
План интегритета

Други циклус плана интегритета 2016 - 2019

Институт за упоредно право у Београду

  

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Регулисање етике и личног интегритетаРизичан процес:

Интерним актом прописати обавезу да сваки
запослени непосредно након склапања уговора о
раду или ступања на функцију у институцији
потпише: изјаву о обављању посла по основу
уговора о делу, уговора о обављању привремених
и повремених послова или допунског рада у неком
другом правном лицу; изјаву да је оснивач или
власник привредног друштва или јавне службе;
изјаву да обавља самосталну делатност у смислу
закона којим се уређује предузетништво; изјаву да
врши функцију управљања, надзора или
заступања приватног или државног капитала у
привредном друштву, приватној установи или
другом правном лицу.

Годишње
Мера није адекватна,
не одговара природи
посла

Редни
бр.

Мере побољшања за управљање ризиком од
корупције

Рок Одговорно лице

1

Интерним актом прописати дисциплинску
одговорност запосленог који нема статус јавног
функционера, а који је пропустио да обавести
надлежно лице о свом приватном интересу/сукобу
интереса који има у вези са послом који обавља.

Годишње
Мера није адекватна,
примењује се директно
Закон

2

Интерним актом прописати постављање лица које
води евиденцију поклона које примају запослених. Годишње

Мера није адекватна,
примењује се директно
Закон

3

Интерним актом прописати одређивање лица које
води евиденцију примљених поклона лица која
врше јавну функцију у институцији.

Годишње
Мера није адекватна,
примењује се директно
Закон

4

Интерним актом прописати дисциплинску
одговорност запосленог који је примио поклон који
није смео да прими.

Годишње
Мера није адекватна,
примењује се директно
Закон

5

Интерним актом прописати дисциплинску
одговорност запосленог који је пропустио да
пријави поклон лицу задуженом за то.

Годишње
Мера није адекватна,
примењује се директно
Закон

6

На интернет презентацији институције објавити
каталог поклона које су запослени примили у
претходној календарској години у првом кварталу
наредне календарске године.

Годишње Мера није адектватна7

Едуковати запослене и јавне функционере о етици
и интегритету. Годишње

Мера није адекватна,
запослени су
прохватили Кодекс
етике који важи за
научноистраживачку
делатност

8

Редовно извештавање запослених о случајевима
пријављеног сукоба интереса и пријавама
узбуњивача и мерама које су тим поводом
предузете

30.06.2017

Никола Вељковић, лице
задужено за
пријављивање сукоба
интереса и пријаву
узбуњивања

9
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План интегритета

Заједничка област: Управљање кадровима

Доношење акта о систематизацијиРизичан процес:

Преиспитивање постојеће систематизације и
организације радних места Годишње директор

Редни
бр.

Мере побољшања за управљање ризиком од
корупције

Рок Одговорно лице

1

Заједничка област: Управљање кадровима

ЗапошљавањеРизичан процес:

Приликом избора кандидата увек вршити писану
проверу њихове стручне
оспособљености/знања/вештина.

Годишње
Мера није адекватна, с
обзиром на врсту
послова и начин
запошљавања

Редни
бр.

Мере побољшања за управљање ризиком од
корупције

Рок Одговорно лице

1

Одлуку о запошљавању увек доносити на основу
резултата рада конкурсне комисије. Годишње

Мера није адекватна, с
обзиром на врсту
послова и начин
запошљавања

2

Редовно праћење испуњавања услова за
напредовање научних радника Полугодишње секретар3

Заједничка област: Управљање кадровима

Награђивање и санкционисањеРизичан процес:

Прописати да лице или тело одређено за праћење
примене дисциплинских мера буде у обавези да
периодично подноси извештаје руководиоцу.

30.06.2017 секретар

Редни
бр.

Мере побољшања за управљање ризиком од
корупције

Рок Одговорно лице

1

Заједничка област: Управљање кадровима

Оцењивање и напредовањеРизичан процес:

Периодично врштит квалитативну и
квантитативну анализу остварених резултата рада
запослених

Полугодишње директор, руководилац
пројекта

Редни
бр.

Мере побољшања за управљање ризиком од
корупције

Рок Одговорно лице

1

Заједничка област: Управљање кадровима

Регулисање рада ван радног односа за лица која се ангажују ванРизичан процес:

Формирати референтне листе за послове (услови,
стручна спрема, радно искуство, вештине, знања
итд.) и списак лица која испуњавају услове за 31.12.2017 секретар

Редни
бр.

Мере побољшања за управљање ризиком од
корупције

Рок Одговорно лице

1
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Заједничка област: Управљање кадровима

Регулисање рада ван радног односа за лица која се ангажују ванРизичан процес:

ангажовање по основу уговора о делу (на који се
због вредности испод прописане законом не
примењује Закон о јавним набавкамa) и уговора о
привременим и повременим пословима.

31.12.2017 секретар

Редни
бр.

