна скупштина Републике Србије усвојила је 01. јула 2013. Националну стратегију
за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године. Нацонална стратегија за борбу
против корупције представља средњорочни стратешки документ који садржи циљеве који ће се
реализовати у наредних пет година. Национална стратегија за борбу против корупције заснива
се на начелима владавине права и заштите основних људских права и слобода. Носилац
Стратегије је Агенција за борбу против корупције. Нису одређена финансијска средства,
идентификовани извори финансирања су: буџетска средства и средства донатора. Стратегија је
усклађена са следећим документима: Стратегија развоја интерне финансијске контроле у
јавном сектору у Републици Србији; Национална стратегија реформе правосуђа за период од
2013. до 2018. године; Стратегија развоја спорта у Републици Србији; Стратегија развоја
система јавног информисања у Републици Србији.
У Стратегији су наведене следеће приоритетне области, које су кључне за изградњу и
јачање системских антикорупцијских механизама: Политичке активности; Јавне финансије;
Приватизација и јавно-приватно партнерство; Правосуђе; Полиција; Просторно планирање и
изградња; Здравство; Образовање и спорт; Медији. Важан део борбе против корупције
представља њена превенција.
Корупцијом настају проблеми који се односе на: осиромашење друштва и државе, опада поверење грађана у демократске институције, стварање неизвесности и нестабилности
економског система који се огледа између осталог и у смањењу инвестиција. Један од проблема
је сукоб интереса у смислу неспојивости функција. Главни недостаци који су се показали у
пракси јесу непрецизно дефинисан законски појам права и обавезе функционера као и
непостојање каталога јавних функција. Из тога проистиче да је неопходно прецизирати и
обезбедити механизме за праћење и доследну примену одредаба о сукобу интереса и ојачати
одговорност и транспарентност у поступању. Основни проблеми на царинским испоставама и
граничним прелазима су недостатак правног оквира техничке опремљености и стручних
кадрова.
Проблеми у области урбанизма односе се на бесправу изградњу објеката, непотпуне и
неажуриране катастре непокретности и катастре водова, непостојање урбанистичких планова
на различитим нивоима или њихове неусклађености, недовољни капацитети инспекцијских
служби и њихова пасивна улога у процесу контроле.
У области здравства проблеме представљају: недефинисање процедуре допунског рада
лекара, трошење средстава из буџета или донација, примање поклона, сукоб интереса, листе
чекања, пружање ванстандардних услуга, однос између фармацеутских кућа и лекара, пријем у
радни однос здравствених радника и сарадника
. Ризици за корупцију уочени у оквиру сектора образовања у највећој мери повезују се
са недовољном транспарентношћу низа процеса који се одвијају у оквиру просветних
институција као и веома широким дискреционим овлашћењима у одлучивању. У медијима је
тешко утврдити како власничку структуру, тако и финансирање медија.
Општи циљ Стратегије је да се корупција као препрека економском, социјалном и
демократском развоју Републике Србије у највећој могућој мери отклони.
Посебни циљеви су дефинисани како би се решили и отклонили проблеми истакнути за
приоритетне области.
Владе Републике Србије је 25. августа 2013. године усвојила Акциони план за
спровођење Националне стратегије за борбу против корупције. Акционим планом предвиђене
су конкретне мере и активности неопходне за реализацију стратешких циљева, рокови,
одговорни субјекти и ресурси за реализацију.
Координатор за ефикасно спровођење стратегије је Министарство правде у сарадњи са
Агенцијом за борбу против корупције. У вршењу надзора над спровођењем Стратегије,
Агенција за борбу против корупције користиће искључиво индикаторе испуњености
активности. За примену Акционог плана финансијска средства се обезбеђују кроз редовно
буџетско финансирање.
Цео текст стратегије можете наћи овде

