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1. Уводне напомене 

 

Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство) је током 2018. 

године реализовало активности на унапређењу правног оквира Сектора унутрашње 

контроле (у даљем тексту: Сектор) кроз доношење Закона о изменама и допунама 

Закона о полицији (,,Службени гласник РС”, број 24/2018 од 26.03.2018. године) у циљу 

детаљнијег прописивања надлежности Сектора и начина спровођења нових института 

за превенцију корупције (тест интегритета, анализа ризика од корупције и контрола 

пријаве и промене имовног стања), након чега су донета сва четири  подзаконска акта 

чија је израда била у надлежности Сектора у складу са наведеним законом. 

 

Током ове године, акценат је стављен на повећање броја запослених у Сектору, њиховој 

обуци и унапређењу техничких капацитета, а у циљу примене нових надлежности 

Сектора како би реализовали активности у оквиру Акционог плана за Поглавље 23 

(Правосуђе и основна права) и Акционог плана за Поглавље 24 (Правда, слобода и 

безбедност), Националног програма за усвајање правних тековина ЕУ и Акционог 

плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције. 

 

Извештај садржи предузете активности и остварене резултате Сектора у области 

сузбијања корупције, где је приоритет у раду био откривање и сузбијање кривичних 

дела са елементима корупције и других дела коруптивног понашања, као и других 

кривичних дела полицијских службеника и других запослених у Министарству 

извршених у раду или у вези са радом, док је у области превенције корупције акценат 

стављен на спровођење превентивних контрола и налагање отклањања утврђених 

незаконитости и реализације мера одговорности.  

 

Сектор је давао саветодавне препоруке и истицао примере добре праксе како би све 

организационе јединице Министарства усвајањем препорука и њиховом 

имплементацијом у свакодневном раду постигле бољи квалитет рада, обезбедиле већи 

степен правне сигурности и остваривања једнообразности праксе поступања. Циљ 

израде препорука је унапређење процеса рада, смањење појаве ризика од корупције у 

појединачним линијама рада, повећање транспарентности рада и смањење броја 

притужби на рад Министарства и запослених у Министарству. 

 

У извештају се поред наведеног, налазе подаци о сарадњи Сектора са другим органима 

(тужилаштва, судови, независна тела и други државни органи) и поступању по 

обраћањима грађана. Такође, приказане су активности Сектора у погледу јавности рада 

и односа са грађанима, међународној сарадњи, унапређењу људских и техничких 

капацитета, као и планиране активности у 2019. години. 

 

2. Израда правног оквира за рад Сектора (законски и подзаконски акти)  

 

Сектор је након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о полицији 

сачинио нове нацрте подзаконских аката чије је доношење било у надлежности 

Сектора, те је Министарство у току 2018. године донело следеће акте: 

 

- Правилник о начину вршења унутрашње контроле (,,Службени гласник РС”, бр. 

39/18 од 25.05.2018. године); 

 

- Правилник о начину спровођења теста интегритета у Министарству 

унутрашњих послова (,,Службени гласник РС”, бр. 39/18 од 25.05.2018. године); 
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- Правилник o начину контроле пријаве и промене имовног стања у 

Министарству унутрашњих послова (,,Службени гласник РС”, бр. 49/2018 од 

27.06.2018. годинe);  

 

- Упутство о методологији за спровођење анализе ризика корупције у 

Министарству унутрашњих послова (,,Службени гласник РС”, бр. 94/18 од 

07.12.2018. године).  

  

У јулу 2018. године, Министарство и Агенција за борбу против корупције потписали су 

Споразум о коришћењу апликативног софтвера Агенције за борбу против корупције – 

Регистар имовине и прихода за вођење евиденције о имовинском картону и начину 

размене података, којим је уређен начин коришћења наведеног софтвера од стране 

Сектора и начин размене податка између Агенције и Сектора, у складу са 

надлежностима.  

  

Сектор је током новембра и децембра иницирао потписивање споразума и са другим 

државним органима (Пореска управа, Управа јавних прихода, Републички геодетски 

завод, Централни регистар хартија од вредности, Агенција за привредне регистре, 

Управа за трезор и др.) који ће омогућити да Сектор врши размену података са 

наведеним органима приликом контроле пријаве и промене имовног стања запослених у 

Министарству у складу са законом.  

 

3. Оперативни рад Сектора  

 

У 2018. години поднето је укупно 206 кривичних пријава и 6 допуна, против 328 

лица, од којих су 204 полицијски службеници и други запослени у Министарству 
(62% од укупног броја лица).  

 

Укупан број поднетих кривичних пријава Сектора у 2018. години 

 

Број кривичних пријава 206 + шест допуна 

Број кривичних дела 1232 

Број пријављених лица 328 

Број полицијских службеника и 

других запослених у Министарству 
204 

Број грађана 124 

Број лица којима је донето решење о 

задржавању 
119 

Број полицијских службеника и 

других запослених у Министарству 

којима је донето решење о 

задржавању 

 

80 
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Поднете кривичне пријаве Сектора против полицијских службеника и других 

запослених у Министарству 
 

Број кривичних пријава 190 + једна допуна 

Број кривичних дела 810 

Број полицијских службеника и других 

запослених у Министарству 
204 

Број полицијских службеника којима је 

одређена мера задржавања  
80 

 

Поднете кривичне пријаве против полицијских службеника и других запослених у 

Министарству по линијама рада  

 

Линије рада у Министарству Број запослених 

Општа надлежност 75 (36,76%) 

Саобраћајна полиција 64 (31,37%) 

Гранична полиција 30 (14,70%) 

Криминалистичка полиција 19 (9,31%) 

Управни послови 8 (3,92%) 

Жандармерија 2 (0,98%) 

Јединица за обезбеђење 2 (0,98%) 

Остали  4 (1,96%) 

УКУПНО  204 

 

Преглед структуре кривичних дела 

 

Методологија израде статистичких прегледа: Број поднетих кривичних пријава је 

генерисан бројем уноса КУ броја у кривични уписник. Кривичном пријавом може да 

буде обухваћено више лица и/или да је извршено више кривичних дела (нпр. један 

полицијски службеник или други запослени у Министарству може да изврши више 

кривичних дела као што су нпр.  Примање мита и Злоупотреба службеног положаја, а  

да  више полицијских службеника почини једно кривично дело, ко што је нпр. Примање 

мита). У  пракси се такође дешава да у реализацији веће оперативне обраде буде 

поднета само једна кривична пријава за више кривичних дела (нпр. кривично дело 

Удруживање ради вршења кривичних дела) и против већег броја полицијских 

службеника, других запослених у Министарству и/или грађана. У овим случајевима 

кривично дело је конзумирано са више радњи извршења кривичних дела као 

појединачних догађаја, те у случају да не постоји организованост криминалне групе, 

наведене радње извршења би биле самостална кривична дела.  

