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9. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРОГРАМИ

9.1. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ

9.1.1. Заједничке активности

Р.
бр.

АКТИВНОСТ РОК ИМПЛЕМЕНТАТОР ПОКАЗАТЕЉИ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

1. Усвајање властитог Плана дјеловања против
корупције на основу Акционог плана за
спровођење Стратегије за борбу против
корупције БДБиХ

Шест мјесеци
након усвајања
АП

Органи јавне управе,
институције, јавна
предузећа и друга
правна лица чији је
оснивач БДБиХ

Креирани и јавно објављени
планови дјеловања против
корупције

2. Израда планова интегритета у свим
институцијама у складу са Смјерницама
АПИК-а

Прва година
након усвајања
АП

Органи јавне управе,
институције, јавна
предузећа и друга
правна лица чији је
оснивач БДБиХ

Креирани и јавно објављени
планови интегритета

3. Доношење кодекса понашања/eтичког кодекса Прва година
након усвајања
АП

Органи јавне управе,
институције, јавна
предузећа и друга
правна лица чији је
оснивач БДБиХ

Број донесених етичких
кодекса

4. Унаприједити транспарентне и мјерљиве
критеријуме за запошљавање и премјештање у
органима јавне управе, институцијама, јавним
предузећима и другим правним лицима чији је

Прва година
након усвајања
АП

Органи јавне управе,
институције, јавна
предузећа и друга
правна лица чији је

Предложене и усвојене
измјене и допуне закона и
подзаконских аката који
садрже предметне
критеријуме



оснивач БДБиХ оснивач БДБиХ

5. Запошљавање вршити у складу са исказаним
потребама у актима о систематизацији радних
мјеста по основу уговора на неодређено/
одређено вријеме, а само у изузетним
приликама вршити ангажовање по основу
уговора о дјелу, уговора о посебним
пословима, уговора о привременим и
повременим пословима и осталим сличним
уговорима у органима јавне управе,
институцијама, јавним предузећима и другим
правним лицима чији је оснивач БДБиХ

Прва година
након
усвајања АП

Органи јавне управе,
институције, јавна
предузећа и друга
правна лица чији је
оснивач БДБиХ

Смањен број лица ангажованих
по основу уговора о дјелу,
уговора о посебним пословима,
уговора о привременим и
повременим пословима и осталим
сличним уговорима

6. Промовисати и унаприједити проактиван
приступ јавности рада институција власти

Континуирано Органи јавне управе,
институције, јавна
предузећа и друга
правна лица чији је
оснивач БДБиХ

Унапређена транспарентност
рада кроз број објављених и
на захтјев достављених
информација

7. Појачати интерни (изненадне контроле,
интерне ревизије, итд.) и екстерни
(инспекцијска контрола и сл.) надзор у оним
областима рада у којима је на основу
планова интегритета установљен ризик од
корупције

Континуирано Интерни, екстерни
надзор и
инспекцијски органи
у БДБиХ

Број извршених контрола и
надзора

8. Успоставити отворене комуникационе канале
у јавним институцијама БДБиХ с циљем
пријављивања корупције

Континуирано Органи јавне управе,
институције, јавна
предузећа и друга
правна лица чији је
оснивач БДБиХ

Број отворених
комуникационих канала

9. Увођење модела е-Владе и е-управљања
(посебно е-јавне набавке), како би се
поједноставиле интерне административне
процедуре

Континуирано Органи јавне управе,
институције, јавна
предузећа и друга
правна лица чији је

Израђени документи који
иницирају и уређују мјере
модернизације путем
информатизације. Уведен
модел е-управљања



оснивач БДБиХ

10. Израдити водич и регистар информација под
контролом органа јавне управе, институција,
јавних предузећа и других правних лица чији је
оснивач БДБиХ у складу са Законом о слободи
приступа информацијама БиХ

Прва година
након усвајања
АП

Органи јавне управе,
институције, јавна
предузећа и друга
правна лица чији је
оснивач БДБиХ

Израђени водичи и регистри
информација у складу са
Законом о слободи приступа
информацијама БиХ

11. Извршити анализу примјене Закона о сукобу
интереса БДБиХ и дати препоруке за
усклађивање закона са европском праксом као
и препоруке за унапређење примјене наведеног
закона

Прва година
након усвајања
АП

Изборна комисија
БДБиХ, Скупштина
БДБиХ

Анализа извршена и израђене
препоруке

12. Појачати надзор над примјеном прописа који
уређују област јавних набавки са циљем
избјегавања незаконитости и неправилности у
раду

