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1. УВПДНЕ НАППМЕНЕ
План интегритета је дпкумент кпји представља резултат ппступка самппрпцене
излпженпсти Факултета ризицима за настанак и развпј кпрупције и других неправилнпсти.
Сврха Плана интегритета је усппстављаое механизма кпји ће пбезбедити ефикаснп и
ефективнп функципнисаое Факултета крпз јашаое пдгпвпрнпсти, ппједнпстављеое
кпмпликпваних прпцедура, ппвећаое транспарентнпсти кпд дпнпщеоа пдлука, кпнтрплисаое
дискреципних пвлащћеоа, јашаое етике, елиминисаое неефикасне праксе и неприменљиве
регулативе, увпђеое ефикаснпг система надзпра и кпнтрпле.
Схпднп шлану 95. став 1. Закпна п спрешаваоу кпрупције („Службени гласник РС”, бр.
35/2019, 88/2019, 11/2021 - аутентишнп тумашеое и 94/2021) План интегритета дпнпсе и
спрпвпде пргани Републике Србије, аутпнпмне ппкрајине, јединице лпкалне сампуправе,
градске ппщтине, прганизације кпјима је ппверенп врщеое јавних пвлащћеоа, устанпве и
јавна предузећа и друга правна лица шији је псниваш или шлан Република Србија, аутпнпмна
ппкрајина, јединица лпкалне сампуправе или градска ппщтина, кпји имају вище пд 30
заппслених.
Циљ дпнпщеоа Плана интегритета је унапређеое интегритета, транспарентнпсти и
прпфесипналне етике, пднпснп смаоеое ризика да се јавна пвлащћеоа пбављају супрптнп
сврси збпг кпјих су устанпвљена, щтп дппринпси ппбпљщаоу квалитета рада институције, а
тиме и ппвећаоу ппвереоа јавнпсти у оихпв рад.

-

Тп се ппстиже путем следећих ппступака:
ппједнпстављеое кпмпликпваних или укидаое непптребних прпцедура,
кпнтрплисаое и смаоиваое дискреципних пвлащћеоа рукпвпдилаца,
ппвећаое транспарентнпсти у раду,
усппстављаое стандарда, увпђеое ефикаснпг система унутращое кпнтрпле,
елиминисаое неефикасне праксе и неприменљиве регулативе,
креираое такве прганизаципне културе кпја ће ппдстицати пдгпвпрнпст,
прпфесипналнпст и етишкп ппступаое рукпвпдилаца и заппслених.

Да би се сви пви ппступци мпгли спрпвести, неппхпднп је пре тпга крпз израду Плана
интегритета урадити анализу п тпме кпје су тп, на пример, кпмпликпване или непптребне
прпцедуре, у шему се пгледају дискреципна пвлащћеоа рукпвпдилаца и щта су оихпве
ппследице, у кпјим пбластима је пптребнп радити на едукацији заппслених, кпје интерне акте,
прпцедуре или критеријуме за ппступаое је пптребнп усппставити и слишнп.
Израдпм Плана интегритета Факултет врщи прпцену ппстпјећих мера за управљаое
ризицима пд кпрупције у пбластима кпје саме пп себи нпсе вепма виспк ризик за настанак
разлишитих ппјавних пблика кпрупције, кап щтп су: јавне набавке, управљаое кадрпвима
(заппщљаваое, ангажпваое лица пп пснпву угпвпра п делу, угпвпра п привременим и
ппвременим ппслпвима, напредпваое заппслених и сл.), закљушиваое разлишитих врста
угпвпра кпјима се набављају пдређена дпбра и услуге, убираое разлишитих врста прихпда
крпз ппрезе и друге фискалне и парафискалне намете, финансираое и суфинансираое
прпјеката, распплагаое и управљаое јавним ресурсима, издаваое разлишитих врста дпзвпла,
пдлушиваое п правима и интересима грађана и правних лица и слишнп.
Усвајаоем Плана интегритета Факултет тежи ствараоу институципналнпг механизма
кпјим се спрешава или смаоује интензитет ризика пд тпга да се јавна пвлащћеоа пбављају
супрптнп сврси збпг кпјих су устанпвљена, пднпснп ппбпљщава ефикаснпст и ефективнпст рада
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Факултета.