 

Структура кривичних дела са елементима корупције 

 

Сектор је усвојио методологију вођења евиденције и израде статистичког прегледа за 

кривична дела са елементима корупције у складу са документом  под називом „Анализа 

ризика у истраживању и процесуирању корупције“ израђеним у оквиру пројекта 

Европске уније и Савета Европе „Јачање капацитета правосуђа и полиције (PACS), а 

који наводи да према садашњем стању нашег кривичног законодавства, у Кривичном 

законику Србије постоји шест коруптивних кривичних дела: Злоупотреба службеног 

положаја (члан 359), Трговина утицајем (члан 366), Примање мита (члан 367), Давање 
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мита (члан 368), Злоупотреба положаја одговорног лица (члан 234) и Злоупотреба у 

вези са јавном набавком (члан 234а). 

  

Од укупног броја пријављених кривичних дела са елементима корупције (1.121), 

полицијски службеници и други запослени у Министарству су извршили 730  

кривичних дела, док су грађани извршили 391 кривично дело.  

 

Кривично дело 

Укупан број 

коруптивних 

кривичних дела 

(полицијски 

службеници и 

други запослени у 

Министарству и 

грађани) 

Укупан број 

коруптивних 

кривичних дела (само 

полицијски 

службеници и други 

запослени у 

Министарству) 

Злоупотреба службеног положаја, 

члан 359. КЗ РС 
310 269 

Примање мита, члан 367. КЗ РС 724 453 

Давање мита, члан 368. КЗ РС 67  

Трговина утицајем, члан 366. КЗ РС 20 8 

УКУПНО 1121 730 

 

Грађани се као извршиоци коруптивних кривичних дела јављају као даваоци мита како 

би избегли прекршајну или кривичну одговорност приликом контроле од стране 

полицијских службеника или да би имали повлашћени положај приликом решавања 

њиховог предмета, а у конкретним истрагама против полицијских службеника граничне 

полиције, саизвршиоци у извршењу кривичних дела су били царински службеници, те 

је у таквим случајевима Сектор по налогу тужиоца подносио кривичне пријаве и против 

њих. 

 

Структура осталих кривичних дела 

 

 

Кривично дело 

Структура 

осталих 

кривичних дела 

(полицијски 

службеници и 

други запослени 

у Министраству 

и грађани) 

Структура осталих 

кривичних дела 

само полиицјских 

службеника и 

других запослених 

у Министарству 

Злостављање и мучење (члан 137. КЗ) 2 2 

Изнуђивање исказа (члан 136.  КЗ) 1 1 

Несавестан рад у служби (члан 361. КЗ) 7 7 

Кривично дело из члан 98. став 1. Закона о 

тајности података 
2 2 

Неовлашћено прикупљање личних података 

(члан 146. КЗ) 
4 4 
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Фалсификовање службене исправе  

(члан 357. КЗ) 
14 14 

Фалсификовање исправе (члан 355. КЗ) 15 5 

Посебни случајеви фалсификовања исправе 

(члан 356. КЗ) 
1 1 

Недозвољена производња, држање, ношење и 

промет оружја и експлозивних материја (члан 

348. КЗ) 

13 9 

Неовлашћена производња и стављање у промет 

опојних дрога (члан 246. КЗ) 

12 5 

Неовлашћено држање опојних дрога (члан 246а 

КЗ РС) 2 1 

Омогућавање уживања опојних дрога (члан 247. 

КЗ) 
2 2 

Трговина људима (члан 388. КЗ) 1 1 

Превара (члан 208. КЗ) 17 13 

Превара у служби (члан 363. КЗ) 3 3 

Спречавање и ометање доказивања (члан 336. 

КЗ) 
1 1 

Навођење на оверавање неистинитог садржаја 

(члан 358. КЗ) 
1 / 

Тешка крађа (члан 204. КЗ) 1 1 

Крађа (члан 203. КЗ) 3 3 

Угрожавање сигурности (члан 138. КЗ) 3 1 

Зеленаштво (члан 217. КЗ) 1 1 

Недозвољена трговина (члан 243. КЗ) 2 1 

Злоупотреба права из социјалног осиграња  

(члан 168. КЗ) 
1 1 

Изазивање опште опасности (члан 278. КЗ) 2 2 

УКУПНО 111 81 

 

Полицијски службеници Сектора су поступали у складу са чланом 44. Законика о 

кривичном поступку и након обављених консултација са надлежним тужиоцем, у 

случајевима када има елемената кривичног дела за које се гони по службеној дужности, 

подносили кривичне пријаве територијално надлежним тужилаштвима. Координација 

са надлежним тужиоцем и извештавање о поступању по конкретном предмету 

обављани су на свакодневном нивоу, а кривичне пријаве су подношене искључиво 

по налогу тужиоца.  
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Током 2018. године, Сектор је поднео кривичне пријаве против 30 руководилаца 

Министарства.  

 

Радно место Број руководилаца 

Начелник регионалног центра према Бугарској 1 

Начелник полицијске станице 2 

Заменик начелника одељења у Управи 

криминалистичке полиције у подручној 

полицијској управи 

1 

Командир саобраћајне полицијске испоставе  

и командир полицијске испоставе 
3 

Помоћник командира станице граничне полиције 1 

Помоћник командира полицијске испоставе 1 

Заменик командира полицијског одељења 1 

Шеф одсека за сузбијање криминалитета 1 

Шеф одсека за управне послове   1 

Руководилац групе у одсеку за сузбијање 

криминалитета 
1 

Руководилац групе за сузбијање криминалитета  1 

Вођа сектора и вођа саобраћајног сектора 5 

Заменик вође сектора у полицијској испостави  3 

Шеф смене дежурне службе 3 

Вођа смене 1 

Помоћник вође смене и помоћник шефа смене 4 

УКУПНО 30 

 

Сектор подноси кривичне пријаве не само по сопственој иницијативи, већ и на основу 

писаних обраћања грађана, захтева надлежног тужиоца и информација које достављају 

друге организационе јединице.  

 

Сарадња са другим организационим јединицама се није огледала само у размени 

оперативних информација, већ и у заједничком раду у конкретним предметима када је 

Сектор поступао по налогу тужиоца. 

 

Извори информација на основу којих су, у складу са налогом тужиоца, поднете 

кривичне пријаве су следећи: 

 

Извор информација 

Број 

кривичних 

пријава 

Сопствена иницијатива Сектора 145 

Писана обраћања и поднесци 10 

Информација достављена од стране друге организационе јединице 

МУП 
47 

Захтев јавног тужилаштва за прикупање потребних обавештења на 

основу пријаве грађана 
4 
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Значајније кривичне пријаве Сектора у 2018. години 

 

1. Полицијски службеници Сектора су ухапсили руководиоца Одељења у Управи 

криминалистичке полиције, ПУ за град Београд, кога су, уз кривичну пријаву, 

спровели Вишем јавном тужилаштву у Београду, због постојања основа сумње да је 

извршио кривично дело Трговина утицајем, као и 17 кривичних дела Злоупотреба 

службеног положаја. Осумњичени је дана 01.11.2018. године посредовао код 

полицијског службеника ПУ за град Београд да у вези са пријавом за насиље у 

породици, према пријављеном лицу не предузима законом предвиђене мере и радње, 

већ да поступи на блажи и повољнији начин за пријављеног. Кривичном пријавом је 

обухваћен и полицијски службеник који поступао по наведеном предмету, због 

постојања основа сумње да је извршио кривично дело Злоупотреба службеног 

положаја. 

