
КОСОВСКА
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Овај грант је подржан од стране „Програма цивилног
друштва за Албанију и Косово“, који финансира
Министарство спољних послова Норвешке и управља
Косовска фондација за цивилно друштво (KCSF) у
партнерству са Партнери Албанија за промене и развој
(PА). Садржај и изнесене препоруке не представљају
званичан став Министарства спољних послова Норвешке
нити Косовске фондације за цивилно друштво (KCSF).
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Позиви су бесплатни,
поверљиви и поуздани.

Корупција се завршава уз вашу помоћ...
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Спровођење законског оквира у области
борбе против корупције;

Резултати процеса пријављивања имовине
високих јавних службеника и регистрације
примљених поклона, објављивање регистра
образаца о декларисању имовине од стране
високих јавних службеника на службеној веб
страници АПК-а;

Развој предистражних поступака за случајеве
сумње на корупцију;

Спречавање и третирање случајева сукоба
интереса током и након вршења јавне
функције високих јавних службеника и других
службеника;

Резултати спречавања корупције приликом
праћења активности у јавној набавци;

Спровођење закона и третирање случајева у
области заштите узбуњивача;

Прослеђивање кривичних пријава надлежним
тужилаштвима, прац́ење захтева за
покретање дисциплинског поступка због
сумњивих административних прекршаја;

Едукација јавних службеника и активности о
подизању свести грађана о правном оквиру и
тренутним механизмима одговорним за
спречавање и сузбијање корупције.

О АГЕНЦИЈИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Косовска агенција за борбу против корупције је
независно и специјализовано тело за спровођење
државних политика за спречавање и сузбијање
корупције на  Косову.

АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ИМА
СЛЕДЕЋЕ ОДГОВОРНОСТИ:

Спровођење закона је један од три
главна стуба који подржавају
стратешки рад Агенције.

Важећи Закон о борби против корупције, на основу
којег Агенција спроводи своје активности, предвиђа
мере против корупције у оквиру антикорупцијских
активности посебно у почетној истрази корупције,
заштити узбуњивача, анализирању и отклањању
узрока корупције, неспојивости обављања јавних
функција и обављања профитабилних активности  од
стране службених лица, ограничења у погледу
примања поклона у вези са вршењем службених
дужности, надзора над њиховом имовином, као и над
лицима који су у блиској вези са њима и ограничења
за наручиоце учешћа на јавним тендерима.

Агенција спроводи свој мандат заснован на:

Закону бр.03/Л-159 о Агенцији за борбу против
корупције;
Закону бр.04-Л-050 о пријављивању, пореклу и
контроли имовине високих јавних званичника и о
пријављивању, пореклу и контроли поклона свих јавних
службеника;
Закону бр.04/Л-228 о изменама и допунама Закона бр.
04/Л-050 о пријављивању, пореклу и контроли имовине
високих јавних званичника и о пријављивању, пореклу и
контроли поклона свих јавних службеника;
Закону бр.06/Л-011 о спречавању сукоба интереса у
обављању јавних функција;
Закону бр.06/Л-085 о заштити узбуњивача.