2. ИЗРАДА И СПРПВПЂЕОЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА НА ФАКУЛТЕТУ
МУЗИЧКЕ УМЕТНПСТИ У ТРЕЋЕМ ЦИКЛУСУ (2021-2024)
Дпнпщеоем нпвпг Закпна п спрешаваоу кпрупције („Службени гласник РС”, бр.
35/2019, 88/2019, 11/2021 - аутентишнп тумашеое и 94/2021) уведене су пдређене нпвине у
израду и спрпвпђеое Плана интегритета. У пднпсу на претхпдна два циклуса прпмеоена је
структура и брпј пбвезника израде плана интегритета (шлан 95.) такп да у трећем циклусу 2.977
институција има пбавезу израде и спрпвпђеоа плана интегритета. Уведена је пбавеза
рукпвпдипца да пдреди лице кпје ће пбављати ппслпве кппрдинације у вези са дпнпщеоем,
спрпвпђеоем и извещтаваоем п спрпвпђеоу плана интегритета (шлан 97. став 2.) и уведени су
прекрщаји за пдгпвпрнп лице у пргану јавне власти (шлан 104.) укпликп не дпстави Агенцији
план интегритета, извещтај п спрпвпђеоу плана интегритета и не пдреди лице кпје ће
пбављати ппслпве кппрдинације.

-

Заједнишке пбласти Плана интегритета су:
Етика и лишни интегритет;
Управљаое кадрпвима;
Управљаое јавним финансијама;
Инфпрмаципнп-технплпщка (ИТ) безбеднпст;
Упис студената;
Избпр у наставна зваоа наставника и сарадника;
Оствариваое сппствених прихпда издаваоем прпстпра у закуп.
Свака пбласт садржи некпликп прпцеса.

У фази припреме Плана интегритета у трећем циклусу, Наставнп-уметнишкп-наушнп
веће Факултета на седници пдржанпј 12. јануара 2022. гпдине дпнелп је:
 Одлуку бр. 01-91/22 пд 12. јануара 2022. гпдине п именпваоу др ум. ИВАНА
БРКЉАЧИЋА, редпвнпг прпфеспра за лице кпје ће пбављати ппслпве
кппрдинације у вези са дпнпщеоем, спрпвпђеоем и извещтаваоем п
спрпвпђеоу Плана интегритета.
 Одлуку бр. 01-91/2-22 пд 12. јануара 2022. гпдине п именпваоу Радне групе за
израду Плана интегритета у саставу:
ИВАН РАИЦКИ, сампстални струшнп-технишки сарадник за људске ресурсе,
МИЛИЦА ЕРИЋ, сампстални струшнп-технишки сарадник референт за пднпсе с јавнпщћу,
ВАСКА ШИКОСКА, сампстални струшнп-технишки сарадник за јавне набавке,
АЛЕКСАНДРА УГАРКОВИЋ, сампстални струшнп-технишки сарадник за правне ппслпве.
Први кпрак прпцене ппстпјећег стаоа јесте пппуоаваое упитника свих заппслених на
Факултету. Дана 29. децембра 2021. гпдине упућенп је пбавещтеое свим заппсленима на
Факултету п ппшетку израде, циљу и знашају Плана интегритета. Заппслени су пбавещтени п
пптреби да, у щтп већем брпју, најкасније дп 31. јануара 2022. гпдине, пппуне елетрпнски
упитник за заппслене у спфтверскпј апликацији на интернет страници Агенције за бпрбу
прптив кпрупције. Упитници су знашајан алат јер се дпбијени резултати кпристе приликпм
прпцене ппстпјећег стаоа излпженпсти институције ризицима пд кпрупције. Истпвременп,
упитник представља и кпнтрплни механизам ппщтп се оиме смаоује превеликп пдступаое
између прпцене стаоа на нашин какп тп виде заппслени и прпцене кпју врщи Радна група.
Заппслени су у спфтверскпј апликацији, пдгпварали на питаоа п тпме да ли и кпјпј
мери Факултет има и примеоује интерне акте и прпцедуре кпје у раднпм прпцесу спрешавају
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разлишите ппјавне пблике кпрупције и друге неправилнпсти, кап и каква су сазнаоа и искуства
заппслених са разлишитим ппјавним пблицима кпрупције и других неправилнпсти кпје су се
евентуалнп дещавале на Факултету.
Резултати пппуоаваоа упитника заппслених у вези са израдпм Плана интегритета на
Факултету саставни су деп Плана интегритета.
Други кпрак прпцене ппстпјећег стаоа излпженпсти ризицима пд кпрупције и других
неправилнпсти јесте израда Плана интегритета путем рашунарске апликације, кпја ппшиое
накпн истека рпка за пппуоаваое упитника.
Радна група је, пдгпварајући на сва питаоа из упитника у спфтверскпј апликацији и
анализпм ппстпјећих интерних аката на Факултету, резултата упитника кпје су пппуоавали
заппслени, изврщила прпцену ппстпјећег стаоа и излпженпсти радних прпцеса и пднпса
ризицима пд кпрупције и других неправилнпсти. Радна група је анализирала радне прпцесе
кпји су нарпшитп излпжени ризицима, ппстпјеће мере за управљаое ризицима пд кпрупције и
предлпжила мере за унапређеое интегритета, кап и рпкпве за спрпвпђеое мера унапређеоа
кпјима се смаоује ризик пд кпрупције.
На пснпву нацрта Плана интегритета дпбијенпг из спфтверске апликације, сашиоен је
План интегритета Факултета музишке уметнпсти.
Рпк за дпстављаое Плана интегритета и пдлуке п оегпвпм усвајаоу Агенцији за
спрешаваое кпрупције је дп 31. пктпбра 2022. гпдине.
Рпк за спрпвпђеое Плана интегритета је најкасније дп 30. септембра 2024. гпдине.
Рпк за дпстављаое Извещтаја п спрпвпђеоу Плана интегритета и Одлуке п оегпвпм
усвајаоу Агенцији за спрешаваое кпрупције је дп 31. пктпбра 2024. гпдине.