 

2. Полицијски службеници Сектора су поднели 13 кривичних пријава против 16  

полицијских службеника саобраћајне полиције ПУ у Кикинди (од којих је 11 је 

ухапшено), због постојања основа сумње да су извршили 144 кривична дела Примање 

мита и 51 кривично дело Злоупотреба службеног положаја. Кривичне пријаве су 

истовремено поднете и против 29 грађана, због кривичних дела Давање мита. 

Осумњичени су у периоду од  04.01. до 13.04.2018. године, приликом обављања 

контроле саобраћаја од учесника у саобраћају - возача и сувозача захтевали и примали 

новац у различитим износима, како према њима не би предузимали радње из своје 

надлежности, а појединим учиниоцима су извршили преквалификацију и 

санкционисали их за блаже прекршаје, чиме су за себе, као и за већи број физичких и 

правних лица прибавили противправну имовинску корист, на штету буџета Републике 

Србије.  

 

3. Полицијски службеници Сектора су поднели осам кривичних пријава против осам 

полицијских службеника саобраћајне полиције ПУ за град Београд (од којих је 

ухапшено пет), због постојања основа сумње да су извршили укупно 40 кривичних дела 

у продуженом трајању и то: 16 кривичних дела Примање мита и 24 кривична дела 

Злоупотреба службеног положаја. Осумњичени су кривична дела извршили на тај 

начин што су у првој половини 2018. године, приликом извршења службених задатака, 

од више учесника у саобраћају, које су затекли у извршењу прекршаја, захтевали и 

примали новац у различитим износима, како према њима не би предузимали радње из 

своје надлежности. Против тројице полицијских службеника поднете су кривичне 

пријаве у редовном поступку, због постојања основа сумње да су извршили више 

кривичних дела Злоупотреба службеног положаја у продуженом трајању, на тај начин 

што у првој половини 2018. године, против учинилаца прекршаја нису подносили 

прекршајне пријаве или су подносили прекршајне пријаве за прекршаје за које је 

законом запрећена мања казна. 

 

4. Полицијски службеници Сектора су поднели осам кривичних пријава против 

четири полицијска службеника ПУ за град Београд, од којих су двојица ухапшена и 

пет грађана, који су такође ухапшени, због постојања основа сумње да су полицијски 

службеници извршили укупно 13 кривичних дела и то: 11 кривичних дела Примање 

мита у продуженом трајању и два кривична дела Злоупотреба службеног положаја, док 

су осумњичени грађани извршили 10 кривичних дела Давање мита. Осумњичена лица 

су кривична дела извршила на тај начин што су полицијски службеници од грађана – 

извршилаца кривичних дела примали новац у различитом износу како према њима не 

би предузели законом предвиђене мере и радње поводом извршења кривичног дела 
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Превара, већ су им након извршеног увида у електронске евиденције МУП РС 

достављали податке о оштећеним лицима која су их пријавила за наведено дело. Наиме, 

оштећени грађани су били преварени приликом купопродаје новца иностране валуте, а 

након пријављивања догађаја у полицијској станици извршиоци су их проналазили и 

вршили утицај да одустану од поднетих кривичних пријава, уз обећање да ће им 

вратити новац.  

 

5. Полицијски службеници Сектора су поднели кривичну пријаву против шест 

полицијских службеника ПУ у Крагујевцу, од којих су тројица ухапшена. Против 

тројице осумњичених кривична пријава је поднета због постојања основа сумње да су 

извршили кривично дело Примање мита у продуженом трајању, на тај начин што су у 

периоду од 16.08. до 15.11.2018. године, на подручју општине Аранђеловац, након 

уочавања саобраћајних прекршаја, од учесника у саобраћају захтевали и примали новац 

у различитим износима како против њих не би подносили прекршајне пријаве. 

Утврђено је да постоје основи сумње да су два осумњичена полицијска службеника 

извршила и кривично дело Фалсификовање службене исправе, на тај начин што су у 

службене белешке уносили лажне податке о саобраћајним незгодама, као и кривично 

дело Злоупотреба службеног положаја у продуженом трајању на тај начин што, након 

пријаве о саобраћајној незгоди, коју је 08.09.2018. године изазвао један грађанин, нису 

извршили увиђај саобраћајне незгоде и нису према учеснику у саобраћају предузели 

законом прописане мере због изазивања саобраћајне незгоде у стању алкохолисаности, 

због управљања возилом пре стицања возачке дозволе и због напуштања места догађаја, 

а такође догађај нису евидентирали у електронски Дневник догађаја. За четвртог 

осумњиченог полицијског службеника је утврђено да постоје основи сумње да је 

извршио кривично дело Злоупотреба службеног положаја на тај начин што је издао 

наређење да се изврши пратња вангабаритног превоза (асфалтног финишера) 

службеним возилом, без наплате потребних такси које су предвиђене Упутством о 

службеној пратњи ванредног превоза у друмском саобраћају, као и без потребних 

одобрења надлежних органа, чиме су власнику финишера омогућили прибављање 

имовинске користи у висини прописаних такси. Такође, утврђено је да постоје основи 

сумње да су још два полицијска службеника исте полицијске станице извршила 

кривично дело Злоупотреба службеног положаја на тај начин што, након добијања 

регистарских ознака возила које је изазвало саобраћајну незгоду, нису предузели 

законом прописане мере и нису евидентирали пријаву, чиме су лицу које је изазвало 

незгоду омогућили прибављање користи.  

 

6. Полицијски службеници Сектора су ухапсили два полицијска службеника, од којих 

је један из Управе за управне послове, а други из ПУ у Новом Пазару и три 

грађанина, због извршених 10 кривичних дела (Примање мита – шест дела, 

Злоупотреба службеног положаја - три дела и Недозвољена производња, држање, 

ношење и промет експлозивних материја – једно дело). Кривична дела осумњичени су 

извршили на тај начин што је полицијски службеник Управе за управне послове, у 

својству службеног лица, у дужем временском периоду, од грађана примао поклоне и 

новац у износу од 100 до 500 евра како би им омогућио упис у евиденцију држављана 

Републике Србије и доношење решења по убрзаном поступку страним држављанима - 

турске, црногорске, бошњачке националности и другима, иако одређена лица нису 

испуњавала законом предвиђене услове за пријем у држављанство. Полицијски 

службеник из ПУ у Новом Пазару је кривична дела извршио на идентичан начин, уз 

помоћ полицијског службеника из Управе за управне послове. 
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7. Полицијски службеници Сектора су, у сарадњи са полицијским службеницима 

Одељења за за борбу против корупције Управе криминалистичке полиције, ухапсили и 

поднели кривичну пријаву против два полицијска службеника (од којих је један 

запослен у ПУ у Зајечару, а други је саобраћајни полицајац у ПУ у Нишу) и 11 

грађана. Полицијски службеници су осумњичени да су извршили кривично дело 

Примање мита, док су остала лица осумњичена да су извршила кривична дела Примање 

мита, Давање мита и Трговина утицајем (помагањем). Кривична дела су извршили на 

тај начин што је од почетка 2018. године, један од осумњичених полицијских 

службеника из електронске евиденције Министарства прикупљао податке о лицима 

повређеним у саобраћајним незгодама које су се десиле на подручју Ниша, Бољевца, 

Зајечара, Књажевца, Бора, Прокупља, Дољевца, Лесковца и других градова, док је 

други осумњичени полицијски службеник до тих података долазио непосредно 

приликом вршења увиђаја саобраћајне незгоде. Полицијски службеници су затим 

прибављене податке, за новчану надокнаду, прослеђивали грађанину коме су адвокати 

