
Автор: Др. Лука Глушац
-

септември 2020

Документ за јавни политики бр. 34/2020
-

Односот на Народното собрание на
Република Србија кон 

Агенцијата за борба против корупција

Author: Luka Glusac 
-
september 2020

Policy Brief No. 34/2020  
-

The Relationship of the
National Assembly of the Republic of Serbia
to the Agency for Prevention of 
Corruption

Policy brief No 25/2020

Author: Misha Popovikj
-

June 2020

Role of the Assembly
in the European integration: 

anti-corruption

Документ за јавни политики бр. 34/2020
_

Автор: Др. Лука Глушац
_

Односот на Народното собрание на
Република Србија кон
Агенцијата за борба против корупција





Гледиштата изразени во овој документ не нужно ги одразуваат
гледиштата на Националната фондација за демократија од САД и

Институтот за демократија “Социетас Цивилис” - Скопје



Наслов:	 	 Односот на Народното собрание на 
Република Србија кон Агенцијата за 
борба против корупција

Автор:   Лука Глушац

Издавач:  Институт за демократија    
  „Социетас Цивилис“ - Скопје

Превод:		 	 Get Translated

Лектура:  Валентина Јошевска

Дизајн:   Матеа Лондза Шумковска

Публикацијата	може	бесплатно	
да	се	преземе	на:

https://idscs.org.mk/mk/portfolio/односот-на-народното-

собрание-на-репу/

Импресум 
_



Вовед
_

За разлика од оние земји кои основаа 

повеќенаменски антикорупциски агенции (АКА), 

со сеопфатен мандат, покривајќи спречување, 

едукација, извршување на правото и прогон, 

Србија се одлучи да воспостави дисперзирана 

институционална шема за сузбивање корупција. 

Агенцијата за борба против корупција (АБК), 

Антикорупцискиот совет, Обвинителството 

за организиран криминал (со Полицијата) ги 

делат главните одговорности во борбата против 

корупцијата и спречувањето корупција.

Агенцијата за борба против корупција (АБК) 

беше основана со новиот Закон за спречување 

корупција усвоен во мај 2019 година. АБК е 

законски наследник на Антикорупциската 

агенција (АКА), основана во 2008 година, 

која стана оперативна во 2010 година. АБК е 

главното превентивно антикорупциско тело 

формирано како самостојно и независно тело. 

Ја координира националната антикорупциска 

стратегија и има мноштво други превентивни 

функции, вклучувајќи планови за интегритет 

во јавната администрација, како и контрола на 

финансирањето на политичките партии. Законот 

за спречување корупција, како и претходниот 

Закон за антикорупциската агенција, ги дефинира 

функциите на АБК во поглед на спречување, 

едукација, политики, нормативни прашања и 

подигнување на свеста, правејќи ја превентивен 

и политички модел на АКА.т  Обвинителството за 

организиран криминал е главното истражувачко 

и обвинителско тело кое работи на случаи на 

корупција, додека Антикорупцискиот совет 

дејствува како советодавно тело на Владата.

Од овие антикорупциски тела, Народното 

собрание на Република Србија има најдиректни 

и најопсежни односи со АБК. Со цел да се 

презентира како ваквиот ангажман се одвива во 

пракса, ќе се осврнам на клучните димензии од 

нивната интеракција, имено: процес на избор и 

именување на раководството на АБК, доделување 

на буџетот на АБК и разгледување и следење на 

(годишните) извештаи на АБК.

Односот на Народното 
собрание на Република 
Србија кон Агенцијата 
за борба против 
корупција
_

д-р Лука Глушац
Истражувач-соработник, Институт 
за филозофија и социјална теорија, 
Универзитет во Белград 1

¹ Овој труд е заснован на поголема студија и ги резимира нејзините резултати: Франклин де Вриз и Лука Глушац, 
Parliament’srelationshiptoanti-corruptionagencies: EvidencefromLithuania, UkraineandSerbia, Фондација за демократија 
на Вестминстер, 2020, https://www.wfd.org/2020/07/10/report-parliaments-relationship-to-anti-corruption-agencies-
evidence-from-lithuania-ukraine-and-serbia/
² За повеќе информации за различните модели на АКА видете во: Организација за економска соработка и развој, 
SpecializedAnti-CorruptionInstitutions: ReviewofModels, OECD Anti-CorruptionNetworkforEasternEuropeandCentralAsia, 
2008.



