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Резултати рада Сектора унутрашње контроле
Aктивности Сектора унутрашње контроле (у даљем тексту: СУК) током 2015. године су биле
усмерене на сузбијање свих облика незаконитог рада полицијских службеника, са посебним
акцентом на сузбијање коруптивног понашања полицијских службеника, јачање превентивне
функције кроз спровођење превентивних контрола, активностима на измени Закона о
полицији у циљу стварања нормативног оквира који ће јасно дефинисати делокруг рада и
надлежност СУК-а, као и предлагање мера за унапређење ефикасности рада и процедура
организационих јединица, у оквиру Министарства унутрашњих послова и иницирање
промена у нормативном оквиру када правна норма не постоји или је неадекватна.
Поред тога, приоритет у раду СУК-а су представљале и активности на провери основаности
навода из представки и притужби грађана и правних лица у којима је указивано на
незаконито и непрофесионално поступање полицијских службеника и на прекорачење
овлашћења, злоупотребе и друге неправилности у њиховом раду и поступању, као и
активности на успостављању и јачању професионалних стандарда у раду и одговорности
полицијских службеника и на обезбеђењу поштовања етичког кодекса полицијских
службеника. СУК извршио је више анализа ризика у различитим организационим јеидницама
МУП-а и надлежне руководиоце упознала са истим.
Tоком 2015.године СУК je надлежним јавним тужилаштвима поднео укупно 168
кривичних пријава и 8 извештаја као допуне кривичних пријава, тако да је у односу на
претходну годину укупан број кривичних пријава повећан за 13,5 % (2014.године је
поднето 148 кривичних пријава).
број кривичних пријава
број допуна кривичних пријава

2014.година
148
8

2015.година
168
8

%
+13,5%
/

Пораст броја поднетих кривичних пријава „пратио“ је и пораст броја пријављених, тако да је
кривичним пријавама које је 2015.године поднео СУК, обухваћено 173 полицијских
службеника и 65 грађана, што је за 30% више него прошле године (2014.године је
пријављено 155 полицијских службеника и 28 грађана).

број пријављених лица
полицијски службеници
грађани

2014.година
183
155
28

2015.година
238
173
65

%
30%
11,6%
132%

У складу са овлашћењима из члана 294 став 1 и 2, у вези члана 289 став 1 ЗКП, полицијски
службеници СУК-а су одредили меру задржавања за 57 полицијских службеника и 29
грађана, а на основу овлашћења из члана 291 ЗКП спровели су надлежним јавним
тужиоцима 4 полицијских службеника и 7 грађана.
Кривичним пријавама које је СУК поднео током прошле године, обухваћено је 335 кривичних
дела.
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Пријавама СУК-а су обухваћена следећа кривична дела:
Назив кривичног дела
злоупотреба службеног положаја
примање мита
давање мита
фалсификовање исправе
фалсификовање службене исправе
превара
превара у служби
злостављање и мучење
лака телесна повреда
изазивање опште опасности
угрожавање сигурности
трговина утицајем
трговина утицајем подстрекавањем
недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи
недозвољена трговина
удруживање ради вршења кривичних дела
несавестан рад у служби
фалсификовање новца
превара у осигурању
проневера
тешка крађа
крађа
недозвољена производња, држање, ношење и стављање у промет
оружја и експлозивних материја
остала дела