давали новац за те податке, као и бланко пуномоћја за заступање у саобраћајним 

незгодама. Полицијски службеници су лично, или преко посредника, контактирали 

повређене у саобраћајним незгодама и чланове њихових породица нудећи им да 

закључе уговор и потпишу овлашћење за заступање од стране адвоката у поступку 

накнаде штете. Адвокати су преко грађанина остварили сарадњу са службеницом 

запосленом у тужилаштву која им је прикупљала податке из предмета везано за увиђаје, 

скице, записнике и вештачења. Такође, осумњичена лица су остваривала међусобне 

контакте у циљу прибављања медицинске документације за потребе вођења поступка за 

надокнаду штете. Приликом закључења уговора и потписивања овлашћења са 

оштећенима је уговаран износ надокнаде у висини од 10 до 15% од укупно наплаћеног 

новца, у зависности од тога да ли се ради о лаким или тешким телесним повредама или 

смртном исходу, коју су након наплате осумњичена лица међусобно делила. 

 

8. Полицијски службеници Сектора су поднели кривичну пријаву против двојице 

полицијских службеника ПУ за град Београд, због постојања основа сумње да су 

извршили кривично дело Злоупотреба службеног положаја у саизвршилаштву, као и 

против двоје грађана, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело 

Злоупотреба службеног положаја подстрекавањем (три лица су ухапшена, од којих су 

два лица полицијски службеници). Осумњичени полицијски службеници су по 

наговору осумњичених грађана, без икаквог правног основа, расписали потрагу за 

путничким возилом марке „ауди А7“, власништво трећег лица, које је потом пронађено 

и привремено одузето. Након тога, осумњичени полицијски службеници су ступили у 

контакт са власником возила и захтевали од њега 6.000 евра како би му вратили 

наведено возило. 

 

9. Полицијски службеници Сектора су ухапсили двојицу полицијских службеника 

ПУ у Шапцу и поднели кривичну пријаву због постојања основа сумње да су извршили 

кривично дело Злоупотреба службеног положаја, на тај начин што су 27.09.2018. 

године, код Малог Зворника, зауставили и контролисали пет лица - тражилаца азила, 

којом приликом су, након извршеног претресања, код њих пронашли и отуђили 200 

евра, које су затим међусобно поделили.    

 

10. Полицијски службеници Сектора су ухапсили полицијског службеника ПУ у 

Јагодини, а затим су против њега и девет грађана, поднели кривичну пријаву због 

постојања основа сумње да су извршили укупно 22 кривична дела, од којих 21 

кривично дело Злоупотреба службеног положаја и једно кривично дело Трговина 

утицајем. Наиме, постоје основи сумње да је осумњичени полицијски службеник, 
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приликом поступања по захтевима за издавање пробних возачких дозвола и захтева за 

упис нове категорије за управљање возилом, наведене захтеве позитивно решио, иако 

нису били испуњени сви услови које прописује Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима, јер подносиоци захтева нису положили возачке испите за категорије возила 

за које су им дозволе издате, нису приложили доказе о положеном испиту из прве 

помоћи, нити су приложили доказ на основу кога би организациона јединица 

Министарства, по месту боравишта подносиоца захтева била месно надлежна да 

поступа по њиховим захтевима. На основу вршења даљих оперативних провера, 

полицијски службеници Сектора су поднели и допуну кривичне пријаве против истог 

осумњиченог полицијског службеника и 11 грађана, због постојања основа сумње да су 

извршили укупно 31 кривично дело, од чега 13 Примање мита, осам Давање мита, 

четири Злоупотреба службеног положаја и шест Фалсификовање службене исправе. 

 

11. Полицијски службеници Сектора су, у сарадњи са полицијским службеницима ПУ у 

Бору, поднели кривичну пријаву против запосленог у ПУ у Бору, због постојања 

основа сумње да је извршио кривична дела Тешка крађа и Неовлашћена производња и 

стављање у промет опојних дрога у стицају, као и три грађанина, због постојања 

основа сумње да су извршили кривично дело Неовлашћена производња и стављање у 

промет опојних дрога. Наиме, утврђено је да постоје постоје основи сумње да је лице 

запослено у наведеној полицијској управи у периоду од 09.04.2012. године до 

02.11.2017. године искористило прилику и из обезбеђене касе у службеним 

просторијама полицијске управе, отуђило 1.987,36 г привремено одузете опојне дроге 

хероин, коју је потом за износ од 2.000 евра продао грађанину, који је наведену опојну 

дрогу препродао за 4.000 евра. Код последњег купца у низу 12.12.2017. године 

приликом претресања стана пронађена је опојна дрога хероин у количини  301,43 г, 

чијим вештачењем је утврђено да потиче из службених просторија из којих је 

претходно украдена. 

 

12. Полицијски службеници Сектора су ухапсили полицијског службеника ПУ у 

Новом Саду, због постојања основа сумње да је извршио три кривична дела 

Злоупотреба службеног положаја, кривично дело Недозвољена производња и стављање 

у промет опојних дрога и кривично дело Недозвољена производња, држање, ношење и 

промет оружја и екплозивних материја, као и једног грађанина, због постојања основа 

сумње да је извршио кривично дело Недозвољена производња и стављање у промет 

опојних дрога. Кривичном пријавом је обухваћен још један полицијски службеник, због 

постојања основа сумње да је извршио кривично дело Злоупотреба службеног 

положаја. Полицијски службеници Сектора су приликом претресања стана и других 

просторија ухапшеног полицијског службеника, пронашли и привремено одузели око 

2,6 кг опојне дроге марихуана, пиштољ, револвер, гасни пиштољ, десет оквира за 

аутоматску пушку, три оквира за пиштољ, око 150 комада муниције различитог калибра 

и новац у износу од 2.200 евра. 

 

13. Полицијски службеници Сектора су ухапсили полицијског службеника ПУ у 

Јагодини и против њега поднели кривичну пријаву, због постојања основа сумње да је 

извршио кривично дело Трговина људима, на тај начин што је од јануара до 17.07.2018. 

године, злоупотребљавајући тешке материјане прилике малолетне особе и чињеницу да 

је преко друштвене мреже „Фејсбук“ дала оглас за пружање сексуалних услуга, како би 

обезбедила средства за своју егзистенцију и школовање, врбовао за вршење 

проституције и прибављање материјалне користи за себе. Наиме, почетком јануара 

2018. године, осумњичени полицијски службеник је сазнао за оглас који је наведена 

малолетна особа дала, контактирао ју је и обучен у полицијску униформу отишао у њен 
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стан и предочио да ће јој обезбедити клијенте и пружити физичку заштиту, а затим 

запретио да ће је пријавити полицији и Центру за социјални рад, уколико му не буде 

давала  новац у износу од 2.000 динара недељно и бесплатно пружала сексуалне услуге. 