Како изгледа овој 
ангажман во пракса?
_

Избор и именување

Раководни тела на АБК се Советот (претходно 

познат како Одбор) и Директорот. На самиот 

почеток, треба да се подвлече дека новиот 

закон за АБК придонесе кон поместување на 

рамнотежата во односите помеѓу Советот и 

Директорот во полза на Директорот. Директорот 

сега има посилна позиција од претходно, додека 

разгледувањето на Советот е ограничено 

на одлучување по жалби против одлуки на 

Директорот, прогласување мерки во согласност 

со овој закон, вршење надзор над работата на 

Директорот и заземање општи ставови во врска 

со спроведувањето на овој закон.

Од друга страна, за пофалба е што законодавниот 

дом со новиот закон се решил да воведе јавен 

конкурс и за Советот и за Директорот. Сепак, 

улогата на Народното собрание е сериозно 

подриена, поради тоа што тоа само ги именува 

функционерите на АКА, додека постапката за 

избор ја вршат други тела. Фактот што јавниот 

конкурс може да биде објавен (отворен) 

исклучиво од извршното тело - Министерството 

за правда, е проблематичeн, поради тоа што 

ова може потенцијално да влијае врз работата 

на Агенцијата преку, на пример, одложување на 

конкурсот или негово попречување на некој друг 

начин. Иако е сигурно подобро што постапката за 

избор ја спроведува Правосудната академија, а 

не самото Министерство, останува нејасно зошто 

таа задача не ѝ била делегирана на надлежната 

парламентарна комисија, земајќи предвид дека 

АКА одговара пред Народното собрание.

Новиот закон предвидува дека членовите на 

Советот на новата АБК треба да бидат избрани 

до 1 септември 2020 година, односно, кога 

новиот закон целосно ќе стапи на сила. Ваква 

постапка досега не била поведена, веројатно 

поради тоа што парламентарните избори се 

одржаа на 20 јуни 2020 година. Земајќи предвид 

дека сѐ уште се нема случено прво именување 

на Советот и Директорот на АКА согласно новиот 

закон, во понатамошниот текст ќе се осврнам 

кон именувањето на раководството на АКА 

согласно претходниот закон.

Во минатото, Одборот на АКА имаше девет члена, 

именувани од Народното собрание по нивна 

номинација од: (1) Административната комисија 

на Народното собрание; (2) Претседателот 

на Републиката; (3) Владата; (4) Врховниот 

касационен суд; (5) Државната ревизорска 

институција; (6) Заштитникот на граѓаните 

(Правобранител) и Комесарот за информации од 

јавно значење (Комесар за информации), преку 

заемен договор; (7) Социјално-економскиот 

совет; (8) Адвокатската комора на Србија; и (9) 

Здружението на новинари на Република Србија, 

преку заемен договор. Додека законодавството 

предвидуваше добро скроени постапки за 

избор и именување, тие во пракса или не биле 

применувани или, пак, биле применувани со 

огромни доцнења, на тој начин попречувајќи 

ја работата на Агенцијата, целосно оставајќи ја 

без раководство. Со други зборови, Собранието 

беше најголемата пречка, наместо да биде 

овозможувач на независност и институционална 

стабилност на АКА.
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На пример, поради тоа што кандидатите за 

членови на Одборот на АКА предложени од 

Правобранителот и Комесарот за информации 

од јавно значење, и од Здружението на 

новинари на Република Србија, не беа 

фаворити на владејачкото парламентарно 

мнозинство, тие не беа именувани повеќе од 

четири години, како резултат на што Одборот 

мораше да работи со седум, наместо со девет 

члена. Важно е да се напомене дека кога 

кандидат предложен од Правобранителот 

беше конечно избран по четири години, 

законот беше прекршен. Според Законот за 

Антикорупциската агенција, Правобранителот 

и Комесарот за информации го предлагаат 

кандидатот за член на Одборот преку заемен 

договор. Во овој случај немаше заемен договор 

меѓу овие институции, поради тоа што тие 

не можеа да се договорат за кандидатот. 

