ПРЕПОРУКЕ И ЗАДАЦИ
са Првог полугодишњег састанка потписника Меморандума о сарадњи одржаног дана 29. децембра
2014. године

Препорука

Опис активности

Носилац
активности

Рок

Потписници Меморандума ће са аспекта
своје надлежности, искуства и праксе,
анализирати потенцијалне слабости и
ризике од корупције у односу на
нормативна решења која су утврђена
следећим прописима:

Препорука бр.
1

Препорука бр.
2

Препорука бр.
3

- Законом о приватизацији („Службени
гласник РС”, број 83/2014),
- Законом о изменама и допунама Закона о
стечају („Службени гласник РС”, број
83/2014),
- Законом о изменама и допунама Закона о
АБПК, МУП,
Агенцији за приватизацију („Службени
Савет за БПК,
гласник РС”, број 115/2014),
ВКС, РЈТ
- Уредбом о условима, поступку и начину
продаје капитала и имовине методом
јавног прикупљања понуда са јавним
надметањем („Службени гласник РС”,
број 122/2014),
-Уредбом о стратешком партнерству
(„Службени гласник РС”, број 129/2014)
- Предлогом уредбе о поступку контроле
извршења уговорних обавеза купца из
уговора о продаји капитала или имовине,
која је у поступку усвајања Владе
Републике Србије.
Потписници Меморандума ће са аспекта
своје надлежности, искуства и праксе,
анализирати одредбу члана 13. Закона о
приватизацији („Службени гласник РС”, АБПК, МУП,
број 83/2014) и службени допис Управе за Савет за БПК,
спречавање прања новца Министарства
ВКС, РЈТ
финансија
(ОП-000281-0002/2014,
од
23.12.2014. године).
Потписници Меморандума ће Агенцији за
приватизацију у писаној форми доставити
сугестије и предлоге у оквиру којих ће АБПК, МУП,
индетификовати нормативне и практичне Савет за БПК,
слабости у процесу приватизације, ВКС, РЈТ
реорганизације и стечаја и понудити
могућа решења за превазилажење истих.
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Агенција за приватизацију ће објединити
све сугестије и препоруке које добије од
страна потписница Меморандума и исте
доставити
надлежном
Министарству
привреде на упознавање и разматрање.
Агенција ће сугестије и препоруке које
добије
од
страна
потписница
Меморандума, а које се односе на
оперативни рад и поступање Агенције и
субјеката за које је надлежна Агенција,
реализовати без одлагања у границама
својих овлашћења.
Агенција ће упутити допис Министарству
привреде са позивом да се од стране тог
министарства делегира представник који
би узео активно учешће у активностима на
реализацији стратешког циља утврђеног
Националном стратегијом за борбу против
корупције, као и да се размотри могућност
да то министарво буде потписник
Меморандума о сарадњи.
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