
ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊЕЕ  ЗЗАА  ЗЗААППООССЛЛЕЕННЕЕ    
  
 
Поштоване колегинице и колеге, 
 
Обавештавамо вас да је "Србија Воз" а.д. започео израду свог Плана интегритета. 
 
Рок за израду Плана интегритета је 15.06.2017. године.  
 
Законом о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 
67/13-УС и 8/15-УС) прописана је обавеза доношења Плана интегритета од стране свих државних 
органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавних служби и 
јавних предузећа у складу са Смерницама за њихову израду и спровођење које израђује Агенција. 
 
Шта је план интегритета? 
  
План интегритета је документ који представља резултат поступка самопроцене изложености 
институције ризицима за настанак и развој корупције и других неправилности. 
  
Сврха Плана интегритета је успостављање механизма који ће обезбедити ефикасно и ефективно 
функционисање институције кроз јачање одговорности, поједностављење компликованих процедура, 
повећање транспарентности код доношења одлука, контролисање дискреционих овлашћења, јачање 
етике, елиминисање неефикасне праксе и неприменљиве регулативе, увођење ефикасног система 
надзора и контроле.  
  
План интегритета се израђује у фазама. 
  
Фаза припреме је фаза у којој руководилац институције доноси одлуку о именовању радне групе за 
израду плана интегритета. 
  
Фаза процене постојећег стања предвиђена је за идентификацију области и радних процеса који су 
нарочито изложени ризицима од корупције и других неправилности, процену постојећег стања 
изложености области и радних процеса ризицима и процену интензитета ризика. 
           
Завршна фаза предвиђена је за предлагање мера, одређивање рокова и лица за њихово спровођење. 
  
Након усвајања Плана интегритета, руководилац институције одређује лице које ће пратити његово 
спровођење; одређено лице прати да ли се мере спроводе на начин и у роковима како је то 
предвиђено у израђеном Плану интегритета. 
  
Дана 27.4.2017. године, започели смо са првом фазом израде Плана интегритета, доношењем одлуке 
о именовању радне групе за израду Плана интегритета. 
  
За чланове радне групе именовани су: 
 
- Славица Анић, координатор; 
- Весна Никодиновић, члан; 
- Небојша Гаџић, члан; 
- Живорад Лазић, члан; 
- Биљана Павлашевић, члан; 
 
У току друге фазе запослени и функционери попуњавају анонимни упитник. 
 

Београд, 12. маја 2017. 