Број кривичних
дела
86
111
21
8
7
37
1
3
1
2
1
3
1
1
1
1
23
1
1
1
1
2
4
17

Коруптивна кривична дела:
кривична дела
злоупотреба службеног положаја

2014.година
72

2015.година
86

%
+19,4%

примање мита
давање мита
трговина утицајем
злоупотреба положаја одговорног
лица

29
/
1
1

111
21
4
2

+282,7%
+21%
+300%
+100%

Највећи број кривичних пријава је резултат самосталног рада полицијских службеника СУКа, а свега неколико пријава је поднето у сарадњи са подручним полицијским управама.
У односу на прошлу годину, незнатно је повећан број руководилаца против којих је СУК
поднео кривичне пријаве – 2014.године је пријавама обухваћено 27 руководећих радника, а
2015.године - 31 руководилаца (Кривичне пријаве поднете су против руководилаца Управе
саобраћајне полиције у седишту, ПУ у Прокупљу (по две кривичне пријаве), као и по једна
кривична пријава против руководилаца Одељења за инспекцијско техничке послове у
Управи саобраћајне полиције ПУ за гард Београд, ПС Сурдулица, ПУ у Врању, ПС Сента,
ПУ у Кикинди, ОСП ПУ у Ужицу, ПС Бач, ПУ у Новом Саду, ПС Чока, ПУ у Кикинди. Поред
тога, поднете су и по две кривичне пријаве против бивших руководилаца Управе
саобраћајне полиције и ПУ у Прокупљу).
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Од значајнијих кривичних пријава које је СУК поднео током 2015.године издвајамо следеће:
Полицијски службеници СУК–а у сарадњи са Тужилаштвом за организовани криминал су 14.
јуна ухапсили и поднели кривичну пријаву против руководиоца и 28 полицијских
службеника Управе граничне полиције због постојања основане сумње да су
извршили кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела, примање мита и
злоупотреба службеног положаја. Кривичном пријавом је обухваћено и 8 царинских
службеника због удруживања ради вршења кривичних дела, примање мита и злоупотребе
службеног положаја, као и власница једне трговинске радње због давања мита. У периоду
од марта 2014. године до 14. јуна 2015. године, осумњичени руководилац је организовао
криминалну групу коју су чинили пријављени полицијски и царински службеници и власница
СТР који су, на граничном прелазу Бачки Брег, од грађана који су преко граничног прелаза
уносили различиту робу узимали новац како заузврат против њих не би предузимали
законом прописане мере. Власница самосталне трговинске радње је од грађана примала
новчана средства и поклоне за полицијске и царинске службенике (од којих је један део
задржавала за себе), а заузврат је поменуте грађане обавештавала о сменама полицијских
и царинских службеника који су им омогућавали да несметано, са кријумчареном робом,
прелазе државну границу.
У наставку рада на расветљавању случајева злоупотреба службеног положаја и примања
мита полицијских и царинских службеника са СГП „Бездан“, полицијски службеници СУК-а
су, у периоду од 25. до 28.07.2015. године ухапсили и уз кривичне пријаве спровели
Тужилаштву петорицу грађана због постојања основа сумње да су извршили 16 кривичних
дела давања мита из члана 368 Кривичног законика РС, тако што су давали поклоне у новцу
и другој роби полицијским и царинским службеницима на ГП „Бачки Брег“, како они у оквиру
својих службених овлашћења према њима не би предузимали радње које су били дужни да
предузимају и тиме им омогућили да несметано без контроле возила превозе кријумчарену
робу или робу чији је промет преко државне границе Р Србије забрањен, као и да превозе
путнике за које су захтевали да им се не утисне гранични печат Р Србије у путну исправу
због рачунања рокова боравка у земљама Европске Уније.
Такође, током 2015. године поднета је кривична пријава и против полицијског службеника
СГП Бездан, РЦ према Мађарској, Управа граничне полиције који је у периоду од 15.01. до
14.06.2015.године, у службеним просторијама СГП Бездан, ГП Бездан-друмски, у шест
наврата оверио улазним граничним печатом Р Србије хрватску путну исправу на име једног
грађанина, иако именовани није извршио прелазак државне границе Р Србије, где борави, те
је на тај начин омогућио наведеном грађанину да непријављено борави на територији Р
Србије и то у више наврата, дуже од дозвољених 90 дана.
Током марта месеца, СУК је поднео пет кривичних пријава против пет полицијских
службеника СГП „Суботица“ Регионални центар према Мађарској, Управа граничне
полиције и против три царинска службеника ЦИ „Келебија“, Царинарница Суботица.
Један полицијски службеник је обухваћен свим кривичним пријавама, при чему су две
поднете због кривичних дела која је извршио самостално, а три због дела која је извршио
заједно са пријављеним полицијским и царинским службеницима. Постоје основи сумње да
су поменути полицијски службеници омогућавали једном грађанину из Алексинца да преко
државне границе Републике Србије, пређе теретним возилом са робом чији је увоз
забрањен – половним кућним апаратима, да су другом омогућили да путничким возилом са
ауто приколицом за превоз паса, за које нису били испуњени услови за некомерцијално
кретање кућних љубимаца, односно за које није поседовао потребну документацију као
доказ о пореклу, власништву и осталим релеватним подацима, као и да су члановима две
породице ромске националности, омогућили да пређу државну границу како би наставили
пут до земаља ЕУ где су намеравали да траже азил.
У наставку рада на расветљавању случајева злоупотреба службеног положаја полицијских
службеника СГП „Суботица“ Регионални центар према Мађарској, СУК је поднео две
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кривичне пријаве против једног полицијског службеника са овог СГП, који је у више наврата
обављајући послове контроле државне границе, без провере у ЈИС МУП односно у
апликацији „Граница“, омогућавао грађанима Републике Србије, углавном ромске
националности, да несметано напусте Србију ради одласка у земље ЕУ где су тражили азил,
лажно приказујући при том разлоге подношења захтева, односно злоупотребљавајући
систем безвизног режима ЕУ, након чега су на основу Споразума о реадмисији са земљама
ЕУ враћени у Србију.
У сарадњи са ПУ за град Београд, УКП МУП и ТОК-а, полицијски службеници СУК-а су јуна
2015.године поднели кривичну пријаву против 13 лица, од којих су за 11 одредили меру
задржавања, а за двојицом су расписали потрагу, међу којима су двојица полицијских
службеника ПУ за град Београд, ПС Палилула, ПИ Борча због постојања основа сумње да
су извршили кривично дело недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи и
кривично дело злоупотреба службеног положаја, тако што су полицијски службеници
организовали наведена лица за вршење незаконитог преласка државне границе и транспорт
илегалних миграната из Прешева и околине, преко Београда до Суботице, односно
мађарске границе и што су помогли једном пријављеном да пријави пребивалиште у
Београду, на фиктивној адреси.
СУК је поднео две кривичне пријаве против полицијских службеника који су покушали да
искористе актуелне проблеме везане за транспорт и боравак илегалних миграната који су
избегли из ратом захваћених подручја Сирије, Авганистана, Палестине и др. Једна пријава
је поднета против полицијског службеника ПС Прешево, ПУ у Врању, због постојања основа
сумње да је у септембру 2015.године захтевао и примио износ од 150 ЕУРА, од једног лица
из Прешева, који за потребе превозника „Стрела“ Обреновац, прикупља мигранте који се
транспортују до Београда, како не би санкционисао возаче аутобуса наведеног превозника,
који су вршили превоз страних држављана, без претходног пријављивања у прихватни
центар у Прешеву и без прибављања одговарајуће потврде која је неопходна за кретање на
територији Републике Србије. Друга кривична пријава је поднета против полицијских
службеника ПС Љиг, ПУ у Ваљеву, који су после контроле пословања угоститељског објекта
„Дан и ноћ“ у Љигу у коме су били смештени илегални мигранти из Сирије, извршене у
периоду од 07. до 22.09.2015.године, од закупца поменутог објекта захтевали и примили
износ од 1.600 еура како не би вршили даље провере и како би му омогућили да и даље
пружа услуге илегалним мигрантима.
Због истих проблема везаних за транспорт и боравак илегалних миграната, поднета је
кривична пријава и против двојице полицијских службеника ПУ за град Београд, јер су
27.06.2015.године, у близини насељених места Башаид и Меленци, општина Зрењанин,
зауставили аутобус фирме „Енка путнички“, легитимисали се као полицијски службеници и
од путника-сиријских миграната који нису код себе имали путне исправе и потврде о
поднетом захтеву за азил, захтевали и узели 700 еура, након чега су им дозволили да
наставе путовање до Кањиже.
Пријава је поднета против полицијског службеника СГП Мокрање, Регионалног центра
према Бугарској и једног грађанина из Неготина због постојања основа сумње да је
