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УВОД 

План активности на изградњи интегритета у Министарству одбране и Војсци Србије у 2022. години (у даљем тексту: План) садржи шест 
области: „I Демократска контрола”; „II Антикорупцијска политика у Министарству одбране и Војсци Србије”; „III Људски ресурси, 
Образовање и обука”; „IV Планирање и буџет”; „V Мултинационалне операције” и „VI Набавке и послови са привредним друштвима 
одбрамбене индустрије Републике Србије и другим приврeдним субјектима”. Активности из Плана засноване су на: 

- препорукама из Самопроцене изградње интегритета за смањење ризика од корупције у Републици Србији из надлежности 
Министарства одбране израђене у сарадњи са Експертским НАТО тимом у оквиру Програма НАТО за изградњу интегритета и 

- плановима интегритета израђеним у другом, односно претходном циклусу у 15 посебно одређених институција у Министарству одбране 
и Војсци Србије, које су биле у обавези да израде планове интегритета, у сарадњи са Агенцијом за спречавање корупције. 

 
План омогућава обједињавање и адекватну координацију активности, обезбеђујући да се на једном месту прате активности које се односе на 
изградњу интегритета. На овај начин, рационализују се и обједињавају капацитети за реализацију активности у Министарству одбране и 
Војсци Србије на изградњи интегритета на националном нивоу, као и у оквиру међународне сарадње у области одбране. 
 
У 2022. години, у већој мери биће посвећена пажња изради планова интегритета у трећем циклусу за период од 2022. до 2024. године за 21 
посебно одређену институцију у Министарству одбране и Војсци Србије, а ради превентивног деловања против корупције. 
 
ЦИЉЕВИ 

Реализацијом Плана потребно је достићи следеће циљеве: 

- ефикасна израда и реализација планова интегритета у трећем циклусу за период од 2022. до 2024. године за 21 посебно одређену 
институцију у Министарству одбране и Војсци Србије, уз подршку Агенције за спречавање корупције, 

- подигнута свест припадника Министарства одбране и Војске Србије о потреби изградње интегритета. 

 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

За непосредну реализацију Плана активности на изградњи интегритета у Министарству одбране и Војсци Србије у 2022. години надлежне су 
следеће организационе целинe Министарства одбране и Војске Србије: Кабинет министра одбране, Секретаријат Министарства одбране, 
Војно правобранилаштво, Сектор за политику одбране, Сектор за људске ресурсе, Сектор за буџет и финансије, Сектор за материјалне 
ресурсе, Генералштаб Војске Србије, Инспекторат одбране, Војнобезбедносна агенција, Војнообавештајна агенција, Управа за војно 
здравство, Управа за односе са јавношћу, Универзитет одбране, Одсек за интерну ревизију и Генерални инспектор служби. 
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Р. бр. Циљ Активност Носилац  Сарађује Рок 

I ДЕМОКРАТСКА КОНТРОЛА 

1. Ефикасна реализација 
планова интегритета 

1.1. 
Израда и реализација планова интегритета за 
период од 2022. до 2024. године, на основу 
инструкција Агенције за спречавање корупције 

Институције 
Министарства 
одбране и Војске 
Србије, обвезници 
израде планова 
интегритета1 

- током 
године 

1.2. 

Уношење „мера побољшања” из планова 
интегритета који се односе на период од 2022. 
до 2024. године, у редовне годишње планове 
рада организационих целина Министарства 
одбране и Војске Србије 

Организационе 
целине 
Министарства 
одбране и Војске 
Србије 

- 
20.12. 
2022. 
године 

2. 

Развијена сарадња са 
Агенцијом за спречавање 
корупције на изградњи 
интегритета у 
Министарству одбране и 
Војсци Србије 

2.1. 

Реализација активности на изградњи 
интегритета у Министарству одбране и Војсци 
Србије, у сарадњи са Агенцијом за спречавање 
корупције  

Сектор за политику 
одбране 

Организационе целине 
Министарства одбране 
и Војске Србије 

током 
године 

2.2. 
Учешће представника Министарства одбране и 
Војске Србије на едукацијама које организује 
Агенција за спречавање корупције  

Сектор за политику 
одбране 

Организационе целине 
Министарства одбране 
и Војске Србије 

током 
године 

3. 

Унапређена сарадња 
Министарства одбране и 
Војске Србије и НАТО у 
оквиру Програма НАТО за 
изградњу интегритета 

3.1. 

Учешће представника Министарства одбране и 
Војске Србије на активностима које се 
организују у оквиру Програма НАТО за 
изградњу интегритета у Републици Србији или 
иностранству  

Сектор за политику 
одбране 

Организационе целине 
Министарства одбране 
и Војске Србије 

током 
године 

                                                 
1 Институције Министарства одбране и Војске Србије, обвезници израде планова интегритета су: Министарство одбране (управни део), Генералштаб Војске Србије, 
Инспекторат одбране, Војнообавештајна агенција, Војнобезбедносна агенција, Универзитет одбране, Војна академија, Копнена војска, Ратно ваздухопловство и 
противваздухопловна одбрана, Команда за обуку, Војномедицинска академија, Центар војномедицинских установа Београд, Војна болница Нови Сад, Војна болница 
Ниш, Војнограђевинска установа „Београд”, Војнограђевинска установа „Београд - 2”, Војна установа „Дедиње”, Војна установа „Моровић”, Војна установа „Тара”, 
Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић – Ђура” и Фонд за социјално осигурање војних осигураника.  
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4. 

Промовисано питање 
изградње интегритета, 
одговорности и 
транспарентности, у 
домаћим и страним 
медијима 

4.1. 

