Одредбом члана 24. Смерница за израду и спровођење плана интегритета (“Службени
гласник РС”, бр. 80/10) прописано је да Агенција за борбу против корупције са представницима
истоврсних институција у оквиру система формира представничке радне групе и заједно са
њима припрема нацрте планова интегритета, који су обавезни за све институције у оквиру
система у изради и спровођењу сопствених планова интегритета (ПИ).
Агенција је израду нацрта плана интегритета реализовала уз подршку Mисије ОЕБС у
Републици Србији.
У циљу помоћи институцијама да донесу своје планове интегритета, Агенција за борбу
против корупције је израдила нацрте, односно моделе планова интегритета, прилагођене
различитим типовима институција.
Садржина нацрта плана интегритета израђена је кроз два процеса: 1) на основу података,
предлога и сугестија које су Агенцији достављали чланови радних група, формираних са циљем
израде нацрта, 2) на основу анализе података који су добијени истраживањем за верификацију и
допуну нацрта планова интегритета.
У изради нацрта плана интегритета учествовали су Сандра Благојевић и Игор Кланчник,
консултанти из Словеније, као и радне групе које су чинили представници различитих државних
институција (укупно 109) разврстаних у 14 система: 1) политички систем, 2) систем правосуђа,
3) систем полиције, 4) систем државне управе и локалне самоуправе, 5) систем одбране, 6)
систем финансија, 7) систем привреде и пољопривреде, 8) систем социјалне политике, 9)
здравствени систем, 10) систем просвете и науке, 11) систем културе и спорта, 12) систем
животне средине и инфраструктуре, 13) систем заштите података, људских права и јавног
интереса и 14) систем јавних предузећа.
Чланови радних група су у сарадњи са Агенцијом вршили препознавање оних области и
процеса који су најизложенији ризицима за настанак и развој корупције и других неправилности.
Резултат тог рада су дефинисани ризици и формулисане адекватне мере побољшања за њихово
спречавање и отклањање. Радне групе су радиле на нацртима планова интегритета у периоду од
децембра 2010. до септембра 2011. године, кроз одржавање састанака и израду задатака за
потребе садржаја нацрта плана интегритета. Дефинисање ризика вршено је, дакле, уз помоћ
представника институција који познају надлежности и функционисање својих институција.
Чланови радних група који су прошли обуку и својим знањем и искуством допринели
изради нацрта плана интегритет били су:
1. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
1. Мирјана Радаковић – Народна скупштина
2. Богдан Мамић – Генерални секретаријат Владе
3. Ивица Лазовић – Министарство за Косово и Метохију
4. Биљана Милосављевић (Бранка Павловић) – генерални секретаријат председника РС
5. Зоран Димић – Управа за заједничке послове републичких органа
6. Милица Вучковић – Министарство вера и дијаспоре
2. СИСТЕМ ПОЛИЦИЈЕ
1. Угљеша Кљакић ( Милош Савић ) - Министарство унутрашњих послова
2. Славиша Лакићевић – Управа саобраћајне полиције
3. Небојша Пурић – Управа граничне полиције
4. Иван Петковић – Сектор унутрашње контроле
5. Ана Ранковић – Управа за аналитику
6. Љиљана Тришовић Фелбаб – Министарство унутрашњих послова
7. Владимир Петровић – Безбедоносно-информативна агенција