Континуирано Канцеларија за
разматрање жалби БиХ,
Агенција за јавне
набавке БиХ,
Канцеларија за
ревизију и интерни
контролори у органима
јавне управе,
институцијама, јавним
предузећима и другим
правним лицима чији је
оснивач БДБиХ

Ефикасност у коришћењу јавних
средстава

13. Обука запослених за спровођење поступака
јавних набавки са циљем специјализације и
додатног усавршавања

Континуирано Запослени који раде на
пословима јавних
набавки у органима
јавне управе,
институцијама, јавним
предузећима и другим
правним лицима чији је
оснивач БДБиХ

Број обука и број запослених
који су похађали обуке



14. Спроводити обавезу јавног објављивања
планова јавних набавки, закључених уговора,
као и евентуалних накнадних радова за органе
јавне управе, институције, јавна предузећа и
друга правна лица чији је оснивач БДБиХ у
складу са законом

Континуирано Органи јавне управе,
институције, јавна
предузећа и друга
правна лица чији је
оснивач БДБиХ

Обавеза се спроводи

15. Доношење процедура управљања ризицима у
поступцима јавних набавки са посебним
акцентом на припрему тендерске
документације и пријем робе, услуга и радова

Шест мјесеци
након усвајања
АП

Менаџмент органа јавне
управе, институција,
јавних предузећа и
осталих правних лица
чији је оснивач БДБиХ

Донесене процедуре управљања
ризицима

16. Јачање мониторинга и евалуације над
поступцима јавних набавки у јавном сектору
Брчко дистрикта БиХ

Континуирано Агенција за јавне
набавке БиХ

Извјештај Агенције о
извршеном мониторингу и
евалуацији

17. Спровести анкету о оспособљености и
информисаности службеника запослених у
органима јавне управе, институцијама, јавним
предузећима и другим правним лицима чији је
оснивач БДБиХ у вези са превенцијом
корупције и координацијом борбе против
корупције и сукоба интереса

Шест мјесеци
након усвајања
АП

Координатори,
Комисија, АПИК

Број анкетираних запосленика

18. Након извршене анкете обезбиједити едукације
свих запослених на предавањима и обукама
из области спречавања корупције и сукоба
интереса

Континуирано Органи јавне управе,
институције, јавна
предузећа и друга
правна лица чији је
оснивач БДБиХ,
Комисија, АПИК

Број организованих обука



9.1.2. Субвенције, подстицаји, накнаде, грантови и остали видови давања

Р.
бр.

АКТИВНОСТ РОК ИМПЛЕМЕНТАТОР ПОКАЗАТЕЉИ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

1. Израда пописа јавних органа који додјељују
субвенције, подстицаје, накнаде, грантове и
остале видове давања

Шест мјесеци
након
усвајања АП

Влада БДБиХ,
Скупштина БДБиХ

Попис јавних органа израђен

2. Законом регулисати области од друштвеног
интереса којим ће се вршити додјела
субвенција, подстицаја, накнада, грантова и
осталих видова давања и одређивање
формалних процедура за све поступке
појединачне додјеле средстава те оснивање
евалуационих тимова за додјелу средстава

Прва година
након
усвајања АП

Влада БДБиХ,
Скупштина БДБиХ

Предложена и усвојена законска
регулатива

3. Законом регулисати надзор над трошењем
додијељених средстава по основу субвенција,
подстицаја, накнада, грантова и осталих
видова давања

Прва година
након
усвајања АП

Влада БДБиХ,
Скупштина БДБиХ

Предложена и усвојена законска
регулатива

4. Контрола обрачуна годишње накнаде за
концесије

Континуирано Влада БДБиХ Број спроведених контрола

5. Сачинити јединствени регистар додјеле и
реализације субвенција, подстицаја, накнада,
грантова и осталих видова давања

Прва година
након
усвајања АП

Влада БДБиХ Регистар сачињен

6. Успоставити ефикасан надзор и контролу
удружења и фондација који су корисници
буџетских средстава

Прва година
након усвајања
АП

Влада БДБиХ,
Скупштина БДБиХ

Успостављен ефикасан надзор и
контрола



9.1.3. Здравство

Р.
бр.