3. РЕЗУЛТАТИ ПРПЦЕНЕ ИЗЛПЖЕНПСТИ РИЗИЦИМА СА ПРЕДЛПЗИМА
МЕРА ПП ПБЛАСТИМА
3.1.

Заједнишка пбласт: ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ

Одсуствп етике и интегритета у институцији представља пснпв за настанак билп кпг
ппјавнпг пблика кпрупције (у најщирем смислу кпрупција је злпупптреба ппверених
пвлащћеоа ради лишне кпристи), кап и других неправилнпсти у раду. У пперативнпм смислу
реши, регулисаое етике у ппнащаоу заппслених и рукпвпдилаца ппдразумева ствараое
система за управљаое сукпбпм интереса, управљаое пријемпм ппклпна, управљаое
ситуацијама у кпјима се кпрупција пријављује, а кпји ппдразумевају и защтиту пд пдмазде
лица кпја кпрупцију пријаве. Без пвих механизама, институција је ппдлпжнија кпрупцији и кап
кривишнпм делу и кап етишки и мпралнп неприхватљивпм ппнащаоу кпје нарущава углед и
ппвереое јавнпсти у институцију.

3.1.1. Ризишан прпцес: Регулисаое управљаоа сукпбпм интереса

заппслених
Предлпг мера шијим ће се спрпвпђеоем смаоити ризици пд кпрупције:
-

Приликпм планираоа пбука кпје ће ппхађати рукпвпдипци и заппслени, уврстити и
пбуке кпје се пднпсе на питаоа утицаја кпрупције на псетљиве групе.
Рпк за спрпвпђеое наведене мере је 31. децембар 2023. гпдине.
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3.1.2. Ризишан прпцес: Регулисаое управљаоа ппклпнпм заппслених
Предлпг мера шијим ће се спрпвпђеоем смаоити ризици пд кпрупције:
-

Интерним актпм пгранишити вреднпст пригпднпг ппклпна у складу са стандардима
кпји важе за јавне функципнере у Републици Србији.
Интерним актпм пгранишити вреднпст пригпдних ппклпна такп да оихпва укупна
вреднпст у ппјединпј календарскпј гпдини не премащује изнпс у складу са
стандардима кпји важе за јавне функципнере у Републици Србији.
Рпк за спрпвпђеое наведених мера је 31. децембар 2023. гпдине.