 

Статистички преглед оперативних информација и оперативних обрада 

 

У 2018. години, полицијски службеници Сектора су током рада на прикупљању 

индиција и сазнања о незаконитим активностима и неправилностима у раду 

полицијских службеника и других запослених у Министарству, сачинили 107 

оперативних информација и 53 предлога за отварање оперативних обрада. 

  

 2018. година 

Број оперативних информација 107 

Број предлога за отварање оперативних обрада 53 

 

Статистички преглед примене посебних доказних радњи и приступа задржаним 

подацима 

 

Полицијски службеници Сектора су током 2018. године примењивали следеће посебне 

доказне радње: 

- Тајни надзор комуникација из члана 166. ЗКП - према 134 лица;  

- Тајно праћење и снимање из члана 171. ЗКП - према 188 лица;  

- Симуловани послови из члана 174. ЗКП – према једном лицу. 

 

Поред наведеног, извршено је 1.099 провера кроз именике оператера, а обрађена  су и 

1.032 захтева за приступ задржаним подацима. 

  

Сходно члану 130. Закона о електронским комуникацијама, Сектор редовно доставља 

извештај Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, 

као законску обавезу. 

 

4. Превентивни рад Сектора  

 

Сектор у свом раду спроводи превентивне контроле рада организационих јединица у 

Министарству приликом којих предузима мере и радње, прикупља доказе и утврђује 

чињенично стање у циљу установљавања незаконитости у раду, грешака у процедури и 

методологији, недовољној обучености, које су за резултат имале налагање отклањања 

утврђених незаконитости и реализацију мера одговорности. Приликом вршења 

контроле, Сектор је давао саветодавне препоруке које су имале за циљ иницирање 

промене законских и подзаконских аката, измене процедура рада како у оквиру 

Министарства, тако и у односу према другим органима и установљавање добре праксе у 

контролисаним организационим јединицама, која се може применити и у осталим 

организационим јединицама Министарства.  

 

Током 2018. године Сектор је извршио седам превентивних контрола у 

организационим јединицама Министарства и то у: 

  

-  Регионални центар према Мађарској у Управи граничне полиције 

-  Регионални центар према Румунији у Управи граничне полиције 

-  ПУ у Крушевцу  
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-  ПУ у Чачку  

-  ПС Деспотовац, ПУ у Јагодини 

-  ПС Земун, ПУ за град Београд 

-  ПС Велика Плана, ПУ у Смедереву 

 

Због утврђених пропуста у раду, након извршених наведених превентивних контрола 

Сектор је наложио да непосредни руководиоци иницирају покретање дисциплинских 

поступака против 15 полицијских службеника и других запослених у Министарству 

(против три због тешких повреда службене дужности, против 12 због лаких повреда 

службене дужности), као и да се према пет полицијских службеника укаже на учињене 

пропусте у раду како се исти не би понављали. 

 

Сектор је у извештајима о извршеним превентивним контролама дао укупно 13 

препорука
1
 и уочио пет примера добре праксе. 

 

Поред мера према полицијским службеницима и другим запосленима у Министарству 

који су учинили пропусте у раду, након превентивних контрола Сектор је, на основу 

уочених неправилности и пропуста дао саветодавне препоруке које имају за циљ да 

обезбеде отклањање уочених неправилности, успостављање механизама законитог 

поступања, ефикаснији рад у појединим сегментима рада, а најзначајније су:  

 

- да руководиоци подручних полицијских управа редовно одржавају састанаке са 

представницима прекршајних судова, у циљу благовременог поступања по издатим 

наредбама, како не би дошло до њиховог застаревања; 

 

- да се унапреде већ постојеће апликације или израде нове које ће омогућити да систем 

у фази узимања отисака папиларних линија, приликом аквизиције, врши проверу свих 

лица која подносе захтев за нови биометријски документ, замену или продужење, без 

временских ограничења, те да се упостави систем аларма који ће референту који врши 

пријем захтева сигнализирати евентуалне неправилности; 

 

- да се надогради постојећа  апликација „Евиденција возача“ у Јединственом 

информационом систему Министарства како би се успоставио систем аларма који ће 

сигнализирати да је неко лице евидентирано у апликацији „Потражна делатност“, јер је 

утврђено да приликом коришћења наведене апликације, систем не упозорава корисника 

да је лице под потрагом; 

 

- да се предузу мере у свим станицама граничне полиције ради утврђивања законитости 

спровођења поступка приликом издавања или продужења дозвола за кретање и 

задржавање на подручју граничног прелаза, као и привремених дозвола и граничних 

дозвола у циљу законитог и једнообразног поступања свих станица граничне полиције. 

 

Сектор је током 2018. године уочио и примере добре праксе коју примењује 

одређена организациона јединица Министарства и предлаже да се иста примени и 

постане саставни део рада осталих организационих јединица Министарства: 

 

- у ПС Земун, ПУ за град Београд и у ПУ у Крушевцу, уочена је добра координација 

између Одељења криминалистичке полиције, Одељења полиције са Одсеком за управне 

                                                 
1
 Још три препоруке Сектор је дао након извршеног оперативног  рада, тако да укупан број износи 16. 
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послове, с обзиром да се у свим изузетим предметима налазе  копије кривичних пријава 

за лица која поседују оружје (оружје које је одузето од извршиоца кривичног дела). У 

случајевима када је дошло до прекршаја из области јавног реда и мира, оружје се 

привремено одузима и доставља Одсеку за управне послове;  

 

- у ПУ у Крушевцу, констатовано је да се, поред евиденција изречених мера возачима 

које се воде у Јединственом информационом систему Министарства, ажурно воде и 

интерне – ручне евиденције изречених мера возачима у Одсеку за управне послове и 

Саобраћајној полицијској испостави Крушевац, чије вођење није обавезујуће, а све у 

циљу благовременог поступања полицијских службеника наведених линија рада; 

  

- у ПУ у Крушевцу, увидом у евиденције одузетих предмета Одсека за сузбијање 

привредног криминалитета, утврђено је да су списи предмета у вези одузетих предмета 

комплетни, са уредно издатим потврдама о привременом одузимању предмета у складу 

са ЗКП-ом, као и да се са привремено одузетим предметима поступало у складу са 

законским и подзаконским актима. Такође је утврђено да се привремено одузета 

динарска средства депонују на рачун Министарства финансија, Управе за трезор, а 

одузета девизна средства депонују се на рачун НБС, Одељење у Крагујевцу;  

 

- у ПС Земун, ПУ за град Београд, обиласком просторија намењених за чување и 

складиштење привремено одузетог, враћеног, нађеног и предатог оружја, констатовано 

је да је простор адекватно опремљен, да је оружје разврстано по поступцима који се 

воде и врстама наоружања, као и да је видно обележено бројевима предмета заведених 

у регистрима;  

 

- у ПС Земун, ПУ за град Београд, увидом у металну касу са садржајем привремено 

одузетих предмета (разне супстанце, новац и мобилни телефони, одузети углавном у 

вези са опојним дрогама), која се налази у службеним просторијама ПС Земун, коју 

користе полицијски службеници Групе за сузбијање наркоманије и кријумчарења, 

констатовано је да су сви предмети уредно евидентирани и складиштени, а кључ од 

касе је доступан искључиво полицијским службеницима Групе за сузбијање 

наркоманије и кријумчарења.  