Мере побољшања за управљање ризиком од
корупције

Рок Одговорно лице

1

Прописати обавезу расписивања јавног позива за
формирање референтне листе лица која
испуњавају услове за ангажовање по основу
уговора о делу (на који се због вредности испод
прописане законом не примењује Закон о јавним
набавкамa) и уговора о привременим и повремним
пословима.

31.12.2017 секретар2

Прописати обавезу објављивања референтних
листа лица која испуњавају услове за ангажовање
по основу уговора о делу (на који се због
вредности испод прописане законом не примењује
Закон о јавним набавкамa) и уговора о
привременим и повремним пословима на интернет
презентацији институције.

31.12.2017 секретар3

Прописати обавезу позивања свих лица која се
налазе на референтној листи да доставе своје
понуде за обављање посла који је предмет уговора
о делу (на који се због вредности испод прописане
законом не примењује Закон о јавним набавкамa) и
уговора о привременим и повременим пословима.

31.12.2017 секретар4

Прописати критеријуме и одредити бодове за
сачињавање ранг листе понуда на основу којих ће
се вршити избор понуђача за закључење
конкретних уговора о делу (на који се због
вредности испод прописане законом не примењује
Закон о јавним набавкамa) и уговора о
привременим и повремним пословима.

31.12.2017 секретар5

Формирати комисију која разматра понуде и
сачињава ранг листу понуда за обављање посла
који је предмет уговора о делу (на који се због
вредности испод прописане законом не примењује
Закон о јавним набавкамa) и уговора о
привременим и повременим пословима.

31.12.2017 секретар6

Прописати обавезу да чланови комисије потписују
изјаву да нису у сукобу интереса у вези са
примљеним понудама за обављање посла које су
предмет уговора о делу (на који се због вредности
испод прописане законом не примењује Закон о
јавним набавкамa) и уговора привременим и
повременим пословима.

31.12.2017 секретар7

Прописати обавезу достављања прелиминарне
ранг листе свим понуђачима. 31.12.2017 секретар8

Омогућити понуђачима да изјаве приговор на
прелиминарну ранг листу. 31.12.2017 секретар9

Прописати обавезу институције да у одређеном
року донесе одлуку о приговорима и сачини
коначну ранг листу понуда.

31.12.2017 секретар10

Прописати обавезу доношења одлуке о додели
уговора о делу (на који се због вредности испод
прописане законом не примењује Закон о јавним
набавкамa) и уговора о привременим и

31.12.2017 секретар11
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План интегритета

Заједничка област: Управљање кадровима

Регулисање рада ван радног односа за лица која се ангажују ванРизичан процес:

повременим пословима, према броју бодова и
редоследу на коначној ранг листи понуда. 31.12.2017 секретар

Редни
бр.

Мере побољшања за управљање ризиком од
корупције

Рок Одговорно лице

11

Коначну ранг листу понуда и одлуку о додели
уговора објавити на интернет презентацији
институције.

31.12.2017 секретар12

Прописати обавезу да лица ангажована на основу
уговора о делу (на који се због вредности испод
прописане законом не примењује Закон о јавним
набавкамa) и уговора о привременим и
повременим пословима, имају обавезу
извештавања о свом раду.

31.12.2017 секретар13

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Јавне набавкеРизичан процес:

Ажурирати на сајту Института податке о сваком
закљученом уговору Тромесечно директор

Редни
бр.

Мере побољшања за управљање ризиком од
корупције

Рок Одговорно лице

1

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Капацитети и ресурси за управљање јавним финансијамаРизичан процес:

Решењем именовати лице одговорно за
финансијско управљање и контролу 30.06.2017 директор

Редни
бр.

Мере побољшања за управљање ризиком од
корупције

Рок Одговорно лице

1

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Накнада трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак с радаРизичан процес:

Прописати обавезу да корисник накнаде поднесе
доказе којим потврђује да и даље има право на
остваривање накнаде за одвојени живот (нпр.
потврда о томе коју школу и у ком месту деца
похађају, потврду о запослењу за брачног друга и
сл.), најмање два пута годишње.

Годишње
мера није адекватна
нема запослених на
које би се односила

Редни
бр.

Мере побољшања за управљање ризиком од
корупције

Рок Одговорно лице

1

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Располагање сопственим приходимаРизичан процес:
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Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Располагање сопственим приходимаРизичан процес:

Прописати начин формирања цена услуга које
институције пружа. 31.12.2017 директор

Редни
бр.

Мере побољшања за управљање ризиком од
корупције

Рок Одговорно лице

1

Ценовник услуга које пружа институција објавити
на интернет презентацији институције или на
другом видном месту.

Годишње директор2

Заједничка област: Безбедност информација/ИТ безбедност

Управљање информацијамаРизичан процес:

Решењем именовати лице одговорно за контролу
безбедности информација 30.06.2017 директор

Редни
бр.

Мере побољшања за управљање ризиком од
корупције

Рок Одговорно лице

1
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