3.1.3. Ризишан прпцес: Защтита узбуоиваша
Предлпг мера шијим ће се спрпвпђеоем смаоити ризици пд кпрупције:
-

Бпље уппзнати заппслене са ппступкпм унутращоег узбуоиваоа.
Рпк за спрпвпђеое наведене мере је 31. децембар 2023. гпдине.

3.2.

Заједнишка пбласт: УПРАВЉАОЕ КАДРПВИМА

Радна места и радни пднпси у јавнпм сектпру представљају врсту јавнпг ресурса кпја
мпже бити злпупптребљена на вище разлишитих нашина; укпликп се не спрпвпди адекватнп
планираое радних места и укпликп тп планираое није у складу са стварним пптребама
институција, тп птвара прпстпр за заппщљаваое кадрпва кпје мпже бити ппдлпжнп
разлишитим кпруптивним ризицима, пднпснп манифестацији кпрупције и других
неправилнпсти, кап щтп су примаое и даваое мита за раднп местп, тргпвина утицајем,
непптизам, клијентелизам и ппкрпвитељствп; збпг тпга, први прпцес кпји је важан са
станпвищтва птклаоаоа ризика на кпрупцију у прпцесу заппщљаваоа је израда акта п
унутращопј прганизацији и систематизацији радних места, кпји служи за ппераципнализацију
адекватнпг планираоа и пмпгућаваоа услпва да се сви каснији кпраци у прпцесу
заппщљаваоа пбаве уз щтп маое ризика.

3.2.1. Ризишан прпцес: Дпнпщеое акта п систематизацији
Предлпг мера шијим ће се спрпвпђеоем смаоити ризици пд кпрупције:
-

Дефинисати пписе радних места такп да пни јаснп, пптпунп и недвпсмисленп утврђују
щта су ппслпви свакпг раднпг места.
Рпк за спрпвпђеое наведене мере је 31. децембар 2023. гпдине.

3.2.2. Ризишан прпцес: Заппщљаваое
Укпликп прпцес заппщљаваоа (на пдређенп и непдређенп време) није регулисан на
адекватан нашин, тп мпже впдити ка ппјави разлишитих пблика кпрупције и других
неправилнпсти, кап щтп су примаое и даваое мита за раднп местп, тргпвина утицајем,
непптизам, клијентелизам и ппкрпвитељствп. У таквим слушајевима се пдлука п заппщљаваоу
не спрпвпди у складу са јавним, већ приватним интереспм пних кпји дпнпсе пдлуку п
заппщљаваоу/ангажпваоу.
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Предлпг мера шијим ће се спрпвпђеоем смаоити ризици пд кпрупције:
-

Приликпм врщеоа прпвере кпмпетенција/струшне псппспбљенпсти/знаоа/вещтина
кандидата кпристити унапред дефинисане критеријуме и мерила за бпдпваое.
Рпк за спрпвпђеое наведене мере је 31. децембар 2023. гпдине.

3.2.3. Ризишан прпцес: Пцеоиваое (вреднпваое радне успещнпсти) и

напредпваое
Окплнпсти у кпјима рукпвпдилац институције дпнпси пдлуку п пцеоиваоу уз велика
дискреципна пвлащћеоа, без прпписаних критеријума или без оихпве примене, мпгу
прпузрпкпвати настанак разлишитих пблика кпрупције и других неправилнпсти, кап щтп су:
примаое и даваое мита, недпзвпљени утицај, непптизам, клијентелизам, ппкрпвитељствп
итд. Осим тпга, дпнпщеое пдлуке рукпвпдипца п напредпваоу заппсленпг кпја је дпнета у
пкплнпстима у кпјима не ппстпје дефинисани критеријуми за напредпваое или се пни не
примеоују, ствара или фавпризује већ ппстпјећи пднпс међуспбнпг утицаја и зависнпсти
између рукпвпдица и заппсленпг.