  

Напомињемо да Сектор води регистар наложених и реализованих мера, саветодавних 

препорука и примера добре праксе, те у складу са чланом 231. став 3. Закона о полицији 

министру унутрашњих послова доставља годишњи извештај о резултатима контролне 

делатности и наложеним мерама са саветодавним препорукама и примерима добре 

праксе. 

 

Укупан број наложених мера Сектора  

 

Осим у превентивним контролама, Сектор је приликом поступања по писаним 

обраћањима, захтевима тужилаштва, као и приликом провера оперативних сазнања 

уочио пропусте и неправилности у раду, због чега је током 2018. године наложио да се 

предузму мере према укупно 426 полицијских службеника и других запослених у 

Министарству. Наложено је: 
 

- да се због тешке повреде службене дужности иницира покретање дисциплинског 

поступка против 343 полицијска службеника и других запослених у Министарству; 

- да се због лаке повреде службене дужности иницира покретање дисциплинског 

поступка против 21 полицијског службеника и других запослених у Министарству;  
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- да се 50 полицијских службеника и других запослених у Министарству упозори због 

утврђених пропуста у раду; 

- да  се доставе извештаји начелницима полицијских управа и организационих јединица 

у Министарству како би према 12 полицијских службеника и других запослених у 

Министарству предузели адекватне мере. 

 

Преглед броја наложених мера СУК за 

покретање дисциплинског поступка 

Број полицијских службеника против 

којих су наложене мере  2018. години 

Предлог за покретање дисциплинског 

поступка због тешке повреде службене 

дужности 

343 

Предлог за покретање дисциплинског 

поступка због лаке повреде службене 

дужности 

21 

 

Полицијски службеници Сектора су, такође, у 53 извештаја предложили друге мере у 

циљу унапређења квалитета рада, односно обезбеђења боље и ефикасније организације 

послова. 

 

Истичемо да је у складу са чланом 231. став 4. Закона о полицији, руководилац 

контролисане организационе јединице Министарства одговоран за реализацију 

наложених и предложених мера и за повратно информисање начелника Сектора 

унутрашње контроле, а да је чланом 207. тачка 23. истог закона као тешка повреда 

службене дужности прописано непоступање по наложеним мерама Сектора за 

отклањање утврђених незаконитости. 

 

5. Сарадња са другим органима 

 

Током 2018. године Сектор је поступао по конкретним захтевима тужилаштва, суда и 

независних тела, а реализован је и низ семинара и обука у циљу унапређења међусобне 

сарадње. 

 

Тужилаштво и суд 

 

 

У току 2018. године, полицијски службеници Сектора, Дирекције полиције и тужиоци 

учествовали су на обукама под називом „Методологија за спровођење истрага у 

случају злостављања од стране полиције“, које су одржане у Новом Саду, Београду, 

Крагујевцу и Нишу, у организацији Правосудне академије и Мисије ОЕБС у Републици 

Србији. 

 

Назависна тела 

 

Сектор је током 2018. године поступао по хитном поступку, уз стриктно поштовање 

законом прописаних рокова по захтевима Повереника за информације од јавног 

Број захтева 2018 

Број поднетих извештаја по захтевима ЈТ за прикупљање ПО 596 

Број осталих захтева тужилаштва 91 

Број захтева суда 40 
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значаја и заштиту података о личности, Заштитника грађана, као и Агенције за 

борбу против корупције. 

 

Назив органа 2018 

Захтеви Повереника за информације од јавног значаја и заштиту 

података о личности 
48 

Захтеви Заштитника грађана 26 

Захтеви Агенције за борбу против корупције 24 

 

Овлашћена лица Сектора су током 2018. године поступала по 48 захтева за 

достављање информација од јавног значаја и по осам 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. 

  

Укупан број захтева за достављање информација од јавног 

значаја 
48 

делимично или потпуно усвојени 20 

одбачени захтеви 14 

одбијени захтеви 14 

Укупан број изјављених жалби 8 

број жалби изјављених због одбијања захтева 3 

број жалби на закључак о одбацивању захтева / 

број жалби због непоступања по захтеву 2 

број осталих жалби 3 

 

Сектор је, на основу Закона о заштити података о личности, поступао по 14 захтева 

грађана, којима је затражено обавештење о обради података о личности, које се односе 

на подносиоца захтева, у складу са чл. 19, 21 и 22. Закона о заштити података о 

личности. 

 

У складу са чланом 227. став 4. Закона о полицији, Сектор је редовно достављао 

канцеларији Заштитника грађана извештаје о свим случајевима у којима је утврђено 

да је приликом поступања полицијског службеника дошло до прекорачења полицијских 

овлашћења којима су повређена права која штити Заштитник грађана. 

 

Сектор је у циљу припреме за примену нових надлежности прописаних Законом о 

полицији, одржао више састанака са представницима Агенције за борбу против 

корупције, у циљу сагледавања процедура и начина рада апликативног софтвера који 

користи Агенција за вођење евиденције о имовинском картону функционера. Такође, 

представници Агенције су одржали обуку за полицијске службенике Сектора за 

коришћење наведеног апликативног софтвера. 
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У јулу 2018. године, Министарство и Агенција су потписали Споразум о коришћењу 

апликативног софтвера Агенције за борбу против корупције - Регистар имовине и 

прихода за вођење евиденције о имовинском картону и начину размене података, којим 

је Агенција уступила Сектору право коришћења апликативног софтвера и дефинисан је 

начин размене података између Агенције и Сектора у складу са њиховим делокругом 

рада.  

 

Канцеларија ИЦИТАП при Амбасади САД у Београду је у току 2018. године 

обезбедила донацију у износу од 150.000 долара за надоградњу постојећег 

апликативног софтвера који користи Агенција за борбу против корупције, према 

потребама Сектора и Агенцији.  

 

Управа царина 

 

Сектор је и ове године приликом поступања по конкретним предметима сарађивао са 

Одељењем за унутрашњу контролу Управе царина у циљу размене оперативних 

података везано за истрагу корупције на граничним прелазима у случајевима када су 

умешани полицијски и царински службеници. 

 

6. Јавност и однос са грађанима  

 

Полицијски службеници Сектора су током 2018. године вршили провере навода из 

писаних обраћања и других поднесака у којима је указивано на незаконитости у раду 

полицијских службеника и других запослених у Министарству, а који нису предвиђени 

одредбама којима се регулише притужбени и скраћени поступак или одредбама других 

закона. Подносиоци писаних обраћања су уредно и благовремено обавештавани о току 

и исходу поступка провере и о мерама које ће бити предузете према полицијским 

службеницима и другим запосленима у Министарству, за које се утврдило да су 

начинили пропусте у раду.  

