УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД
Дел. бр.05/09-601
Дана: 23.04.2012
Нови Сад
На основу члана 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције ("Сл.
гласник РС" бр. 97/2008 и 53/2010) и члана 7. Смерница за израду и спороводјење
плана интегритета ("Сл.гласник РС" бр.80/2010), и члана 25. Статута установе
студентски стандард Студентски центар Нови Сад бр. 05/09-853/XVII-3 од 26.08.2010
као директор установе дана 19.04.2012.г. доносим следећу:
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ
ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКОГ
СТАНДАРДА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД
чл.1.
Именујем радну групу за израду плана интегритета, у складу са
Смерницама за израду и спроводјење плана интегритета установе студентски стандар
Студентски центар Нови Сад у следећем саставу:
1. Заједничка област -Управљање институцијом Стеван Лазаревић , помоћник
директора за смештај,
члан,
2. Заједничка област - Управљање документацијом Карановић Милан, шеф
службе информационе технологије, члан
3. Заједничка област-Управљање кадровима Милица Јовићић, члан шеф службе
општих и кадровских послова, члан
4. Заједничка област- управљање јавним финансијама Марија Отлокан, шеф
службе за финансијско рачуноводсвене послове, члан
5. Заједничка област-Управљање јавним набавкама Драгана Кнежевић, помоћник
директора за опште и правне послове ,члан
6. Заједничка област- Безбедност Ненад Лабудовић, сарадник техничке службе и
против пожарне заштите, члан
7.Област етике и личног интегритета Нада Ковачевић Васиљевић, стручни
сарадник за правне послове,члан
8. Специфична област-Смештај студената -Студентски домови Маријана
Милинковић, шеф службе смештаја, члан
9.Петровић Небојша,заменик директора лице задужено за надзор над израдом
плана интегритета.
10. Нада Ковачевић Васиљевић, стручни сарадник за правне послове,
координатор
.
чл.2.
Задатак радне групе је да изврши припрему програма плана интегритета,
да упозна запослене са циљем, значајем и начином израде плана интегритета, да врше
оцену и процену постојећег стања изложености и отпорности радних процеса у
областима функционисања установе, предлажу мере и активности за побољшање
интегритета установе, упознаје запослене са ризицима нарушења интегритета, оценом
изложености и планом побољшања.

Именована радна група у изради плана интегритета може укључити и
друге запослене у установи.
чл.3.
Радна група је дужна да заврши израду плана интегритета најкасније до
31.12.2012.г.
чл.4.
Одговорно лице за доношење плана интегритета је директор установе,
Јован Бјелобаба, дипломирани правник.
о б р з л о ж е њ е
На основу чл. 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције ("Сл. гласник
РС" бр. 97/2008 и 53/2010) 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. гласник РС" бр.80/10) прописано је да руководилац институције доноси одлуку о
изради и спровођењу плана интегритета и именује координатора, чланове радне групе
и лице задужено за дадзор над израдом плана интегритета .
План интегритета је документ који представља резултат поступка
самопроцене изложености институција ризицима за настанак и развој корупције, етички
и професионално неприхватљивим поступцима у циљу одржавања и побољшања
интегритета институција кроз поједностављене процедура, јачање одговорности,
контролу дискреционих овлашћења, едукацију, јачање етике, успостављање ефикасног
система контроле укидање неефикасне праксе.
Циљ усвајања плана интегритета је стварање институционалног механизма
за спречавање и умање ризика да се јавна овлашћења обављају супротно сврси због
којих су установљена, да се побољша ефикасност и ефективност рада установе.
Сопствени план интегритета наше установе, радна група ће израдити на
основу усвојеног и објављеног нацрта плана интегритета које је Агенција за борбу
против корупције израдила са представничким радним групама по системима.
Установа студентски стандард Студентски центар Нови Сад, ће одлуку о
именовању радне групе доставити Агенцији за борбу против корупције.
Доставити:
1. члановима радне групе
2. Агенцији за борбу против корупције
3. а/а

Д и р е к т о р,
Јован Бјелобаба