Парламентарното мнозинство го именуваше 

кандидатот предложен само од страна на 

Правобранителот.

Што е уште позагрижувачко, помеѓу април и 

август 2017 година, Народното собрание го 

остави Одборот на АКА со само два члена, 

бидејќи се колебаше за изборот на нови 

членови. Ова предизвика тешки проблеми во 

функционирањето на АКА, особено поради 

тоа што таа истовремено беше оставена без 

директор. Г-ѓа Татјана Бабиќ, која беше на 

позицијата Директор од јануари 2013 година, 

ја напушти функцијата кога беше именувана 

како судија во Уставниот суд во декември 

2016 година. Конкурсот за нов директор беше 

прогласен за неуспешен, поради тоа што 

членовите на Одборот не можеле да се 

договорат за правиот кандидат по два 

круга гласање. Во меѓувреме, мандатот на 

мнозинството членови на Одборот истече 

во април 2017 година, како што беше 

споменато погоре. Дури во септември 2017 

година беше именуван нов директор, г-ѓа 

Мајда Кршикапа, која даде оставка по само 

два месеца под мистериозни околности (без 

никакво образложение). Беше објавен нов 

конкурс и сегашниот директор, г. Драган 

Сикимиќ, беше именуван во јануари 2018 

година. Некои опозициски партии силно се 

противеа на изборот на Сикимиќ, тврдејќи 

дека тој се наоѓа во јасен судир на интереси 

поради неговите претходни односи со 

владејачката партија, Српската прогресивна 

партија. Во 2016 година, тој беше кандидат 

на владејачката партија на локалните 

избори, како и член на работното тело 

задолжено за спроведување на изборите во 

2017 година, именуван од листата изготвена 

од владејачката партија (Српската 

прогресивна партија).³  Покрај тоа, тој ѝ има 

донирано пари на Српската прогресивна 

партија.4  Всушност, според некои извори, 

тој бил активен член на партијата и реално 

се повлекол (од партијата) на денот на 

неговото именување, а не на денот кога 

се пријавил за позицијата.5  Ако е точно 

последново, тогаш тој бил неподобен 

кандидат. И покрај ваквите информации 

и противењето на опозицијата, Сикимиќ 

остана на позицијата до денешен ден.

³ Листата за локалните избори во Белград во 2016 година, „Службен весник на Градот Белград“, бр. 26/2016. Исто 
така видете: JelenaVeljković, ‘DraganSikimić, SNS-ovčlanizbornekomisije’, Javno, 17 јануари 2018 година, https://javno.
rs/vest/dragan-sikimic-sns-ov-clan-izborne-komisije
4 За повеќе информации видете: ‘RakićVodinelić: PoništitinezakonitizborSikimićazadirektoraAgencije’, Dijalog.net, 22 
јануари 2018 година, https://www.dijalog.net/rakic-vodinelic-ponistiti-nezakonit-izbor-sikimica-za-direktora-agencije/
5 За повеќе информации видете: ‘Sikimićbiočlan SNS u vremeizboranačeloAgencije?’, Danas, 9 февруари 2018 година, 
https://www.danas.rs/drustvo/sikimic-bio-clan-sns-u-vreme-izbora-na-celo-agencije/
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Доделување буџет

Финансиите за работењето на АБК се 

обезбедуваат преку буџетот на Република Србија 

на предлог на Агенцијата и од други извори, 

согласно закон. Агенцијата самостојно располага 

со тие финансиски средства. За пофалба е 

што новиот закон дополнително ја гарантира 

финансиската стабилност на АБК, предвидувајќи 

дека годишните финансии за Агенцијата 

мораат да бидат доволни за нејзино ефикасно 

и независно работење. Покрај тоа, законот 

предвидува дека без согласност на Директорот 

на АБК, Владата не може да го замрзне, одложи 

или ограничи извршувањето на буџетските 

финансии наменети за работењето на АБК.

Буџетот на АБК рамномерно расте од 2014 

година. Слично на ова, има и пораст во бројот 

на вработени. Парламентарната комисија за 

правосудство и државната администрација ја 

одобри новата програма за систематизација 

на АБК двапати во последните три години, 

во ноември 2018 година и март 2019 година. 