грађанин умишљајно подстрекавао полицијског службеника на извршење кривичног дела,
које је извршио тако што је у периоду од 24.07.2014. године до 06.11.2014.године, вршећи
дужност полицајца на СГП Мокрање, путем СМС порука и у непосредним телефонским
разговорима наведеном грађанину и његовом сараднику, достављао поверљиве
информације о тренутној локацији и кретању своје граничне патроле која је обезбеђивала
државну границу у зони одговорности СГП Мокрање према Р Бугарској, односно са
умишљајем није вршио своју службену дужност, тако што није сачињавао одговарајуће
извештаје или службене белешке, нити је о информацијама које се односе на илегални
прелазак илегалних емиграната на територију Р Србије обавештавао старешине, што је био
у обавези.
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Сектор је поднео девет кривичних пријава против пет полицијских службеника
Управе граничне полиције, Одсек за контролу преласка државне границе, Регионални
центар према БиХ и четири државна службеника у Управи царина у ЦИ Сремска Рача,
због постојања основа сумње да су од возача камиона, држављана Србије и БиХ, узимали
новац у износу од 5-20 евра, како би им заузврат омогућили да по принципу приоритета
својим возилом приступе на излаз из Србије, што су иначе морали да учине будући да се
радило о превозу живе стоке у БиХ, као и да изврше проверу докумената возача и возила и
евидентирање изласка лица из Србије.
Због непоступања по наредбама прекршајних судова за довођење грађана, којима је
вршена замена новчаних казни казнама затвора, које су услед непредузимања мера од
стране полицијских службеника застареле, СУК је поднео 18 кривичних пријава дана
06.03.2014.године против 18 полицијских службеника ПУ у Шапцу (током 2012., 2013. и
2014.године) јер су несавесно поступали по наредбама прекршајних судова за привођење
грађана који се нису одазвали позивима прекршајних судова по предметима извршења
новчаних казни. Две кривичне пријаве су поднете и против руководилаца у ПУ у Шапцу због
постојања основа сумње да су, одвојено, извршили кривично дело несавестан рад у служби
јер нису вршили надзор над радом полицијских службеника по наредбама прекршајних
судова. На описани начин су омогућили да се у периоду од почетка 2012.године до краја
2014.године Буџету Републике Србије причини материјална штета у износу од преко
4.100.000 динара.
Почетком јуна 2015. године, полицијски службеници су поднели 9 кривичних пријава против
петорице полицијских службеника ПУ у Пожаревцу, тројице власника ауто школа и
једног грађанина, због постојања основа сумње да су извршили више кривичних дела
примање мита и злоупотреба службеног положаја. У периоду од 23.12.2014.године до
13.03.2015.године тројица полицијских службеника су од кандидата за полагање возачких
испита, или њихових родитеља, тражили и примили поклоне у новцу, у износима од 100 до
250 еура по кандидату, како би, као чланови испитне комисије за полагање возачког испита,
помагали кандидатима да положе возачки испит, тако што су им диктирали тачне одговоре
приликом полагања теоријског дела возачког испита или тако што им приликом практичног
дела испита, нису евидентирали и узимали у обзир негативне поене и учињене грешке.
Друга двојица пријављених полицијских службеника, у поступку вршења инспекцијског
надзора и контроле рада ауто школе „Васа“ у Великом Градишту,
након уочених
неправилности, у записник о извршеној контроли нису унели констатован податак да
инструктор није имао законом предвиђен дневни одмор у прописаном трајању од 11 часова
и да није потписао задњу страну у књизи практичне обуке инструктора вожње.
У наставку рада на потпуном расветљавању спреге полицијских службеника ПУ у Пожаревцу
са власницима ауто-школа, СУК је током јула месеца 2015. године поднео пет кривичних
пријава против двојице власника ауто школа - против власника ауто школе „Сале“ из
Костолца једну пријаву, а против власника ауто школе „Васа“ из Великог Градишта – четири
кривичне пријаве. Пријаве су поднете због злоупотребе службеног положаја и
фалсификовања исправа, које су власници ауто школа извршили тако што су у Регистар за
оспособљавање кандидата за возаче уписивали да су поједини кандидати присуствовали
свим часовима практичне обуке за полагање возачког испита (иако нису), на основу чега су
им помагали да обезбеде услове за полагање практичног дела испита за возаче „Б“
категорије. Поред тога, власници ауто школа су у Књигу практичне обуке која се мора водити
на основу Закона о безбедности саобраћаја, уносили лажне податке да су поједини
кандидати присуствовали часовима практичне обуке, на основу чега им је омогућено
полагање возачког испита.
Поред тога, СУК је поднео три кривичне пријаве против власника и инструктора ауто школе
из Великог Градишта и полицијског службеника ОСП ПУ у Пожаревцу, јер су од двојице
грађана, у периоду од 2011-2013. године, узели по 100 еура како би им омогућили да положе
теоријски и практични део возачког испита, без изласка на испите.
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Пријаве су поднете и против полицијског службеника Одсека за сузбијање привредног
криминалитета, ПУ у Јагодини и његова три саучесника који су заједно извршили 6
кривичних дела преваре, два кривична дела примање мита, два кривична дела давање
мита и продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја. Постоје основи сумње да
је поменути полицијски службеник од једног лица из Ћуприје узео новац уз обећање да ће,
користећи свој утицај, позивајући се на своје контакте у Пореској управи у Параћину,
омогућити позитивно решавање захтева за повраћај ПДВ који је он поднео, као и да, у
периоду од 23.10.2014. године до средине фебруара 2015. године, није предузео мере
према осталим пријављеним лицима иако је знао да су осумњичени регистровали засебна
предузећа, у циљу вршења кривичних дела превара, тако да им је омогућио прибављање
вишемилионске користи на штету неколико предузећа;
Поред тога, СУК је поднео кривичну пријаву и против припадника Жандармерије, зато што је
у својству председника једно од синдиката у МУП-у, без одговарајућих одлука и сагласности
органа Синдиката, у периоду од 30.12.2010.године до 04.07.2011.године у пословној банци
„Прокредит Банк“ са седиштем у Београду, у којој се води текући рачун Синдиката,
својеручно потписивао и издавао налоге за пренос, путем којих је са текућег рачуна
Синдиката на сопствени текући рачун, који се води у истој банци, кроз 6 трансфера укупно
пренео 530.000,00 RSD, чиме је себи прибавио противправну имовинску корист на штету
Синдиката.
У фебруару 2015.године, СУК је поднео кривичну пријаву против три полицијска
службеника Станице граничне полиције „Сурдулица“, Регионални центaр граничне
полиције према Р. Бугарској, Управа граничне полиције који су 31.01.2015.године, након
проналаска осам држављана Авганистана који су без путних исправа, на илегалан начин
уши у Србију из Бугарске, исте довели до службених просторија СГП „Сурдулица“ где су од
њих тражили и примили новац у износу од 530 евра, а од једног од њих и мобилни телефон
марке „HUAVEI“, како против њих не би поднели захтев за покретање прекршајног поступка
надлежном Прекршајном суду у Сурдулици. Уместо тога, пријављени полицијски
службеници су поменута лица службеним возилом одвезли на државни пут за Црну Траву
како би даље наставили путовање.
Током априла 2015. године, СУК је, у сарадњи са полицијским службеницима ПУ у
Крагујевцу, поднео кривичну пријаву против руководиоца у оквиру Одељења
криминалистичке полиције, ПУ у Крагујевцу, као и четири грађанина, због постојања
основа сумње да је поменути руководилац, искоришћавањем свог службеног положаја и
овлашћења, издао наређење полицијском службенику, да по убрзаном поступку обради
предмет који се односи на подметање и изазивање пожара у СУР „Брег Срки“ и да сачини
извештај за ОЈТ и архивира предмет, иако НН извршилац наведеног кривичног дела није
идентификован, у намери да тројици грађана обухваћеним кривичном пријавом, омогући
стицање противправне имовинске користи, наплатом премије осигурања од компаније
„Дунав осигурање“, у износу од 4.028.000 RSD. Осумњичена тројица грађана су
организовали изазивање пожара у локалу СУР Брег-Срки у Крагујевцу, тако што су
ангажовали четвртог грађанина, који је 19.01.2015. године запалио локал, након чега су
тројица осумњичених грађана, подстрекавали полицијског службеника да изврши наведено
кривично дело, како би од компаније „Дунав осигурање“ наплатили напред наведени износ.
У прошлој години, полицијски службеници СУК-а су током рада на прикупљању индиција и
сазнања о незаконитим активностима и непрофесионалном поступању и понашању
полицијских службеника, сачинили 119 оперативних информација и 21 предлога за
отварање оперативних обрада.