 

Током 2018. године примљен је укупно 7.151 позив грађана преко отворене 

телефонске линије Сектора за пријаву корупције у Министарству, као и других 

незаконитости у раду које изврше полицијски службеници и други запослени у 

Министарству извршених на раду или у вези са радом. Током радног времена 

полицијски службеници Сектора разговарају са грађанима по њиховом позиву, а ван 

радног времена  је омогућено грађанима да оставе гласовну поруку, коју наредног 

радног дана преслушава дежурни инспектор унутрашње контроле који је задужен за 

пријем телефонских обраћања. 

 

Сектор унутрашње контроле је у сарадњи са Канцеларијом ИЦИТАП Министарства 

правде САД при Амбасади САД у Београду израдио летак и постeр за пријаву 

корупције у Министарству на српском и енглеском језику (1000 летака и 100 постера 

на српском језику и 600 летака и 200 постера на енглеском језику), како би се грађани 

Републике Србије и страни држављани информисали на који начин могу да пријаве 

случај корупције у Министарству. Постери и леци су постављени на граничним 

прелазима и објектима подручних полицијских управа Министарства. 

 

Сектор је примио у рад 5.928 докумената (писана обраћања, притужбе, службене 

белешке, информације и друга документа) у којима је указивано на незаконитости у 

раду полицијских службеника и других запослених у Министарству.  
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У истом периоду окончан је рад на провери навода из 5.834 предмета. Од наведеног 

броја, Сектор је вршио провере навода из 2.821 предмета, док је 3.013 предмета 

прослеђено на даљу надлежност другим организационима једницима у складу са 

одредбама Закона о полицији и Правилником о начину поступања у току притужбеног 

поступка.ДДАХХД 
ДД  
Напомињемо да у складу са чланом 227. став 1. Закона о полицији, Сектор унутрашње 

контроле поступа по сопственој иницијативи, на захтев надлежног јавног тужиоца, на 

основу прикупљених обавештења и других сазнања, обраћања запослених у 

Министарству, грађана и правних лица у случајевима који нису предвиђени одредбама 

којима се регулише притужбени и скраћени поступак или одредбама других закона. 

 

Притужбени поступак је уређен Законом о полицији и Правилником о начину 

поступања у притужбеном поступку, те је Сектор случајевима када заприми притужбу 

на рад запосленог у Министарству или на рад Министарства, а која не садржи елементе 

кривичног дела, прослеђивао на даљу надлежност руководиоцу организационе јединице 

у Министарству где је запослен полицијски службеник или други запослени у 

Министарству на кога се односи притужба (у складу са чланом 235. и 234. Закона о 

полицији, којим је уређен притужбени, односно скраћени поступак). 

 

У складу са чланом 240. истог закона, евиденцију притужби и извештавање о решавању 

притужби врше надлежне притужбене јединице у складу са прописом којим се уређују 

евиденције и обрада података у области унутрашњих послова. 

 

Напомињемо да у оквиру Секретаријата у Министарству, Одељење за обраду података, 

притужбе и сарадњу са независним телима обавља послове који се односе на 

спровођење притужбеног поступка у Министарству. 

 

Сектор је у току 2018. године, ажурирао своју интернет страницу у циљу пружања 

детаљних информација грађанима на који начин могу Сектору да пријаве корупцију у 

Министарству, а све у циљу подизања веће транспарентности рада Сектора и боље 

информисаности грађана. На интернет страници се могу наћи и информације о новим 

надлежностима Сектора, активностима које су реализоване у току 2018. године и 

резултати рада Сектора у претходном периоду.  

 

7. Међународна сарадња  

 

Током 2018. године, Сектор је одржао више састанака са сродним службама унутрашње 

контроле из Мађарскe и Румуније, на којима су размењени оперативни подаци у циљу 

поступања по конкретним предметима по налогу надлежног тужиоца, а размена 

оперативних података је вршена и преко официра за везу који су акредитовани при 

својим амасадама у Београду. 

 

Поред међународне оперативне сарадње, полицијски службеници Сектора учествовали 

су на међународним и регионалним скуповима од којих издвајамо учешће на: 

 

- Трећем регионалном форуму служби унутрашње контроле, који је одржан у Софији, 

Република Бугарска, у организацији Управе за унутрашњу безбедност Министарства 

унутрашњих послова Републике Бугарске, у новембру 2018. године. Циљ форума је био 

да се размене нове оперативне праксе у сузбијању корупције у полицији и успоставе 

нови облици за унапређење међународне оперативне сарадње регионалних сродних 
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служби унутрашње контроле у оквиру Мреже за унапређење сарадње служби 

унутрашње контроле - НЕРЦИСУ која је успостављена 2016. године у Софији, 

Република Бугарска, а чине је сродне службе унутрашње контроле из Републике 

Србије, Републике Бугарске, Румуније, Републике Грчке и Републике Северне 

Македоније; 

 

- 18. годишњој конференцији мреже Европски партнери за борбу против корупције – 

„ЕПАК“, која је одржана у Русту, Република Аустрија у октобру 2018. године. Више од 

100 учесника  који су представљали 30 земаља чланица мреже ЕПАК присуствовало је 

конференцији и Генералној скупштини, чији је домаћин био аустријски Савезни биро за 

борбу против корупције (БАК). Конференција се фокусирала на идентификацију нових 

решења која доприносе успешној превенцији и борби против корупције, а такође је 

пружила могућност за успостављање и даље развијање сарадње између сродних служби 

унутрашње контроле у оквиру мреже ЕПАК; 

 

- Конференцији „Етика и интегритет на границама Румуније – међународни 

институционални дијалог“, коja је одржана у Букурешту, Румунија у децембру 2018. 

године, на позив Генералне дирекције за борбу против корупције (ДГА) МУП-а 

Румуније. На конференцији су представљени резултати ДГА и сродних служби 

унутрашње контролe са којима се граничи Румунија, након реализованих састанака на 

тему превенције корупције на граници у току 2018. године; 

 

- у оквиру програма сарадње у септембру 2018. године реализована је студијска посета 

представника Генералне инспекције за безбедносну заштиту Републике Чешке Сектору 

унутрашње контроле, а у новембру исте године, реализована је посета представника 

Сектора Генералној инспекцији Републике Чешке у циљу упознавања са 

надлежностима две службе и примени нових института у превенцији и сузбијању 

корупције, с посебним акцентом на спровођењу теста интегритета јер наведена 

инспекција има вишегодишње искуство у његовој примени. 

 

У оквиру Плана сарадње Сектора и Мисије ОЕБС у Републици Србији за 2018. годину, 

полицијски службеници Сектора боравили су у студијској посети Генералној дирекцији 

за борбу против корупције МУП Румуније, у циљу упознавања са начином спровођења 

анализе ризика од корупције и теста интегритета.  

 

Поред тога, Мисија ОЕБС у Републици Србији организовала је у Београду дводневну 

обуку за спровођење анализе ризика од корупције за 20 учесника (полицијски 

службеници Сектора унутрашње контроле, Дирекције полиције, Секретаријата и 

Управе царина) и тродневни семинар за полицијске службенике Сектора унутрашње 

контроле у циљу појашњења начина спровођења анализе ризика од корупције. 