Според тековната програма за систематизација, 

АБК треба да има 163 вработени, споредено 

со 139 според претходната програма за 

систематизација.6  Веќе е отпочната постапка за 

вработување на новиот персонал.

Општо земено, Народното собрание одработи 

добро кога станува збор за доделување доволно 

финансиски средства и за зголемување на 

бројот на вработени на АБК. Суштински е што со 

овој тренд се продолжува овозможувањето на 

понатамошен развој на капацитетите на АБК.

Поднесување извештаи

АБК е обврзана, согласно закон, да поднесува 

годишен извештај за работењето до Народното 

собрание. Со собранискиот Деловник за работа 

детално се уредува постапката за разгледување 

на годишните извештаи на сите независни 

надзорни тела, вклучително и АБК. 

Народното собрание има развиено унифициран 

пристап кон независните надзорни тела. Од една 

страна, ова е вредно за пофалба како признание 

за нивната уникатна позиција во државната 

институционална архитектура. Од друга страна, 

важно е исто така да се препознаат важните 

разлики помеѓу овие тела и да се посвети 

доволно време за разгледување на тие извештаи 

одделно и со соодветно внимание.

Постоечките докази сугерираат дека и 

покрај добро уредената постапка, Народното 

собрание не успева да изгради конзистентен, 

предвидлив, ефикасен и одржлив пристап во 

разгледувањето на годишните извештаи на АБК 

и другите независни надзорни тела. Вообичаено 

ги разгледува само во комисии (најчесто во 

Комисијата за финансии, државен буџет и 

контрола на трошењето на јавните средства во 

случајот на АБК), но извештајот потоа не доаѓа 

до пленарната седница. Всушност, годишните 

извештаи на Агенцијата во текот на четири 

последователни години (2014-2017) не биле 

разгледувани на пленарна седница, што ја прави 

работата на парламентарните комисии целосно 

бескорисна бидејќи на крајот не бил изработен 

никаков формален документ.

6 Антикорупциска агенција, Годишен извештај за 2019 година, стр. 11.
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Па така, претставува позитивен развој што 

Народното собрание го разгледуваше годишниот 

извештај на Агенцијата за 2018 година (со 

придружните извештаи за спроведувањето 

на Стратегијата и Акциските планови) на 

пленарна седница во јули 2019 година, 

заедно со извештаите на Правобранителот и 

Комесарот за информации. Пред да дојде на 

пленарна седница, извештајот на АКА беше 

разгледуван од Комисијата за финансии, 

државен буџет и контрола на трошењето на 

јавните средства.7 Останува нејасно што го 

мотивирало владејачкото мнозинство конечно 

да ги стави годишните извештаи на независните 

тела на агендата на пленарната седница. 

Додека притисоците од самите независни тела, 

Европската комисија и граѓанското општество 

секако имаат придонесено кон таквата одлука, 

таа не може да се објасни само со нив поради 

7 Видете ги дискусиите на: http://www.parlament.rs/78._sednica_Odbora_za_finansije,_republi%C4%8Dki_
bud%C5%BEet_i_kontrolu_tro%C5%A1enja_javnih_sredstava.36684.941.html
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тоа што тие постојат со години. Можеби 

промената во највисокото раководство на 

Агенцијата, но исто така и изборот на новиот 

Правобранител во 2017 година и особено 

Комесарот за информации во 2019 година, ја 

предизвика ваквата промена во однесувањето 

на страна на Собранието. Всушност, дебатата 

за извештаите на независните тела главно се 

концентрира на евтини политички напади на 

поранешни иматели на позиции во 

независните тела.

Конечно, годишниот извештај на АБК за 

2019 година беше поднесен во услови на 

пандемијата со Ковид-19 и предизборната 

кампања, поради што ниту извештаите на АБК 

ниту, пак, извештаите на другите независни 

тела сѐ уште не се разгледувани 

од пратениците.



Поради тоа што Народното собрание навистина 

го разгледуваше годишниот извештај на АБК 

за 2018 година, останува да се види дали 

оваа промена во праксата на Парламентот ќе 

остане постојана, или, пак, беше само „среќен“ 

исклучок. Првата алтернатива би сведочела за 

вистинско сфаќање дека значајната дискусија 

за извештаите на независните тела претставува 

суштински елемент на јавната отчетност и на 

тие тела и на јавната администрација. Втората 

алтернатива би укажала дека не постои искрена 

промена во праксата, туку само повремено 

погодно политичко однесување.