3. СИСТЕМ ПРАВОСУЂА
1. Јована Анђелковић – Министарство правде
2. Зорица Стојковић – Врховни касациони суд
3. Гордана Самарџић – Републичко јавно правобранилаштво
4. Оливера Кијевчанин – Државно веће тужилаца
5. Марина Радосављевић – Виши суд у Београду
6. Весна Цветковић – Привредни суд у Београду
7. Оливера Секулић Шошедан – Више тужилаштво у Панчеву
8. Ивана Тинтор ( Олга Јовановић) – Први основни суд у Београду
4. СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Наташа Мандић – Министарство за људска и мањинска права државу управу и локалну
самоуправу
2. Вера Алвировић – Управа за људска и мањинска права
3. Нада Павловић Смоловић – Скупштина града Београда
4. Радиша Миловановић ( Момир Лончар ) - Градска управа
5. Драгана Степановић - Oпштина Инђија
6. Биљана Момчиловић – Oпштина Звездара
7. Драгана Васиљевић – Цеверно банатски управни округ
8. Зоран Стаменковић – Општина Нови Београд
5. СИСТЕМ ОДБРАНЕ
1. Радојка Миленковић- Министарство одбране
2. Дејан Станувуковић – Генералштаб Војске Србије
3. Небојша Ловрић ( Жељко Цекиновић ) - Војнобезбедносна агенција
4. Горан Петковић – Инспекторат одбране
5. Угљеша Јовичић – Управа за војно здравство
6. Предраг Мићић ( Миле Каличанин ) - Војнообавештајна агенција
7. Татјана Николић- Сектор за финансије Министарства одбране
6.СИСТЕМ ФИНАНСИЈА
1. Весна Јевтић – Министарство финансија
2. Снежана Јовић – Пореска управа
3. Немања Дамјановић ( Миљан Чворо) – Управа за трезор
4. Матић Драгутин – Управа царина
5. Кнежевић Борисав и Сандра Вучетић – Управа за јавне набавке
6. Ана Бајовић – Народна банка Србије
7. Мирослава Цетина ( Нада Урошевић ) – Девизни инспекторат
8. Миранда Вученовић – тадашње Министарство за национални инвестициони план
7. СИСТЕМ ПРИВРЕДЕ И ПОЉОПРИВРЕДЕ
1. Славица Нинковић – Министарсзво економије и регионалног развоја
2. Ивана Ајтић Курмазовић – Министарство пољопривреде,трговине,шумарства и
водопривреде

3. Драгана Гођевац Обрадовић – Управа за заштиту биља
4. Ранко Драгнић - Министарство пољопривреде,трговине,шумарства и водопривреде
5. Александар Пановски – Агенција за приватизацију
8. СИСТЕМ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Добрина Ђуковић – Министарство рада и социјалне политике
2. Горан Анђелковић – Управа за безбедност и здравље на раду
3. Анђелка Долежал – Инспекторат рада
3. Драгана Бошковић – Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
4. Добривоје Стојиљковић - Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
5. Славица Јелушић – Градски центар за социјални рад
6. Јовановић Биљана - Градски центар за социјални рад
7. Мирко Врећа – Републички завод за социјалну заштиту
8. Сузана Мишић – Установа геронтолошки центар
9. СИСТЕМ ЗДРАВСТВА
1. Зорица Марковић- Министарство здравља
2. Бранислав Вујовић- Агенција за лекове и медицинска средства
3. Радмила Кубуровић Савић – Републички фонд за здравствено осигурање
4. Зоран Васић – Дом здравља Нови Београд
5. Весна Нинић ( Радован Вугдраговић ) – Клинички центар Србије
6. Бранка Кривић – Институт за онкологију и радиологију Србије
7. Дејана Поповић – Апотеке ''Београд''
10. СИСТЕМ ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ
1. Јасна Јаковљевић – Министарство просвете и науке
2. Савка Нешић – основна школа ''Бранко Радичевић'' Батајница
3. Марија Нинковић – Правно пословна школа
4. Лазић Зорица – Земунска гимназија
5. Гордана Алексић Славински – Факултет организационих наука
6. Гордана Бојовић – Универзитет у Београду
7. Светлана Леро – Студентски центар Београд
8. Ивана Томић – Студентски центар Београд
9. Јасна Матаруга – Предшколска установа ''11 април''
10. Невенка Новаковић – Министарство за науку и технолошки развој
11. Слободан Јевтић – Завод за интелектуалну својину
11. СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА
1. Дејан Стојановић – Министарство културе, информисања и информационог
2. Гордана Манојловић – Народна библиотека Србије
3. Ивана Дорчић – Народни музеј Србије
4. Алекса Цигановић – Републички завод за заштиту споменика
5. Марија Ненадић – Архив Србије
6. Мирјана Јаковљевић – Министарство за омладину и спорт
7. Драгица Келман - Министарство омладине и спорта

