УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ:
ДАНА:
БЕОГРАД
На основу члана 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( "Сл. гл. РС", бр.
97/08, 53/10 и 66/11-одлука УС, 112/13-аут. тумачење и 8/15-одлука УС) и члана 7. Смерница
за израду и спровођење плана интегритета ("Сл.гл. РС", бр. 95/16), и члана 21. Статута
Архитектонског факултета у Београду, декан Факултета доноси:
ОДЛУКУ
1. Именује се радна група за израду плана интегритета, у складу са Смерницама за
израду и спровођење плана интегритета, у следећем саставу:
- координатор Зоран Јовић, секретар Факултета,
- члан радне групе проф. др Урош Радосављевић, наставник,
- члан радне групе доц. др Јелена Ристић Трајковић, наставник,
- члан радне групе асс. Александра Ђорђевић, сарадник,
- члан радне групе Валентина Мишковић,
- члан радне групе Тања Дрљевић Ралевић и
- лице за нaдзор над израдом плана интегритета, доц. др Будимир Судимац,
продекан за финансије.
2. Радна група припрема програм израде плана интегритета, упознаје запослене са
циљем, значајем и начином израде плана интегритета; врши оцену и процену постојећег
стања изложености и отпорности радних процеса у областима функционисања институције,
предлаже мере и активности за побољшање интегритета институције; упознаје запослене са
ризицима нарушења интегритета, оценом изложености и планом побољшања. Радна група у
израду нацрта плана интегритета може укључити и друге запослене у институцији.
3. Радна група завршава израду плана интегритета најкасније до 30.06.2017. године.
4. Одговорно лице за доношење плана интегритета је декан проф. др Владан Ђокић.
5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
На основу члана 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције( "Сл. гл. РС", бр.
97/08, 53/10, 66/11-одлука УС, 112/13-аут. тумачење и 8/15-одлука УС) прописана је обавеза
да државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе,
јавне службе и јавна предузећа доносе своје планове интегритета. Одредбом члана 7.
Смерница за израду и спровођење плана интегритета (“Сл. гл. РС”, бр 95/16) прописано је да
руководилац институције доноси одлуку о изради и спровођењу плана интегритета и
именује координатора, чланове радне групе и лице задужено за надзор над израдом плана
интегритета.
План интегритета је документ који представља резултат поступка самопроцене
изложености институције ризицима за настанак и развој корупције, етички и професионално
неприхваљивим поступцима у циљу одржања и побољшања интегритета институције кроз
поједностављење процедура, јачање одговорности, контролу дискреционих овлашћења,

едукацију, јачање етике, успостављање ефикасног система контроле, укидање неефикасне
праксе.
Циљ усвајања плана интегритета је стварање институционалног маханизма за
спречавање и умањење ризика да се јавна овлашћења обављају супротно сврси због којих су
установљена, да се побољша ефикасност и ефективност рада институције.
План интегритета институције радна група израђује на основу усвојеног и објављеног
нацрта плана интегритета којe је Агенција за борбу против корупције израдила са
представничким радним групама по системима.
Институција доставља одлуку о именовању радне групе Агенцији за борбу против
корупције.
Декан
Проф. др Владан Ђокић
________________________
Доставити:
1. члановима радне групе,
2. Агенцији за борбу против корупције и
3. архиви.