Објављивање чланака и прилога у домаћим и 
страним медијима, којима се промовише 
иницијатива изградње интегритета, 
одговорност и транспарентност  

Управа за односе са 
јавношћу 

Организационе целине 
Министарства одбране 
и Војске Србије 

током 
године 

4.2 

Промовисање изградње интегритета и 
активности на смањивању ризика од корупције 
у Министарству одбране и Војсци Србије током 
јавних наступа министра одбране и других 
високих званичника Министарства одбране и 
Војске Србије 

Управа за односе са 
јавношћу  

Организационе целине 
Министарства одбране 
и Војске Србије 

током 
године 

5. 

Јавно објављени подаци за 
Министарство одбране и 
Војску Србије о 
распоређеним и 
утрошеним финансијским 
средствима 

5.1. 

Ажурирање података о распоређеним и 
утрошеним финансијским средствима 
Министарства одбране и Војске Србије у 
Информатору о раду 

Сектор за буџет и 
финансије 

Рачуноводствени 
центар Сектора за 
буџет и финансије 

тромесечно 

II АНТИКОРУПЦИЈСКА ПОЛИТИКА У МО И ВС 

1. 

Ефикасна примена 
законске регулативе у 
области рада 
Војнообавештајне и 
Војнобезбедносне агенције 

1.1. 
Праћење примене законске 
регулативе у области рада Војнообавештајне  
и Војнобезбедносне агенције 

Генерални 
инспектор служби - током 

године 

2. 

Реализоване су активности 
на изградњи интегритета у 
Министарству одбране и 
Војсци Србије 

1.1. 

Праћење степена реализације Плана активности 
на изградњи интегритета у Министарству 
одбране и Војсци Србије за 2022. годину и 
разматрање предлога реализације других 
активности из ове области 

Сектор за политику 
одбране  

Организационе целине 
Министарства одбране 
и Војске Србије 

током 
године 
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III ЉУДСКИ РЕСУРСИ, ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКА 

1. 

Реализоване едукације и 
обуке за изградњу 
интегритета на нивоу 
Министарства одбране и 
Војске Србије 

1.1. 

Реализација обуке за запослене у Министарству 
одбране и Војсци Србије под називом „Етика и 
интегритет”, у сарадњи са Агенцијом за 
спречавање корупције 

Сектор за политику 
одбране 

Организационе целине 
Министарства одбране 
и Војске Србије 

током 
године 

1.2 
Реализација обука и едукације у вези са 
изградњом интегритета, у складу са потребама 
Министарства одбране и Војске Србије 

Организационе 
целине 
Министарства 
одбране и Војске 
Србије 

- током 
године 

2. 

Систем управљања 
ротацијама на „осетљивим 
позицијама” у 
Министарству одбране и 
Војсци Србије примењује 
се у пракси 

2.1. 

Праћење поштовања прописа и утврђених 
критеријума и успостављање контроле примене 
ротација на „осетљивим позицијама” у 
Министарству одбране и Војсци Србије 

Сектор за људске 
ресурсе 

Организационе целине 
Министарства одбране 
и Војске Србије 

током 
године 

3. 

Реализоване едукације 
припадника Министарства 
одбране и Војске Србије из 
области изградње 
интегритета у сарадњи са 
НАТО, у Републици 
Србији и иностранству  

3.1. 

Реализација едукација припадника 
Министарства одбране и Војске Србије у 
области изградње интегритета коришћењем 
постојећих ресурса Републике Србије и 
НАТО 

Сектор за политику 
одбране  

Организационе целине 
Министарства одбране 
и Војске Србије 

током 
године 

4. 
Реализоване обуке за 
управљање јавним 
финансијама 

4.1. Учешће на семинарима, обукама и курсевима 
из области управљања јавним финансијама 

Сектор за буџет и 
финансије 

Организационе целине 
Министарства одбране 
и Војске Србије 

током 
године 
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IV ПЛАНИРАЊЕ И БУЏЕТ 

1. 
Подигнут ниво капацитета 
Одсека за интерну ревизију 
Министарства одбране 

1.1. 
Повећање броја интерних ревизора и 
развијање других капацитета Одсека за 
интерну ревизију Министарства одбране 

Одсек за интерну 
ревизију  - током 

године 

2. 
Виши ниво едукације лица 
која обављају послове 
ревизора 

2.1. Континуирано подизање нивоа обучености 
лица за обављање послова интерног ревизора 

Одсек за интерну 
ревизију  - током 

године 

3. 

Финансијски пословни 
процеси у Министарству 
одбране и Војсци Србије су 
унапређени 

3.1. Унапређење постојећих и увођење нових 
процедура за финансијске пословне процесе 

Сектор за буџет и 
финансије 

Организационе целине 
Министарства одбране 
и Војске Србије 

током 
године 

V МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 

1. 

Повећан број активности 
на праћењу ризика од 
корупције у 
мултинационалним 
операцијама ван граница 
Републике Србије  

1.1. 

Установљење обавезе да се, током редовних 
контрола, процењује ниво ризика од корупције 
у мултинационалним операцијама ван граница 
Републике Србије  

Генералштаб Војске 
Србије 

- током 
године 

2.  

Припадници Војске Србије 
редовно учествују на 
едукацијама у вези са 
изградњом интегритета у 
мултинационалним 
операцијама  

2.1. 

Редовно извођење обуке у Центру за мировне 
операције Оперативне управе (Ј-3) 
Генералштаба Војске Србије, у складу сa 
„Антикорупцијским образовним модулом”  

Генералштаб Војске 
Србије 

Организационе целине 
Војске Србије 

током 
године 