друштва

12. СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Соња Вукадиновић (Наташа Павићевић ) – Министарство животне средине, рударства
и просторног планирања
2. Весна Гузијан – Министарство за инфраструктуру и енергетику
3. Златиборка Андрејић – тадашње Министарство за рударство и енергетику
4. Гордана Зорић – Републички геодетски завод
5. Младен Дугоњић – Републички геодетски завод
6. Димитрије Савић – Агенција за заштиту животне средине
7. Слађана Митић – Републичка агенција за просторно планирање
8. Коцић Гордана – Дирекција за железнице
9. Слађана Поповић ( Данијела Цветиновић ) - Грађевинска дирекција
13. СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА, ЉУДСКИХ ПРАВА И ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
1. Гордана Стевановић – Заштитник грађана
2. Рада Ковачевић – Повереник за информације од јавног значаја
3. Весна Зајц – Републички завод за статистику
4. Петар Анђић – Комесаријат за избеглице
5. Ивана Милошевић – Републичко јавно правобранилаштво
14. СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
1. Јасмина Вранић - ЈКП '' Паркинг сервис''
2. Мирјана Јанић ( Светлана Станојевић ) - ЈКП '' Водовод и канализација''
3. Душан Меденица - ЈКП '' Путеви Србије''
4. Љиљана Радојевић - ЈКП ''Електропривреда Србије''
5. Сања Николић – ЈП '' Градско стамбено''
6. Гордана Николић – ЈП '' ПТТ Србија''
7. Сузана Митрановић – ЈП '' ПТТ Србија ''
8. Вук Станишић – ЈП ''Србијагас''
9. Светлана Ђорђевић – ЈВП ''Србија воде''
10. Весна Јокић – државна лутрија Србије
11. Брано Пијетловић – РУВ Радио Телевизија Војводине
12. Ђура Рапајић – АД '' Железнице Србије''
Агенција је у периоду 25. септембра до 31. октобра 2011. године спровела истраживање
које се односило на:
•
•
•
•

верификацију до тада идентификованих ризика у смислу њихове
препознатљивости и оцене степена изложености институције датом ризику;
верификацију предложених мера за побољшање у смислу процене њихове
успешности и отварљивости;
допуну, односно предлог увођења нових ризика у оквиру сваког процеса и
самопроцену степена изложености предложеним ризицима;
допуну, односно предлог увођења нових мера побољшања за предложене ризике и
самопроцену успешности и остварљивости предложене мере;
- извештај о спроведеном истраживању

Резултат ових процеса је укупно израђених 69 нацрта планова интегритета, који су
подељени по системима. На пример, за Систем просвете урађено је седам нацрта планова
интегритета и то за оне типове институција које по својим надлежностима припадају том
систему:
1. Министарство просвете и науке;
2. Завод за интелектуалну својину;
3. Универзитет;
4. Факултет/виша школа;
5. Средња/основна школа;
6. Предшколска установа;
7. Установе за смештај студената.

Нацрт плана интегритета садржи области које су радне групе у сарадњи са Агенцијом
препознале као најизложеније ризицима за настанак корупције и других неправилности. У
процесу израде нацрта идентификоване области подељене су на следећи начин: заједничке
области, области етике и личног интегритета и специфичне области. Заједничке области су
оне без којих ниједна институција не би могла добро да функционише. Област етике и личног
интегритета је она која се односи на поступање запослених и функционера у јавном сектору у
складу са моралним вредностима и обављање јавних овлашћења са сврхом због којих су
установљена. Специфичне области се односе на надлежности институције, на остваривање
њихове друштвене функције, односно функције због које је институција и основана. У свакој од
наведених области идентификовани су процеси неопходни за њено обављање, а у оквиру сваког
процеса дефинисани су појединачни и конкретни ризици који могу угрозити ефикасност и
квалитет извршења тог процеса, као и мере за спречавање/умањење препознатих ризика.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Заједничке области
Управљање институцијом;
Управљање финансијама;
Управљање јавним набавкама;
Управљање документацијом;
Управљање кадровима;
Безбедност.
Област етике и личног интегритета
Сукоб интереса;
Пријем поклона;
Делотворно поступање по пријавама корупције, етички и професионално
неприхватљивих поступака;
Заштита запослених који пријављују корупцију, етички и професионално неприхватљиве
поступке.

Специфичне области
•

Односе се на конкретне надлежности институције (на пример, Систем локалне
самоуправе - област/надлежност: грађевинско-урбанистички послови).
Специфичне области наведене су у нацртима планова интегритета само за оне
институције за које су добијени подаци од чланова радних група или до којих се дошло на
основу спроведеног истраживања.
На основу овако израђеног нацрта, свака институција врши самопроцену, тако што кроз
све наведене области и процесе оцењује да ли идентификовани ризици који се односе на
регулативу и кадрове постоје или не, односно да ли се идентификовани ризици дешавају или се
могу десити и тако угрозити интегритет институције.
Нацрти планова интегритета урађени су у електронској апликацији, којој ће свака
институција приступити на основу корисничког имена и лозинке.