Предлпг мера шијим ће се спрпвпђеоем смаоити ризици пд кпрупције:
-

Усппставити впђеое статиситке напредпваоа заппслених разврстане и према пплу.
Рпк за спрпвпђеое наведене мере је 31. децембар 2023. гпдине.

3.2.4. Ризишан прпцес: Награђиваое и санкципнисаое
Окплнпсти
у
кпјима
рукпвпдилац
институције
дпнпси
пдлуку
п
награђиваоу/стимулацији и санкципнисаоу заппсленпг уз велика дискреципна пвлащћеоа, без
прпписаних критеријума или без оихпве примене, кап и без прпписанпг ппступка, мпгу
прпузрпкпвати настанак разлишитих пблика кпрупције и других неправилнпсти, кап щтп су:
примаое и даваое мита, недпзвпљени утицај, непптизам, клијентелизам, ппкрпвитељствп итд.

Предлпг мера шијим ће се спрпвпђеоем смаоити ризици пд кпрупције:
-

Усппставити впђеое статистике награђиваоа/стимулације заппслених разврстане и
према пплу.
Рпк за спрпвпђеое наведене мере је 31. децембар 2023. гпдине.

3.2.5. Ризишан прпцес: Регулисаое рада ван раднпг пднпса за лица кпја

се ангажују ван институције (угпвпр п делу, привремени и ппвремени
ппслпви)
Институције псим на пснпву угпвпра п раду мпгу ангажпвати лица и пп другим пснпвама
(угпвпр п делу и угпвпр п привременим и ппвременим ппслпвима). Ове фпрме угпвпра дају
велика дискреципна пвлащћеоа за ангажпваое лица, щтп мпже дпвести дп настанка
разлишитих ппјавних пблика кпрупције, кап щтп су сукпб интереса (склапаое угпвпра са
ппвезаним лицима), непптизам, клијентелизам, ппкрпвитељствп и тргпвина утицајем.

Предлпг мера шијим ће се спрпвпђеоем смаоити ризици пд кпрупције:
-

Усппставити пбавезу да лица ангажпвана на пснпву угпвпра имају пбавезу
извещтаваоа п свпм раду.
Рпк за спрпвпђеое наведене мере је 31. децембар 2023. гпдине.
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3.2.6. Ризишан прпцес: Увећаое плате/дпдаци
Окплнпсти
у
кпјима
рукпвпдилац
институције
дпнпси
пдлуку
п
награђиваоу/стимулацији заппсленпг уз велика дискреципна пвлащћеоа, без прпписаних
критеријума или без оихпве примене, кап и без прпписанпг ппступка, мпгу прпузрпкпвати
настанак разлишитих пблика кпрупције и других неправилнпсти, кап щтп су: примаое и даваое
мита, недпзвпљени утицај, непптизам, клијентелизам, ппкрпвитељствп итд.

Предлпг мера шијим ће се спрпвпђеоем смаоити ризици пд кпрупције:
-

Усппставити впђеое статистике увећаоа плате/дпделе дпдатака заппсленима
разврстане и према пплу.
Рпк за спрпвпђеое наведене мере је 31. децембар 2023. гпдине.

4.3. Заједнишка пбласт: УПРАВЉАОЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА
Неадекватнп управљаое јавним финансијама, планираое и трпщеое бучетских
средстава, дпвпди дп ненаменскпг и нецелисхпднпг трпщеоа јавних финансија, и других
злпупптреба кап щтп су нпр. прпневере, закљушиваое угпвпра са самим спбпм, пднпснп са
сппственпм кпмпанијпм или кпмпанијпм кпја припада рпђацима, пријатељима, партијским
кплегама заппсленпг или јавнпг функципнера, угпвараое прпвизије, размену разлишитих врста
услуга, тргпвину утицајем и сл.

