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СВИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

ПРЕДМЕТ: Обавештење за запослене о појму, циљу, значају и начину израде плана интегритета
Поштоване колегинице и колеге, обавештавам вас да је Општа болница „Др Радивој Симоновић“
Сомбор, Сомбор, почела са израдом свог плана интегритета.
Рок за израду плана интегритета је 30.06.2017. године.
Законом о Агенцији за борбу против корупције 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/Упутствима за њихову израду и спровођење“ које израђује
Агенција.
Шта је план интегритета?
План интегритета је документ који представља резултат поступка самопроцене изложености институције
одређеном интензитету ризика 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.
Израда плана интегритета обавља се у три фазе.
Прва фаза је фаза припреме у којој руководилац институције доноси одлуку о изради и спровођењу
плана интегритета и именује координатора, чланове радне групе и лице задужено за надзор. Припрема се
програм израде плана.
Друга фаза се односи на процену постојећег стања и отпорности радних про- цеса и односа у областима
функционисања институције на ризике за настанак и развој етички и професионално неприхватљивих
поступака, корупције и других неправилности. Фаза процене обухвата утврђивање постојања одговарајућих
мера за отклањање ризика за настанак корупције, у чему учествују и запослени у институцији.
Трећа фаза или завршна фаза предвиђена је за утврђивање мера, рокова и одговорних лица за
спровођење мера.
Након усвајања плана интегритета, руководилац институције одређује лице одговорно за његово
спровођење; одговорно лице прати сам процес, ефикасност и резултате спровођења предложених мера за
побољшање интегритета институције.
Дана 11.05.2017. године, започели смо са првом фазом израде плана интегритета, доношењем одлуке о
изради и спровођењу плана интегритета и именовањем чланова радне групе.

За чланове радне групе именовани су:
 координатор: Павле Лалић дипл. прав., шеф Одсека за опште послове;
 члан радне групе: др Дејан Милинковић, помоћник директора за медицинска питања;
 члан радне групе: др Бруно Урбановски, лекар специјалиста уролог;
 члан радне групе: Сава Крендић, дипл. ек., помоћник директора за економско – финансијске послове;
 члан радне групе: др Раденко Станић, помоћник директора за организацију здр. службе.
Радна група припрема програм израде плана интегритета, упознаје запослене са циљем, значајем и
начином израде плана интегритета; врши оцену постојећег стања изложености и отпорности радних процеса у
областима функционисања институције.
У фази оцене изложености институције ризицима за настанак и развој корупције и других
неправилности, и приликом предлагања додатних одговарајућих мера и активности за смањење и отклањање
препознатих ризика, координатор радне групе може укључити и запослене из оних областа функционисања
институције које се у датом тренутку процењују.
У изради плана интегритета важно је учешће запослених с обзиром на то да ви познајете функционисање
радних процеса које обављате и на најбољи начин можете проценити ризике и предложити адекватне мере за
њихово спречавање и отклањање.
У току друге фазе запослени и функционери попуњавају анонимни упитник на начин који ће бити
накнадно одређен.

Вршилац дужности директора Опште болнице
„Др Радивој Симоновић“ Сомбор
_________________________________
др Милан Грба
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