број оперативних информација
број предлога за отварање
обрада

оперативних

2014.година
145
15

2015.година
119
21

%
-17,9%
40%
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Полицијски службеници СУК–а су у 2015. години применили посебне доказне радње
према укупно 82 лица. Посебне доказне радње примењиване су за укупно 77 лица кроз
оперативне обраде а за укупно 5 лица кроз предмета овога Сектора. и то:
-

-

Тајни надзор комуникација из чл. 166 ЗКП - примењена је према 49 лица
Тајно праћење и снимање из чл. 171 ЗКП - примењена је према 63 лица
Симуловани послови, посебна доказна радња из чл. 174 ЗКП - СУК је кроз
оперативну обраду која је отворена 2014. године а реализована 2015. године
применио наведену посебну доказну радњу. Такође, иста посебна доказна радња
примењена је од стране СУК-а и кроз три предмета ван оперативних обрада а према
укупно 4 лица. Напомињемо да је наведена посебна доказна радња примењивана као
симуловано давање мита, ради доказивања кривичног дела примање мита из чл.
367 КЗ.
Прикривени иследник, посебна доказна радња из чл. 183 ЗКП - У оквиру
оперативне обраде, која је отворена 2014. године а реализована 2015. године од
стране СУК-а, примењена је наведена посебна доказна радња.

Поред наведеног, СУК је у 2015. години укупно обрадио 98 захтева за увид у задржане
податке, кроз које је остварен увид за укупно 422 различите јединице. Такође, обрађено је и
50 захтева за увид у телефонске именике са укупно 279 јединица. Ради компаративне
анализе у 2014. години обрађено је 62 захтева за приступ задржаним подацима, кроз које је
остварен приступ за 366 различитих јединица.
У току 2015.године, настављена је и сарадња са канцеларијом Повереника за информације
од јавног значаја и заштиту података о личности, по чијим захтевима су поступала
овлашћена лица у СУК-у, по хитном поступку, уз стриктно поштовање законом прописаних
рокова.
Овлашћена лица СУК-а су током 2015.године поступала по 49 захтева за достављање
информација од јавног значаја и по шест жалби које су изјављене због одбијања захтева
за слободан приступ информацијама од јавног значаја, у складу са Законом о слободном
приступу информацијама од јавног значаја. Од укупног броја захтева 43 је усвојено, а један
је одбијен.
2015.година
укупан број захтева за достављање информација од јавног значаја, од
чега
делимично или потпуно усвојени
одбијени захтеви
број жалби изјављених због одбијања захтева (из претходне године)

49
43
1
6

Током 2015. године, полицијски службеници СУК-а поступили су по 51 захтеву Заштитника
грађана.
Током 2015.године СУК је вршио превентивне контроле у следећим организационим
јединицама МУП-а:
- Јагодина (од 30.01.до 10.02.2015. године)
- Ужице (од 06.07. до 23.07.2015. године)
- Регионални центар граничне полиције према Републици Македонији (седиште),
као и СГП Прешево, СГП Прохор Пчињски, СГП Рујан, СГП Бујановац и СГП
Трговиште. (од 10.08. до 29.08.2015. године)
- Шабац (од 12.01. до 30.01.2015. године) и
- Полицијска
станица
Бујановац
(од
16.-18.09.2015.године
и
од
22.25.09.2015.године).
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Приликом вршења превентивних контрола, полицијски службеници СУК-а су уочили
одређенe пропустe у раду полицијских службеника који се односе на:
-

-

-

непоступање и неблаговремено поступање по захтевима надлежних тужилаштава за
прикупљање потребних обавештења, што утиче на благовремено поступање и
доношење јавнотужилачке одлуке по пријавама грађана и правних лица;
неуредно вођење појединих службених евиденција;
необавештавање надлежних Центара за социјални рад о пријавама кривичних дела
насиља у породици и пријавама о нарушеним породичним односима чиме су
прекршене одредбе Посебног протокола о поступању полицијских службеника у
случајевима насиља над женама у породици и партнерским односима;
непоштовање обавезне примене одредаба ЗКП када полицијски службеници
привремено одузимају предмете, посебно када су у питању моторна возила,
непоступање по наредбама прекршајних судова које су услед тога застареле и на
давање сагласности за одустанак од прекршајног гоњења;
неправилностима у раду приликом пријаве пребивалишта и боравишта грађана
албанске националности на територијама појединих општина у Р Србији, као и
издавања личних карата и путних исправа тим грађанима и др.