4.3.1. Ризишан прпцес: Планираое и изврщеое бучета (изарад и

спрпвпђеое финансијскпг плана)
Предлпг мера шијим ће се спрпвпђеоем смаоити ризици пд кпрупције:
-

Приликпм израде плана бучета (финансијскпг плана) узети у
пбзир и анализу дп сада реализпваних бучета.
Рпк за спрпвпђеое наведене мере је 31. децембар 2023. гпдине.

4.3.2. Ризишан прпцес: Јавне набавке
Јавне набавке су прпцес кпјим се велики деп јавних ресурса пдлива из јавнпг сектпра и
кап такав, тај прпцес је предмет сталних антикпруптивних мера. Иакп је системски пвај прпцес
детаљнп регулисан, на институципналнпм нивпу мпгуће је и даље ствараое пкружеоа кпје
ппгпдује настанку кпрупције у јавним набавкама и тп пре свега у прпцесу планираоа и
адекватне кпнтрпле, кпја треба да спреши настанак ппјавних пблика кпрупције у јавним
набавкама, кап щтп су даваое и примаое мита за дпбијаое угпвпра, сукпб интереса,
клијентелизам, ппкрпвитељствп и тргпвина утицајем, манипулисаое ппнудама и сл.

Предлпг мера шијим ће се спрпвпђеоем смаоити ризици пд кпрупције:
-

На интернет презентацији институције пбјавити пбавещтеое п
реализацији /изврщеоу угпвпра п јавнпј набаци (кпје би садржалп - да ли је ппнуђаш
исппщтпвап рпк изврщеоа, да ли је билп прпблема у реализацији или пдступаоа пд
угпвпра, рекламација и сл.).
Рпк за спрпвпђеое наведене мере је 31. децембар 2023. гпдине.
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4.3.3. Ризишан прпцес: Ппступаое са финансијским средствима дпбијеним

из фпндпва ЕУ и других међунарпдних фпндпва
Предлпг мера шијим ће се спрпвпђеоем смаоити ризици пд кпрупције:
-

Одредити лице/фпрмирати телп за надзпр спрпвпђеоа и
реализације прпјекта пднпснп распплагаоа и трпщеоа дпбијених средстава,
прпверава извещтаје и др. (нпр. да је пптребнп дпдатнп уредити пву пбласт, дпнети
Уредбу и сл.).
Рпк за спрпвпђеое наведене мере је 31. децембар 2023. гпдине.

4.4.
Заједнишка
БЕЗБЕДНПСТ

пбласт:

ИНФПРМАЦИПНП-ТЕХНПЛПШКА

(ИТ)

Одсуствп писаних упутстава и јасних прпцедура за управљаое инфпрмацијама
представља пснпв за оихпву злпупптребу. Злпупптреба се мпже јавити у пблику тргпвине
инфпрмацијама, даваое мита ради дпбијаоа ппверљиве инфпрмације. Збпг великпг знашаја
кпје инфпрмације имају, какп у кпмуникацији грађана са институцијама, такп и у међуспбнпј
кпмуникацији између институција, важнп је на адекватан нашин уредити приступ и кприщћеое,
кап и кпнтрплу управљаоа инфпрмацијама.

4.4.1.Ризишан прпцес: Инпрмаципнп-технплпщка (ИТ) безбеднпст
Предлпг мера шијим ће се спрпвпђеоем смаоити ризици пд кпрупције:
-

Усвпјити интерни акт кпји има прецизнп дефинисана и јасна
упутства за управљаое инфпрмацијама (п приступу, кприщћеоу, кпнтрпли, пбнпви,
унищтаваоу ппдатака и ппреме, класификацији ппдатака кап ппверљивих и сл.).
Рпк за спрпвпђеое наведене мере је 31. децембар 2023. гпдине.

4.5. Заједнишка пбласт: УПИС СТУДЕНАТА
Пплагаое пријемнпг испита представља ризишан прпцес за настанак кпрупције, јер
пдсуствп адекватне регулације у пвпм прпцесу мпже ствприти пкплнпсти за пствареое
кпруптивних утицаја на пне кпји врще бпдпваое и управљају прпцеспм пплагаоа пријемнпг
испита. Ти утицаји се мпгу пстваривати крпз даваое и примаое мита, тргпвину утицајем,
непптизам или друге видпве сукпба интереса кпји настају између пних кпји пријемни испит
прганизују и спрпвпде и пних кпји пријемни испит пплажу.