АКТИВНОСТ РОК ИМПЛЕМЕНТАТОР ПОКАЗАТЕЉИ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

1. Извршити анализу и на основу анализе
ефикасно уредити сукоб интереса у пружању
здравствених услуга у домену допунског рада

Прва година
након усвајања
АП

Одјељење за здравство
и остале услуге и све
здравствене установе у
БДБиХ

Сукоб интереса у пружању услуга
у домену допунског рада уређен и
регулисан

2. Спровођење континуираних интерних
контрола у здравственим услугама

Континуирано Одјељење за здравство
и остале услуге, ФЗО и
све здравствене
установе у БДБиХ

Извјештаји о спровођењу
контрола

3. Анализирати и ефикасно уредити процесе
прописивања лијекова и контролу потрошње
лијекова

Прва година
након усвајања
АП

ФЗО, Одјељење за
здравство и остале
услуге и све
здравствене установе у
БДБиХ

Начин прописивања и контроле
потрошње лијекова прописан

4. Анализирати и ефикасно уредити процесе
прописивања и издавања ортопедских и других
помагала

Прва година
након усвајања
АП

ФЗО, Одјељење за
здравство и све
здравствене установе у
БДБиХ

Начин прописивања и издавања
ортопедских и других помагала
прописан

5. Анализирати могућности настанака ризика на
корупцију у вези са сарадњом са приватним
здравственим установама

Девет мјесеци
након усвајања
АП

ФЗО, Одјељење за
здравство и остале
услуге и ЈЗУ

Израђена анализа са
препорукама и мјерама које
треба спровести за
спречавање настанка ризика

6. Оснивање комисије за притужбе на листе
чекања

Девет мјесеци
након усвајања
АП

ФЗО, Одјељење за
здравство, ЈЗУ и
Комисија-један члан

Комисија основана

7. Едукација радника у здравству о важности
спречавања корупције

Континуирано ФЗО, Одјељење за Број организованих едукација



здравство и све
здравствене установе у
БДБиХ и Комисија

9.1.4. Образовање
Р.
бр.

АКТИВНОСТ РОК ИМПЛЕМЕНТАТОР ПОКАЗАТЕЉИ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

1. Израдити и координирати активности на
увођењу усаглашеног плана и програма етике
и интегритета у образовним институцијама у
Брчко дистрикту БиХ с циљем јачања
моралних вриједности

Прва година
након усвајања
АП

Комисија, Влада БД
БиХ и
Одјељење за
образовање

Број састанака ради израде плана
и програма из описа активности и
израда и увођење предметног
плана и програма у образовне
институције БДБиХ

2. Обезбиједити јавну промоцију усаглашеног
плана и програма етике и интегритета у
образовним институцијама у Брчко дистрикту
БиХ с циљем јачања моралних вриједности

Прва година
након усвајања
АП

Комисија, Влада
БДБиХ и
Одјељење за
образовање

Број саопштења и јавних
наступа о усаглашеном плану и
програму етике и интегритета

3. Примјена усаглашеног плана и програма
етике и интегритета у образовним
институцијама у Брчко дистрикту БиХ с циљем
јачања моралних вриједности

Друга година
након
усвајања АП

Комисија, Влада
БДБиХ и Одјељење за
образовање

Усаглашени план и програм
се спроводи у образовним
институцијама БДБиХ

4. Ефикасно уредити сукоб интереса у
домену допунског рада и давања инструкција у
основним и средњим школама

Континуирано Комисија, Влада
БДБиХ и Одјељење за
образовање

Број измијењених или
донесених нових прописа

5. Израда и усвајање правилника о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и
сарадника у настави

Прва година
након усвајања
АП

Одјељење за
образовање и
образовне институције

Усвојен Правилник

6. Организовати промоцију активности у
области борбе против корупције у

Континуирано Одјељење за
образовање,

Број промотивних активности



образовном систему одржавањем „Дана
отворених врата“

образовне институције
и Комисија

9.1.5. Јавне финансије

Р.
бр.