Након превентивних контрола и утврђених пропуста у раду, СУК је поднео 21
кривичну пријаву. Такође, предложено је да се против 150 полицијских службеника
предузму мере дисциплинске одговорности.
Поред мера према полицијским службеницима који су учинили пропусте у раду, након
превентивних контрола СУК је, на основу уочених неправилности и пропуста предлагао и
предузимање мера које треба да обезбеде отклањање уочених неправилности,
успостављање механизама законитог поступања, ефикаснији рад у појединим сегментима
рада. Најзначајнији предлози су се односили на:
- доследно поштовање одредби Обавезне инстукције о оперативном раду полиције и
других подзаконских аката;
- устројавање службених евиденција у складу са Упутством о вођењу станичних
евиденција и њихово уредно вођење и благовремено ажурирање;
- доследно поштовање прописаних процедура и евиденције у складу са законом о
пребивалишту и боравишту грађана Р Србије и другим законским актима Р Србије;
- одређивање полицијских службеника (који су стекли посебна знања из области права
детета и кривично правне заштите малолетних лица) који ће искључиво вршити
координацију у обављању непосредних послова и задатака у области сузбијања
малолетничког криминала као и координацију поступања по предметима у којима је
дете или малолетник оштећен кривичним делом;
- обезбеђивање одговарајућег простора за смештај привремено одузетих возила у
појединим полицијским управама и полицијским станицама; предузимање потребних
мера и радњи у циљу обезбеђивања потребних смештајних капацитета - просторија
за задржавање, пре свега ради задржавања лица која су учинила саобраћајне
прекршаје;
- обезбеђивање благовременог и ефикаснијег поступања по захтевима тужилаштава за
прикупљање потребних обавештења, као и благовремено информисање надлежних
тужилаштава о предузетим службеним мерама и радњама и др.
Један од приоритета у раду СУК-а и током 2015.године су представљале активности на
проверавању навода из представки и других докумената у којима је указивано на
незаконитости у раду и непрофесионално поступање и понашање полицијских службеника.
О току и исходу поступка провере и о мерама које ће бити предузете према полицијским
службеницима, за које се утврди да су начинили пропусте у раду, благовремено и уредно су
информисани сви подносиоци представки. У циљу стварања услова за бољу комуникацију
са грађанима, СУК је наставио са праксом телефонских контаката са грађанима, која је
започета почетком 2012. године у СУК-у када је уведена посебна телефонска линија СУК
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преко које грађани могу свакодневно да поднесу притужбе на рад полицијских службеника и
да пријаве корупцију. Полицијски службеници СУК-а су и током летње сезоне 2015. године
учествовали у акцији ''Срећан пут'' која се организује у сарадњи са Управом саобраћајне
полиције, Управом граничне полиције, Управом криминалистичке полиције и Управом
полиције.
Током 2015.године СУК је примио у рад 4.658 докумената (представке, службене
белешке, информације и друга документа) у којима је указивано на злоупотребе службеног
положаја и друге незаконитости и непрофесионално поступање полицијских службеника. Од
овог броја 3.668 су чиниле представке грађана, што представља 78,7 % од укупног броја
докумената по којима је поступао СУК.
У истом периоду је окончан рад на провери навода из 4.855 предмета. Од наведеног броја,
СУК је вршио провере навода из 3235 докумената, док је 1620 докумената достављено
другим организационима једницима (прослеђено на даљу надлежност је 1222, док је 398
документа прослеђено на даљу надлежност у складу са чланом 180 Закона о полицији и са
Правилником о поступку решавања притужби)
Од укупног броја окончаних предмета, утврђено је да је 517 основано и делимично основано
(што чини 16% од укупног броја), 1.797 је неосновано (што чини 56,5% од укупног броја), а
919 предмета, или 28,4% од укупног броја, је решено на други начин (сачињавањем
службене белешке, достављањем тражене документације, одлагањем у евиденције до
евентуалне појаве нових доказа и др.).
степен основаности
основано и делимично основано
неосновано
решено на други начин
укупно

2014.
534
1.964
983
3.481

2015.
517
1.797
919
3.235

%
-3,1%
-8,5
-6,5
-7%

Напомена: Проценат основаних предмета је процентуално далеко мањи из разлога што у
укупној броју формираних предмета партиципарају грађани који шаљу више дописа сличне
садржине или се обраћају више пута у различитом временском периоду са истим захтевом.
Током 2015.године, полицијски службеници СУК-а су сачинили 462 извештаја по захтевима
надлежних јавних тужилаштава за прикупљање потребних обавештења. Поред тога, Сектор
је извршио потребне провере и сачинио извештаје о поступању по 42 друга захтева које су
Сектору доставила тужилаштва, као и по 40 захтева суда. СУК је током 2015. године без
одлагања одговарао на све захтеве тужилаштва по њиховим захтевим за вршење провера.
Због пропуста и неправилности у раду које су полицијски службеници СУК-а утврдили
приликом вршења провера, СУК је током 2015.године предложио да се предузму мере
према 259 полицијских службеника. Предложено је:
-

да се због тешке повреде службене дужности покрене дисциплински поступак против
178 полицијских службеника;
да се због лаке повреде службене дужности покрене дисциплински поступак против
14 полицијских службеника;
да се 8 полицијских службеника позове на рапорт и упозори због утврђених пропуста
у раду;
да се 38 извештаја достави начелницима полицијских управа и организационих
јединица у Министарству како би према 59 полицијска службеника предузели
адекватне мере.

Поред тога, након извршених провера и утврђених неправилности у функционисању
појединих линија рада и пропуста у отклањању конкретних послова, полицијски службеници
СУК-а су у 52 извештаја предложили друге мере у циљу отклањања уочених неправилности
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у раду и унапређења квалитета рада, односно обезбеђења боље и ефикасније организације
послова.
Полицијски службеници СУК-а су као чланови Комисија за решавање притужби
учествовали у раду, на којима је током 2015. године разматрано 601 притужби грађана.
Полицијски службеници СУК-а су током 2015. године такође били ангажовани у раду радних
група које се баве праћењем стратешких докумената за сузбијање корупције, европских
интеграција, реформских процеса у Министарству унутрашњих послова, изради или измени
законских и подзаконских аката.
Нове надлежности Сектора унутрашње контроле у складу са усвојеним Законом
о полицији

