
 
На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини 

(„Службени гласник“, број 9/10) и члана 238. став 5. Пословника Народне 
скупштине („Службени гласник РС“, број 20/12 – Пречишћени текст), 

Народна скупштина Републике Србије, на Двадесет петој 
посебној седници у Једанаестом сазиву, одржаној 15. јула 2019. године, 
донела је 

3 А К Љ У Ч А К 

поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за 
борбу против корупције за 2018. годину 

1. Народна скупштина констатује да је Извештај о раду Агенције 
за борбу против корупције целовито представио рад Агенције у 2018. 
години, у примени Закона о Агенцији за борбу против корупције, и то како у 
погледу конкретних резултата у раду Агенције у извршавању контролне и 
превентивне функције, тако и у погледу спровођења Националне 
стратегије за борбу против корупције и Акционог плана за примену 
Националне стратегије за борбу против корупције у 2018. години.  

Народна скупштина подржава напоре и активности Агенције за 
борбу против корупције у јачању интегритета и одговорности институција 
и функционера, као и запослених у управи у циљу сузбијања корупције, 
како у управи тако и у друштву у целини. 

2. Народна скупштина препоручује Влади да предузме све 
потребне активности како би се обезбедила што потпунија примена 
Закона о спречавању корупције и остваривање антикорупцијских циљева 
кроз континуирано јачање транспарентности у раду државних органа, 
стварању услова за остваривање права на адекватан приступ 
евиденцијама и документацији државних органа и организација и других 
правних лица, од значаја за поступке које води Агенција, те прецизирање 
правила о правима и обавезама функционера, као и јаснија и строжа 
правила о њиховој одговорности. 

3. Народна скупштина позива Владу да, у циљу превенције 
корупције, ради на унапређивању нормативног оквира у области 
финансирања политичких активности и јаснијег дефинисања спорних 
појмова и питања која се односе на групе грађана. 

4. Народна скупштина подржава Владу, да у оквиру својих 
надлежности, интензивира сарадњу са другим државним органима у 
области борбе против корупције и сузбијању организованог криминала, 
тероризма и корупције. 

5. Народна скупштина препоручује Влади да обезбеди 
неопходне инфраструктурне и кадровске услове, као и одговарајућу 
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опрему и програме, ради побољшавања услова за несметан и ефикасан 
рад Агенције. 

6. Народна скупштина се обавезује да ће обезбедити 
усклађеност законских решења и створити јединствен и конзистентан 
правни оквир који уређује област борбе против корупције. 

7. Народна скупштина позива Владу да редовно подноси 
Народној скупштини извештај о спровођењу ових закључака. 

8. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије“.  
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