АКТИВНОСТ РОК ИМПЛЕМЕНТАТОР
ПОКАЗАТЕЉИ

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

1. Развити модел процедура и јединствену
методологију додјеле субвенција, подстицаја,
накнада, грантова и осталих видова давања

Прва година након
усвајања АП

Влада БДБиХ, Скупштина и
Комисија

Модел процедура развијен и
усвојен

2. Обезбиједити усклађеност стратешког
планирања развојних сектора и пројеката са
програмима додјеле субвенција, подстицаја,
накнада, грантова и осталих видова давања из
буџета

Континуирано Влада БДБиХ Стратешки приступ усклађен

3. Капацитирати надлежне институције власти с
циљем ефикасне додјеле субвенција,
подстицаја, накнада, грантова и осталих
видова давања из буџета Брчко дистрикта
БиХ

Прва година након
усвајања АП

Влада БДБиХ Надлежне институције
капацитиране у складу са
њиховим потребама

4. Капацитирати органе надзора путем
специјализације, материјално-кадровског
попуњавања и јачања независности

Прва година након
усвајања АП

Влада БДБиХ Надлежни органи капацитирани



9.2. СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

9.2.1. Заједничке активности

1. Усвајање Закона о заштити лица која
пријављују корупцију и доношење
подзаконских аката о заштити пријавиoцa
корупције и њихова промоција међу запосленим

Прва година након
усвајања АП

Влада и Скупштина
БДБиХ

Усвојен закон, донесенa
подзаконскa актa и извршена
њихова промоција

2. Усвајање законског оквира о формирању
сталног тијела за борбу против корупције
БДБиХ

Прва година након
усвајања АП

Влада и Скупштина
БДБиХ

Усвојен закон и донесенa
подзаконскa актa

9.2.2 – 9.2.4. Полиција, правосуђе и инспекција

1. Анализирати и редуцирати слабости у
откривању, процесуирању и кажњавању
актера корупције s циљem ефикаснијег
процесуирања коруптивних кривичних дјела,
нарочито у сложенијим случајевима

Прва година након
усвајања АП

Полиција, правосудни
органи БДБиХ

Спроведене анализе,
предложене измјене постојећег
модуса рада

2. Анализирати људске и материјалне капацитете
инспекције, полиције и правосудних
институција за борбу против корупције и у
складу са резултатима анализе предложити јачање
ових капацитета

Девет мјесеци након
усвајања АП

Инспекцијски органи,
Полиција и
правосудни
органи БДБиХ

Извршена анализа и предложене
мјере на основу анализе



3.
Унапређење сарадње и координације на
релацији
„инспекција–полиција–тужилаштво–суд“, као
и формирање заједничких истражних тимова
између тужилаштва, полиције и инспекције у
сврху спровођења ефикаснијих истрага у
кривичним дјелима корупције

Континуирано Инспекцијски органи,
Полиција и
правосудни
органи БД БиХ

Сарадња унапријеђена

4.
Анимирање грађана за пријаву корупције Континуирано Полиција и

Тужилаштво БДБиХ
Спровођење јавних кампања и
промоција борбе против корупције
са акцентом на ризичне области,
промоција позитивних примјера
поступања у случајевима корупције

5.
Обезбједити електронски приступ органима
кривичног гоњења који поступају у истрагама
коруптивних кривичних дјела и финансијским
истрагама, одговарајућим базама података
пореских и инспекцијских органа.

Континуирано Полиција и
Тужилаштво БДБиХ

Обезбијеђен приступ

6. Специјалистичке обуке у области борбе против
корупције

Континуирано Инспекцијски органи,
Полиција и
правосудни органи
БДБиХ

Број обука и број запослених
који су похађали обуке

7. Усклађивање кривичног законодавства са
међународним стандардима, нарочито
препорукама Групе држава против корупције

Континуирано Правосудна комисија
БДБиХ

Усвојене измјене и допуне
Кривичног закона БДБиХ

8. Анализирати области у којима је неопходан
чешћи инспекцијски надзор

Девет мјесеци након
усвајања АП

Инспекцијски органи Утврђене области у којима је
потребан чешћи инспекцијски
надзор

9. Планирати и вршити инспекцијски надзор на
основу урађене анализе

Континуирано након
извршене анализе

Инспекцијски органи Број извршених инспекцијских
контрола



10. Унапређење процедура за ефикасније
откривање и санкционисање кршења
интегритета од стране запослених у
инспекцијским органима

Континуирано Надзорни орган Број спроведених провјера

9.3. РАЗВИЈАЊЕ СВИЈЕСТИ ОШТЕТНОСТИ КОРУПЦИЈЕ И САРАДЊА СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ

9.3.1. Заједничке активности
9.3.2. Јавна кампања о облицима и штетама корупције и механизмима супротстављања
9.3.3. Развијање и имплементација заједничких пројеката са организацијама цивилног друштва у области борбе против корупције