 

Полицијски службеници Сектора су учествовали и на обуци у организацији Мисије 

ОЕБС у Републици Србији у оквиру пројекта „Унапређење капацитета српске полиције 

у борби против корупције“ и на обуци под називом „Примењивост и коришћење 

отворених база података у откривању кривичних дела корупције“. 

 

У организацији Канцеларије ИЦИТАП при Амбасади САД у Београду, полицијски 

службеници Сектора учествовали су на обуци на тему „Тест интегритета“, где су 

предавачи били представници Генералне дирекције за борбу против корупције МУП 

Румуније.   
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У организацији Амбасаде САД у Београду, полицијски  службеник Сектора учествовао  

је на обуци Института за лидерство жена (WLI) у циљу промоције лидерства, 

професионалног развоја и могућности за умрежавања, која је одржан у Њујорку.  У 

организацији Канцеларије ИЦИТАП, полицијски службеник Сектора учествовао је у на 

обуци на тему „Стварање транспарентности у државним институцијама“ у оквиру 

програма IVLP (International Visitor Leadership Program) која је одржана у САД, а на 

позив Канцеларије за војну сарадњу Амбасаде САД у Београду полицијски службеник 

Сектора је учествовао на курсу „Правни аспекти борбе против корупције“ који је 

одржан на Институту за правне студије у Њупорту, САД.  

 

Полицијски службеници Сектора су учествовали у својству предавача на обукама на 

тему етике и интегритета, где су учесници били полицијски службеници Управе 

саобраћајне полиције и Управе граничне полиције, а одржали су и предавање 

студентима Крининалистичко-полицијског универзитета на тему „Место, улога и 

задаци Сектора унутрашње контроле у систему Министарства“. 

 

8. Људски и технички капацитети Сектора  

 

Сектор је након израде јасног правног оквира предузео активности у циљу повећања 

броја запослених у Сектору, реализације обука и унапређења техничких капацитета 

ради примене нових надлежности прописаних Законом о полицији. 

 

Унапређење људских капацитета 
 

У складу са новим Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места у Министарству, повећан је број систематизованих радних места за 46 (са 85 

на 131) и усвојена је нова организациона структура Сектора у складу са новим 

надлежностима прописаним Законом о полицији. У Сектору су тренутно запослена 

123 полицијска службеника, од којих је 39 жена (32%) и 84 мушкарца (68%). 
 

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА СЕКТОРА 
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У области едукције, полицијски службеници Сектора су током 2018. године 

учествовали на обуци под називом „Функционисање Европске уније“ у оквиру пројекта 

„Подршка стратешком управљању и европским интеграцијама у Министарству 

унутрашњих послова“, као и на обукама о поступању у притужбеном поступку и 

спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, обукама за 

примену Закона о спречавању насиља у породици и на обуци на тему „Заштита 

података о личности“, као и на семинару на тему „Примена Закона о заштити 

узбуњивача“, у организацији Министраства. 

  

Полицијски службеници Сектора су током 2018. године учествовали и на обуци о 

релевантним међународним стандардима за спречавање полицијске тортуре и 

злостављања, са фокусом на препоруке Европског комитета за спречавање мучења и 

нечовечних или понижавајућих казни и поступака и судску праксу Европског суда за 

људска права.  

 

Такође, учествовали су и семинару о питањима стандарда у односу на које се цени 

поступање полиције као и методологију тела за надзор са примерима добре праксе, у 

оквиру пројекта „Подршка заштити људских права лица лишених слободе и осуђених 

лица у Србији“ у оквиру заједничког програма Савета Европе и Европске уније 

„Хоризонтални програм подршке Западном Балкану и Турској“.  

 

Унапређење техничких капацитета Сектора 

 

Током 2018. године Министарство је набавило седам нових возила за потребе Сектора, 

док је једно возило обезбеђено донацијом Владе СР Немачке и два донацијом 

Националне криминалистичке агенције Велике Британије (NСА). 

 

Такође, Национална криминалистичка агенција (NСА) је донирала Сектору софтвер за 

оперативну аналитику и хардверску подршку. 

 

У оквиру ЕУ програма  ИПА 2015 спроведена је набавка  ИТ (сервери, рачунари, 

лап-топови, скенери и штампачи), аудио и видео опреме у износу од 750.000 евра 

која је омогућила да се значајно унапреде технички капацитети Сектора у циљу 

примене нових надлежности. 

 

У оквиру наведеног програма предвиђена је и реализација твининг пројекта са 

твининг партнерима из Републике Литваније и Румуније у износу од милион евра.  

 

9. Планиране активности Сектора унутрашње контроле у 2019. години 

 

Сектор ће наставити активности у циљу унапређења процедура рада и методологије 

оперативног поступања, а у области превенције приоритет Сектора ће бити 

информисање грађана и запослених у Министарству о новим надлежностима Сектора и 

начину пријаве корупције у Министарству, као и спровођење нових института у 

превенцији корупције у Министарству.  

 

Након предузетих активности на стварању јасног правног оквира за поступање Сектора 

и повећању броја запослених, Сектор ће у наредном периоду посебну пажњу посветити 

јачању техничких и смештајних капацитета и обезбеђивању оперативног фонда, као и 

едукацији запослених ради примене нових надлежности и специјализацији за 

спровођење истрага корупције.  
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Такође, Сектор ће предузети активности на обезбеђивању средстава из буџета 

Министарства за израду базе података „Регистар ризика од корупције“. 

 

У току 2019. године почеће реализација твининг пројекта у оквиру програма ИПА 2015 

са твининг партнерима из Републике Литваније и Румуније. У оквиру твинига чији се 

почетак очекује током 2019. године, а који ће трајати 18 месеци, предвиђена је 

едукација полицијских службеника Сектора у спровођењу превентивних института у 

сузбијању корупције, оперативне аналитике и специјализованих обука за истрагу 

случајева корупције, као и за унапређење ИТ система Сектора.  

 

Мисија ОЕБС у Републици Србији ће организовати обуке за специјализацију 

полицијских службеника Сектора за истрагу случајева корупције и финансијске 

истраге, као и још једну серију обука за примену „Методологије за спровођење истраге 

у случајевима злостављања од стране полиције“ за полицијске службенике Сектора и 

Дирекције полиције  у сарадњи са Правосудном академијом.  

 

Такође, пружиће подршку кроз одржавање округлог стола са сродним службама 

унутрашње контроле у региону у циљу разматрања могућности размене легендираних 

докумената и заједничког спровођења теста интегритета (потписивање додатних 

протокола, израда процедура размене легендираних докумената и др.) и биће израђене 

смернице за спровођење анализе ризика од корупције у сарадњи са Мисијом ОЕБС у 

Републици Србији. 

 

У току 2019. године планирана је реализација донације Канцеларије ИЦИТАП при 

Амбасади САД у циљу надоградње постојеће базе података и апликације Агенције 

(Регистар имовине и прихода) према потребама Агенције и Сектора. 

 

Сектор ће учествовати у реализацији наставка пројекта Савета Европе и ЕУ „Подршка 

заштити људских права за задржана и осуђена лица у Србији“, чији се почетак очекује у 

јуну 2019. године, а који има за циљ испуњење препорука Европског комитета за 

спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни и поступака. 