Народното собрание ја попречуваше работата 

на АБК со долги задоцнувања во изборот на 

членовите на нејзиниот Одбор, предизвикувајќи 

сериозни проблеми во процесот на одлучување 

на АБК. Сега, откако е веќе усвоен новиот Закон 

за спречување корупција, Народното собрание 

е во совршена позиција да ја промени својата 

лоша практика и да ги именува членовите 

на Советот на АБК во рамките на роковите и 

согласно постапката предвидена со закон. 

Декларативната поддршка на Парламентот 

за АБК мора да оживее и во пракса, поради 

тоа што таа треба да биде заштитник на 

независноста на АБК. Независноста на 

Агенцијата не е привилегија, воспоставена 

за нечиј комфор, туку предуслов и потреба 

кои се неопходни за да се осигура дека 

антикорупциските политики не зависат од 

дневните политики.

Заклучок_

Во својот последен извештај за напредокот 

на Србија, Европската комисија оценува 

дека е постигнат само ограничен напредок 

во борбата против корупцијата и дека нема 

мерливо влијание на реформите за спречување 

корупција.8 Рангирањето на Србија во годишниот 

Индекс за перцепција на корупцијата на 

Транспаренси Интернешенел укажува на 

истото.9 Покрај тоа, Комисијата нотира дека 

надзорот на Парламентот врз извршната власт 

останува слаб. Како и во претходните години, 

Комисијата подвлекува дека Парламентот не 

успева да ја поддржи улогата на независните 

институции.¹0 Навистина, од трите главни 

димензии од интеракцијата помеѓу Народното 

собрание и Агенцијата, Парламентот има добра 

оценка само кога станува збор за доделување 

доволно финансиски средства и зголемување 

на бројот на вработени на АБК. Во другите две 

димензии, односно процесот на именување 

и разгледувањето на извештаите, Народното 

собрание бележи претежно слаб успех.  

И покрај фактот што законската рамка 

предвидува прилично уредена процедура на 

разгледување на годишните извештаи на АБК, 

во пракса, Народното собрание вообичаено 

не обрнува внимание на таквите извештаи. 

Неразгледувањето на тие извештаи во текот на 

четири последователни години беше причина 

Европската комисија да тврди дека таквото 

однесување претставува пример за недостигот 

на волја кај Парламентот да овозможи 

делотворен надзор врз Владата.¹¹

8 Европска комисија, Serbia 2019 Report, SWD(2019) 219 final, мај 2019, стр. 3.
9 Видете на пример: TransparencyInternational, CorruptionPerceptionsIndex, https://www.transparency.org/cpi2019
10 Европска комисија, Serbia 2019 Report, SWD(2019) 219 final, мај 2019, стр. 7.
¹¹ Ibid.
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Информација за 
проектот
_

Информација за ИДСЦС
_

Антикорупциски разговори во Парламентот е 

проект насочен кон зајакнување на надзорната 

улога на пратениците во областа на борбата 

против корупцијата. Проектот е финансиран од 

Националната фондација за демократија од САД.

ИДСЦС е тинк тенк организација која го 

истражува развојот на доброто управување, 

владеењето на правото и европските 

интеграции на Северна Македонија. Мисијата 

на ИДСЦС е да помогне во граѓанската 

вклученост при носењето одлуки и да ја зајакне 

партиципативната политичка култура. Преку 

зајакнување на слободарските вредности, 

ИДСЦС придонесува за соживот помеѓу 

различностите.

Контакт	податоци	за	ИДСЦС

_
Адреса: ул. Мирослав Крлежа

бр. 52/1 /2, 1000 Скопје

Тел. бр./ факс: +389 2 3094 760 ,

електронска пошта: contact@idscs.org.mk
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во Канцеларијата на правобранителот на Србија 

(2011-2018). Тој е исто така член на Извршниот 
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политика. Има докторат по политички науки 

од Универзитетот во Белград – Факултет за 

политички науки. Неговите неодамнешни 
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