Измене нормативног оквира
СУК је у току 2015. године извршио анализу постојећег нормативног оквира и капацитета
СУК-а и на основу тога сачинио План активности и кораке ка реализацији наведеног плана.
Први део плана односио се на активно учешће у предлагању измена у Закону о полицији у
делу који се односи на надлежност СУК-а, како би се створио правни оквир за спровођење
свих обавеза дефинисаних у стратешким документима МУП-а, Акционог плана за
спровођење Националне стратегије за борбу против корупције, Акционог плана за Поглавље
23 (Борба против корупције) и Националног програма за усвајање правних тековина (НПАА)
за период 2014-2018. Предлози које је СУК предложио и који су усвојени у новом Закону о
полицији су:
1. Повећање надлежности СУК да врши контролу рада полицијских службеника и свих
запослених у Министарству
1. Спровођење теста интегритета
2. Провера промене имовинског стања запослених у МУП-у (руководилаца стратешког и
средњег нивоа, као и за високоризична радна места у Министарству установљена
анализом ризика од корупције)
3. Спровођење анализе ризика од корупције и израда регистра ризика корупције у МУП-у
4. Све организационе јединице Министарства, уколико током свог рада дођу до
обавештајних података да је запослени у Министарству извршио кривично дело, на раду
или у вези са радом, дужне су да без одлагања доставе обавештајне податке којима
располажу СУК-у, најкасније у року од 24 часа од сазнања
5. СУК врши превентивни надзор свих организационих јединица у Министарству
6. Обавеза руководилаца контролисаних организационих јединица, да одговарају за
реализацију наложених мера од стране овлашћених службених лица СУК-а
7. Предвиђене тешке повреде службене дужности за све горе наведене тачке
8. СУК врши други и трећи ниво безбедносне провере за руководиоце стратешког, високог и
средњег нивоа
9. СУК је новим Законом о полицији обезбедио оперативни фонд
У оквиру Акционог плана за Поглавље 23 (област Борба против корупције, СУК је дефинисао
активности које имају за циљ анализу постојећег стања, изрaду прaвнoг oквирa кojим ћe бити
рeгулисaн рaд СУК-а, рaзвијање мeхaнизма зa jaчaњe интeгритeтa пoлициjских службeникa
(aнaлиза ризикa рaдних мeстa oд кoрупциje у пoлициjи, нoрмaтивнo рeгулисaњe jaчaњe
интeгритeтa, прoмeнe у oргaнизaциoнoм дeлу и oбeзбeђeње нeoпхoдних људских и
мaтeриjaлних рeсурсa у циљу oбeзбeђивaњa прoцeдурe и метoдoлoгиje кoje oмoгућaвajу
виши нивo интeгритeтa у пoлициjи). Такође, предвиђено је јачање капацитета СУК-а у циљу
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сузбијања и превенције корупције у МУП-у и континуирана едукација полциијских
службеника Сектора.
У оквиру Националног програма за усвајање правних тековина – НПАА 2014-2018,
превиђено је повећање броја запослених у СУК-у по 20 на годишњем нивоу у периоду од
2015-2018 године, да СУК буде надлежан поред контроле рада полицијских службеника и за
контролу законитости рада и других запослених у Министарству, увођење механизма теста
интегритета, прописивање обавезе руководилаца контролисаних организационих јединица
да одговарају за реализацију наложених мера од стране овлашћених службених лица СУК-а.
План спровођења активности израђен је као систем спојених судова, те су све активности
међусобно условљене:
1. израда нормативног оквира (Закон о полицији), израда подзаконских аката и
процедура
2. организационо јачање СУК-а и повећан број запослених у складу са новим
надлежностима (нова орг. шема, измена систематизације)
3. набавка опреме (посебно опрема за прикривени надзор), софтвера и обука
запослених у СУК-у
4. увођење нових института - анализа ризика коруцпије, тест интегритета и провера
промене имовног стања
СУК је предложио доношење нових подзаконских аката у складу са новим Законом о
полицији и СУК је већ сачинио радне верзије за прва четири подзаконска акта:
1. Правилник о начину и облицима вршења унутрашње контроле
2. Правилник о начину спровођења теста интегритета у МУП-у
3. Правилник о евиденцији имовинског картона и провери промене имовног стања
запослених у МУП-у
4. Упутство о спровођењу анализе ризика корупције у МУП-у
5. Правилник о раду у Сектору унутрашње контроле
Правилником о начину и облицима спровођења унутрашње контроле СУК ће по први пут
јасно дефинисати начин сарадње са организационим јединицама за контролу законитости
рада у Дирекцији полиције.
Правилник о раду ће бити сачињен након доношења свих горе наведених Правилника и
објединиће сва интерна правила и процедуре које СУК примењује у свом раду.СУК ће
учествовати у изради Правилника где он није носилац активности али је заинтересован из
разлога што наведени правилници производе правну последицу за поступање СУК-а

Нови институти СУК у оквиру Закона о полицији

Тест интегритета, анализа ризика корупције у МУП-у и провера промене имовног стања
запослених у МУП-у представљају 3 превентивна института који су међусобно повезани и
пружиће могућност да се јасно утврде где су постојећи изазови и узроци корпције у МУП-у и
омогућити израду превентивних мера за сузбијање корупције за појединачна радна места у
МУП-у.
Тест интегритета
Предузете су следеће активности:
- сачињена радна верзија Правилника о начину спровођења теста интегритета у МУП-у
- добијена мишљења експерата на Правилник (у оквиру пројекта PACS - Савет Европе
и ЕУ) и мишњење Агенције за борбу против корупције

13
Анализа ризика корупције у МУП-у
Предузете су следеће активности:
- сачињена радна верзија Упутства о спровођењу анализе ризика корупције у МУП-у
- добијена мишљења експерата (у оквиру пројекта PACS - Савет Европе и ЕУ)
- сачињене смернице за израду анализе ризика у оквиру пројекта PACS (у оквиру
пројекта PACS - Савет Европе и ЕУ)
- сачињена анализа граничне полиције и регистар ризика (у оквиру пројекта PACS Савет Европе и ЕУ)
Провера промене имовног стања
Предузете су следеће активности:
- сачињена радна верзија нацрта Правилника о евиденцији имовинског картона и
провери промене имовног стања запослених у МУП-у
- успостављен контакт са Агенцијом за борбу против корупције у циљу размене
искуства и сачињавање јасних процедура и софтвера за вођење евиденције о
имовинском картону и провери промене имовног стања запослених у МУП-у

Унапређење људских и техничких капацитета СУК-а
Други део плана односио се на уочавање проблема у раду СУК-а и предлагање конкретних
мера за унапређење људских и техничких капацитета СУК-а у складу са новим
надлежностима СУК-а који обухватају контролу законитости рада свих запослених у МУП-у и
примену нових института предвиђених Законом о полицији.
Унапређење људских капацитета СУК-а
СУК тренутно има 82 запослена од 82 систематизованих радних места. СУК je крајем 2015.
године извршиo промене у својој организационој структури, те је Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству било предвиђено
повећање броја запослених у Сектору са 114 на 127. СУК је приликом израде нове
организационе структуре и повећања броја запослених узео у обзир активност у оквиру
Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције која се
односи на повећање броја припадника СУК-а у складу са ЕУ стандардима до нивоа од 1%
запослених у МУП-у. С обзиром да је у претходном периоду оцењено да је ова активност
нереална имајући у виду буџетска средства и постојеће смештајне капацитете СУК-а, СУК је
у оквиру Националног програма за усвајање правних тековина ЕУ (НПАА) за период 20142018 предвидео повећање броја запослених у СУК-у по 20 на годишњем нивоу почев од
2015 до 2018. године.
СУК стога планира попуну постојећих систематизованих радних места и повећање броја
запослених по 20 на годишњем нивоу у периоду од 2015-2018 године, а све у складу са
садашњим потребама и предвиђеним активностима Акционог плана за Поглавље 23 и 24,
које имају за циљ јачање капацитета СУК за спровођење истрага корупције у полицији.
Број запослених у Сектору унутрашње
контроле:
Према статусу
- ОСЛ (овлашћено службено лице)
- ОД (одређене дужности)
ОСЛ - VII-1
ОСЛ - VI-1
ОСЛ - IV
ОД VII-1
ОД VI-1
Укупно