1. Промовисати Акциони план Брчко дистрикта
БиХ и Стратегију за борбу против корупције
БДБиХ у јавности и код запослених у
институцијама у БДБиХ

Континуирано Комисија, Влада БДБиХ Број промоција и саопштења за
јавност

2. Обезбиједити активно учешће организација
цивилног друштва у процесима креирања
политика борбе против корупције, јавним
заговарањем, расправама и консултацијама

Континуирано Комисија, Влада
БДБиХ и организације
цивилног друштва

Организације цивилног друштва
укључене у изради
антикоруптивних политика на
нивоу БДБиХ

3. Обезбиједити учешће организација цивилног
друштва у мониторингу спровођења
активности из АП

Континуирано Комисија, Влада
БДБиХ и организације
цивилног друштва

Организације цивилног друштва
учествују у мониторигу
спровођења АП

4. Обезбиједити сарадњу између Владе БДБиХ и
НВО које третирају област борбе против
корупције

Шест мјесеци након
усвајања АП

Влада БДБиХ Потписан меморандум о сарадњи



5. Идентификовати потребе и могућности за
финансирањем пројеката борбе против
корупције

Шест мјесеци након
усвајања АП

Комисија и Влада
БДБиХ

Идентификоване специфичне
активности из Акционог плана
за које су потребна донаторска
средства

6. Организовати заједничке форуме или друге
облике сталне комуникације са
организацијама цивилног друштва с циљем
ефикасне борбе против корупције

Континуирано Комисија, Влада БДБиХ Број одржаних
форума/састанака

9.4. КООРДИНАЦИЈА, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА АНТИКОРУПТИВНИХ АКТИВНОСТИ

9.4.1. Заједничке активности
9.4.2. Прикупљање вјеродостојних података о спровођењу антикоруптивних активности, анализа и извјештавање
9.4.3. Периодична евалуација спровођења антикоруптивних активности
9.4.4. Сарадња са другим специјализованим тијелима у области координације и мониторинга антикоруптивних активности

1. Израдити пословник о раду Комисије Два мјесеца након
усвајања АП

Комисија Израђен Пословник о раду

2. Обезбједити инструмент за прикупљање
података о имплементацији антикоруптивних
активности предвиђених овим АП

Три мјесеца након
усвајања АП

Комисија, АПИК Инструмент израђен

3 Едукација о примјени веб-апликације за
извјештавање

Три мјесеца након
усвајања АП

Комисија, АПИК Едукација извршена

4. Именовати координаторе антикоруптивних
активности у свим институцијама

Три мјесеца након
усвајања АП

Органи јавне управе,
институције, јавна
предузећа и друга правна
лица чији је оснивач БД

Број именованих координатора

5. Вршити едукације чланова Комисије и
координатора антикоруптивних активности

Континуирано Комисија, АПИК Број едукација



6.
Обезбиједити адекватне услове за рад
Комисије

Шест мјесеци након
усвајања АП

Влада БДБиХ Услови за рад обезбијеђени

7. Организовати састанке и друге облике
редовне комуникације и сарадње између
Комисије и координатора антикоруптивних
активности

Континуирано Комисија и
координатори

Број одржаних састанака

8. Информисање јавности о резултатима
имплементације антикоруптивних
активности
предвиђених овим Акционим планом

Шестомјесечно Комисија Број саопштења за јавност

9. Организовати јавне дискусије и друге облике
комуникације са јавношћу о резултатима у
имплементацији антикоруптивних активности

Континуирано Комисија и
организације
цивилног друштва

Број одржаних јавних
дискусија

10. Учинити јавно доступним и промовисати
измјене Акционог плана

Два мјесеца након
евентуалне измјене

Комисија и
организације
цивилног друштва

Ревидирање Акционог плана
уколико се уоче недостаци

11.
Организовати обуке, округле столове и друге
облике заједничког дјеловања са АПИК-ом и
другим органима специјализованим за борбу
против корупције

Континуирано Комисија,
АПИК

Број одржаних обука и других
активости

ПРЕГЛЕД МЈЕРА

Превенција
-

заједничке
активности

Субвенције,
подстицаји,
накнаде,
грантови и
остали
видови
давања

Здравство Образовање Јавне
финансије

Сузбијање
корупције +
заједничке
активности

Развијање
свијести о
штетности
корупције и
сарадња са
цивилним
друштвом

Координација,
мониторинг и евалуација
антикоруптивних
активности

Укупан број

Број
мјера

18 6 7 6 4 12 6 11 70




