
 

 

Амандман јавност података о 
плановима интегритета  

Иза члана 99, додаје се нови члан 99а који гласи:  

Обвезник објављује на својој интернет страници план интегритета и извештај о спровођењу 

плана интегритета у року од 7 дана од дана достављања Агенцији.   

Обвезник, чији план, односно извештај садржи тајне податке објављује документе без тих 

података.  

Агенција, у складу са техничким могућностима, чини доступним податке из планова 

интегритета, извештаја о спровођењу планова интегритета, као и податке о извршеном надзору 

у виду претраживе базе података на својој интернет презентацији.    

Образложење 

Један од проблема у досадашњој примени Закона јесте то што грађани немају ефикасну 

могућност увида у садржај планова интегритета и податке о њиховом спровођењу, па стога не 

могу ни да утичу на то да органи власти боље препознају ризике од корупције и да на време 

испуне своје обавезе. Такође, актуелне могућности за претрагу података о тим питањима на 

сајту Агенције за борбу против корупције не омогућавају корисницима да на погодан начин 

врше поређења планова интегритета различитих институција и податке о њиховом извршењу.  

Ови проблеми би били решени предложеним амандманом. Објављивање докумената које 

сачињавају обвезници вршило би се на њиховим сајтовима у кратком року након што план, 

односно извештај доставе Агенцији, како би се оставило одређено време за отклањање 

грешака које Агенција евентуално уочи по пријему документа.  

Такође је предложено да Агенција објављује претраживу базу података о плановима 

интегритета и извештајима о спровођењу планова, а које и сама добије у електронском облику, 

односно кроз апликацију за уношење података. Обавеза Агенције је лимитирана техничким 

могућностима софтверског система којим располаже.  

Будући да неки од обвезника у планове интегритета уносе и податке који представљају тајну – 

нпр. у погледу унутрашње организације појединих репресивних органа – или одређене 

пословне тајне, када је реч о неким предузећима у државном власништву, оставља се 

могућност да се план интегритета или извештај о његовом спровођењу објаве без заштићених 

информација.  

 

 