Систематизовано

Попуњено

Број жена

64
6
9
1
2
82

64
6
9
1
2
82

15
4
5
1
2
25
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НОВА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СЕКТОРА УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ

Унапређење техничких капацитета Сектора
СУК је извршио анализу постојећих смештајних и техничких капацитета и уочио следеће
функционалне проблеме:
 Непостојање засебне зграде СУК и неадекватан радни простор у Центрима Београд,
Ниш и Крагујевац






Недостатак наменске просторије за обављање разговора са осумњиченим и
адвокатом.
Неадекватан радни простор за примену посебних доказних радњи (тајни надзор
комуникација, тајно праћење, ресурси за препарацију простора и возила и др.).
Непостојање легендираних (прикривених) возила, као и гараже за њихов смештај
указују на потребу да с еизнађе могућност за добијање посебне зграде
(конспиративност лица који пријављују случајеве корупције, коспиративност
полицијских слижбеника који врше опсревацију, конспиративност техничких уређаја
који се користе у посебним доказним радњама као и средствима на којима се налазе)
Непостојање Одсека за обавештајни рад и оперативну аналитику, непостојање
централне обавештајне базе података СУК-а о корупцији за запослене у МУП-у, у
складу са стандардима ЕУ и Одсека за вршење безбедносних провера.
Неадекватан простор за смештај сервера и на којима се налазе базе података
Сектора
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Чести кварови, нестабилан рад и застарела ИТ опрема старости (преко година), као
и аутомобили који се користе у дневном раду (сви прешли преко 100.000 км)
СУК не располаже сопственом опремом за примену посебних доказних радњи у делу
који се односи на опсервацију, симуловани правни посао, технику за препарацију
лица и простора. Тренутно друге организационе јеиднице МУП-а врше услужно са
својом опремом а у сарадњи са нама наведене послове чиме је потенцијално
угрожена конспиративност оперативних обрада и акција
и могуће „цурење
информација“. Проблем је такође расположивост тих других орг. једница и колико је
степен приоритета у раду према другим организационим јеиидницама.

Предуслов за самосталан рад СУК-а је потреба за проналажењем адекватног радног
простора за седиште СУК-а и регионалне центре СУК-а у Нишу и Крагујевцу. СУК нема
засебну зграду и сви могу да виде тренутно ко спроводи посебне доказне радње у СУК-у, с
обзиром да су делегендирани (нису прикривени) људи и опрема коју користе у раду. Након
обезбеђивања ових предуслова, Сектор ће имати капацитете да спроводи све институте
сходно Закону о полицији.
Новим Законом о полицији предвиђено је постојање оперативног фонда за СУК, који ће
омогућити независтан рад у спровођењу истрага корупције, који се до сада ослањао на
оперативни фонд Управе криминалистичке полиције, што је потенцијално могло да доведе
до цурења информација о тренутним истрагама.
СУК је усмерио своје активности на јачање техничких капацитета и већ је покренуо
иницијативу за обезбеђивање истих преко надлежних организационих јединица у МУП-у и
обезбеђивање средстава преко фондова ЕУ. СУК је у току 2015. године преко надлежних
организационих јединица у МУП-у покренуо иницијативу за:





одређивање и опремање адекватног простора (систем сале) за смештај сервера и
комуникационе опреме
обезбеђење адекватног простора за чување и архивирање предмета Сектора
набавку ИТ опреме и мобилних телефона високих техничких карактеристика
набавку возила прилагођеним оперативном раду по типу, моделу и опремљености

У оквиру ИПА 2015, начелно је одобрен предлог СУК-а да се реализације твининг пројекат у
вредности од 1.000.000 ЕУР и набавка ИТ и видео опреме у вредности од 750.000. ЕУР.
Пројектом ће бити предвиђена реализација обука у области спровођења теста интегритета,
развоја оперативне аналитике, спровођење обука у области истрага корупције и
финансијских истрага, заштита ИТ система од цурења информација и израда процедура за
доказивање кривичних дела са елементима корупције и процедура за примену посебних
доказних радњи.
Mеђународна сарадња и реализовани пројектни
СУК је члан мреже „Европски партнери за борбу против корупције (EPAC)“, коју чине
националне службе за контролу рада полиције и агенције за борбу против корупције земаља
чланица Европске уније и Савета Европе. У новембру 2015. године, представници СУК-а су
учествовали на 15. годишњој професионалној конференцији и Генералној скупштини мреже
„Европски партнери за борбу против корупције“ – EPAC“, коај је одржана у Паризу,
Република Француска. Учешћем на годишњим конференцијама наведене мреже СУК настоји
да успостави и унапреди сарадњу са сродним службама из земаља ЕУ, а посебно у
окружењу, те је на основу успостављење сарадње у оквиру мреже „EPAC“ потписао четири
Протокола/Меморандума о сарадњи, и то:
 у мају 2011. године, министар унутрашњих послова потписао је Меморандум о
сарадњи у области унутрашње контроле са Сектором за унутрашњу контролу и
професионалне стандарде МУП-а Македоније
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у јуну 2012. године, помоћник министра-начелник СУК-а потписао је Протокол о
сарадњи у борби против корупције и њеном сузбијању са Националном службом за
заштиту Мађарске
у октобру 2012. године, помоћник министра-начелник СУК-а потписао је Протокол о
сарадњи у области спречавања и борбе против корупције у оквиру својих утврђених
надлежности са Генералном дирекцијом за борбу против корупције Министарства за
администрацију и унутрашње послове Румуније
у октобру 2013. године, министар унутрашњих послова потписао је Меморандум о
сарадњи у области унутрашње контроле са Управом за унутрашњу контролу и
Управом инспектората Министарства унутрашњих послова Републике Бугарске.

У оквиру потписаних протола, СУК је у току 2015. године реализовао међународну
оперативну сарадњу, директно са сродним службама или преко полицијских аташеа/
официра за везу у Београду, која се пре свега односила на размену обавештајних података
везано за корупцију, поступање по налозима тужилаштва по конкретним предметима и
уечешће на семинарима и конференцијама:


Одржано је више састанака на територији Румуније и Србије између представника
СУК-а, Генералне дирекције за борбу против корупције (ДГА) МУП-а Румуније,
румунског и српског тужилаштва на којима су размењени подаци и информације о
држављанима Румуније и Србије по конкретним предметима.



Национална служба за заштиту Мађарске и надлежно тужилаштво су пружили помоћ
СУК-у у спровођењу истраге на граничном прелазу „Бачки Брег“. СУК је у току 2015.
године пружио логистичку помоћ Националној служби за заштиту МУП-а Мађарске у
спровођењу теста интегритета.



СУК је одржао састанак са представницима Дирекције за унутрашњу безбедност и
Управе Инспектората МУП Републике Бугарске на коме су разматране могућности за
предузимање конкретних активности у циљу превенције корупције на заједничкој
граници.



СУК је преко официра за везу Републике Аустрије, СР Немачке, Швајцарске
конфедерације вршио размену обавештајних података и поступао по конкретним
предметима по налогу тужилаштва.

Пројекат - „Јачање капацитета полиције и правосуђа за борбу против корупције у
Србији“ – PACS “
У оквиру „Јачање капацитета полиције и правосуђа за борбу против корупције у Србији“ –
PACS “, који спроводе Савет Европе и Европска унија, СУК је од септембра 2014. до
средине новембра 2015. године учествовао у активности на изради смерница за анализу
ризика од корупције за појединачна радна места у оквиру МУП-а.
1. Сачињавање смерница за израду анализе ризика корупције у МУП-у и израда
анализе ризика за граничну полицију- реализација у току
СУК је у новом Закону о полицији предвидео увођење новог института за превенцију
корупције, а то је спровођење анализе ризика за свако радно место у МУП-у. Током
израде нацрта Закона, сачинио је и радну верзију Упутства за спровођење анализе
тризика од корупције у МУП-у и заједно са пројектним тимом иницирао спровођење
активности, где су румунски експерти из ДГА извршили анализу радне верзије Упутства,
сачинили смернице за израду анализе ризика од корупцијеи спровели пилот анализу у
Управи граничне полиције МУП РС и сачинили извештај и регистар ризика за одређене
области рада у УГП. Током септембра 2015. године одржан је први круг састанака, а у
новембру је спроведена анализа у Управи граничне полиције. Наведена активност ће
такође омогућити да организационе јединице МУП-а током 2016. године израде Планове
интегритета, чију обавезу прописује Агенција за борбу против корупције.
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2. Одржана је дана 27.11.2015. године у Београду конференција о искуствима сродних
служби ЕУ у спровођењу теста интегритета
СУК је у новом Закону о полицији предвидео увођење новог института за превенцију
корупције, а то је спровођење тест интегритета. СУК је сачинио радну верзију Правилника о
начину спровођењу теста и замолио пројектни тим да британски експерт анализира
документ, како би се сачиниле јасне процедуре које штите људска права током спровођења
теста и да се одржи конференција на којом би била представљена три модела спровођење
теста интегритета, а на којем би се представници МУП, тужилаштва, невладиних
институција, невладиних организација упознали са самом процедуром спровођења теста,
дали своје предлоге у циљу што боље израде подзаконског акта и процедуре за спровођење
теста. На конференцији су представљени британски, чешки и румунски модел за
спровођење теста интегритета.
Мисија ОЕБС у Републици Србији
Сарадња са Мисијом ОЕБС у Републици Србији је била усмерена на израду новог Закона о
полицији и подзаконских аката који се односе на рад СУК-а.
Канцеларија ИЦИТАП при амбасади САД у Београду
Иницијатива Канцеларије ИЦИТАП (Међународни програм за помоћ при криминалистичкој
обуци) при Амбасади САД у Београду у циљу израде Мемоморандума о формирању
заједничких истражних тимова на граници у циљу сузбијања корупције и сагледавању
препорука који су сачинили амерички експерти на тему сузбијања корупције на граници
приликом посете Србији, а у оквиру пројекта „Заједничка антикорупцијска иницијатива“.
Представник СУК-а је учествовао заједно са представницима Управе криминалистичке
полиције на семинару о финансијским истрагама у Бечићима, Црна Гора у октобру 2015.
године.
Крајем октобра 2015. године, 15 полицијских службеника СУК–а учествовало је на
радионици на тему узбуњивача, коју је организовала Канцеларија ИЦИТАП при Амбасади
САД у Београду.
Будуће активности Сектора унутрашње контроле
- спровођење Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против
корупције
- активно учешће успровођењу активности предвиђене у Акционим плановима за
Поглавље 23 и 24
- унапређење сарадње са сродним службама у окружењу формирањем заједничких
истражних тимова заједно са тужилаштвом
- учешће у реформским процесима МУП-а
- сарадња са канцеларијама
Европске уније и Сједињених Америчких Држава
Београду
- унапређење сарадње са надлежним тужилаштвима у делу који се односи на
имплементацији нових методоолигија рада као и успостављања процедура за
доказивање кривичних дела корупције понаособ. Такође са тужилаштвом
инстистирати на специјализацији тужилаца који воде истраге на сузбијању корупције
- унапређење сарадње са другим министарствима, владиним институцијама,
независним институцијама, невладиним секторима
- сарадња са Агенцијом за борбу против корупције у циљу размене искуства везано за
софтвер, методологију за вођење евиденције о имовном стању и едукацију
полицијских службеника у СУК-у у области провере промене имовног стања
- слање годишњих извештаја Одбору за одбрану и унутрашње послове
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-

-

-

-

активности на попуњавању броја запослених у СУК-у расписивањем интерних
конкурса
активности на стварњу адекватног правног оквира за функционисање СУК-а као и
ваљаног правног оквира за фнкционисање МУП-а у делу који се односи на
надлежност СУК-а
израда „пожељног профила радника СУК-а“
стварање правног оквира, израда методологије и процедура
за вршење
безбедносних провера за други и трећи ниво за руководиоце средњег, високог и
стратешког нивоа, едукација запослених у СУК-у и добијање сертификата за
вршење провера
израда процедура за спровођење теста и обука запослених да спроводе тест: израда
сценарија, конкретних ситуација када се примењује тест, начин легендирања возила
и људи
већи број проактивних истрага, с обзиром да ће СУК располагати својим
оперативним фондом
интезивирање вршења превентивног надзора орг. јединица у МУП-у на основу
анализе ризика од корупције
јачање капацитета оперативне аналитике СУК-а имајући у виду обавезу сливања
свих обавештајних података у СУК
учешће у пројектима ЕУ у циљу унапређења неопходне опреме, едукације
запослених у примени нових института (како запослених тако и нових запослених)
јачање ИТ структуре у СУК-у, унапређење безбедности података везано за корупцију
и превенцију цурења информација на нивоу МУП-а
развити заштитне механизме запослених у СУК-у
набавка софтвера за анализу ризика из фондова ЕУ и обука полицијских службеника
у СУК-у за израду анализе ризика корупције у МУП-у и организационе јединице МУПа које учествују у изради анализе