4.5.1. Ризишан прпцес: Пплагаое пријемнпг испита
Предлпг мера шијим ће се спрпвпђеоем смаоити ризици пд кпрупције:
-

Усппставити прпцедуру пбавезнпг щифрираоа тестпва на
пријемнпм испиту.
Рпк за спрпвпђеое наведене мере је 31. децембар 2023. гпдине.

4.5.2. Ризишан прпцес: Фпрмираое Ранг листе кандидата
Фпрмираое ранг листе кандидата представља прпцес ризишан за настанак кпрупције
услед шиоенице да ппстпји мпгућнпст утицаја на наставнике и пспбље кпје впди евиденције п
резултатима пријемнпг испита да ппјединим кандидатима пмпгуће стављаое на листу уписа
(прелиминарну или кпнашну) без пптребних пстварених резултата на пријемнпм испиту.
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Ппјавни пблици кпрупције кпјима се пва врста утицаја мпже пстварити су щирпкпг спектра, а
пни се мпгу смаоити такп щтп би се увеп спфтверски прпграм кпји би пнемпгућип
неправилнпсти и злпупптребе у фпрмираоу ранг листе кандидата за упис.

Предлпг мера шијим ће се спрпвпђеоем смаоити ризици пд кпрупције:
-

Усвпјити прпцедуру управљаоа спфтверпм, укљушујући следеће
елементе: кп има правп приступа, на кпји нашин се врщи кпнтрпла приступа, кп има
правп на унпс ппдатака и прпмену ппдатака и слишнп.
Рпк за спрпвпђеое наведене мере је 31. децембар 2023. гпдине.

4.5.3. Ризишан прпцес: Регулисаое уписа студената у ппсебним слушајевима
Виспкпщкплске пбразпвне устанпве имају мпгућнпст да ппд ппсебним афирмативним
услпвима и пп ппсебним прпцедурама пмпгуће упис на студије кандидата кпји припадају
ппсебним, псетљивим друщтвеним групама. Свака врста ппзитивне дискриминације, пднпснп
афирмативне мере, нпси пдређени ризик пд пптенцијалне злпупптребе, кпја се пгледа у тпме
да се разлишитим видпвима кпрупције пмпгући, пднпснп пнемпгући упис пп ппсебним
услпвима и прпцедурама. Збпг тпга је неппхпднп да се у устанпвама кпје имају мпгућнпст
пбезбеди адекаватан систем спрпвпђеоа и кпнтрпле уписа пп ппсебним критеријумима и
услпвима, пднпснп пп ппсебним прпцедурама, кпје већ самп према тпме щтп су другашије пд
стандардних, мпгу бити ризишне за настанак кпрупције.

Предлпг мера шијим ће се спрпвпђеоем смаоити ризици пд кпрупције:
-

Усппставити систем кпнтрпле уписа пп ппсебнпј прпцедури у
циљу спрешаваоа злпупптреба.
Рпк за спрпвпђеое наведене мере је 31. децембар 2023. гпдине.

4.5.3. Ризишан прпцес: Регулисаое пппуоаваоа упражоених места на ранг

листама
Предлпг мера шијим ће се спрпвпђеоем смаоити ризици пд кпрупције:
-

Усппставити аутпматскп (кпмпјутерскп) пппуоаваое упражоених
места пним кандидатима кпји је следећи пп брпју бпдпва на ранг листи уписа.
Рпк за спрпвпђеое наведене мере је 31. децембар 2023. гпдине.

4.6. Заједнишка пбласт: ИЗБПР У НАСТАВНА ЗВАОА НАСТАВНИКА И
САРАДНИКА
Напредпваое у наставним зваоима је слпжен прпцес кпји ппдразумева ппстпјаое
адекватне прпцедуре, кап и јасних и пбјективних критеријума према кпјима се пвп
напредпваое врщи. Имајући у виду тп да пдлуке п напредпваоу, пднпснп испуоенпст услпва
и критеријума и впђеое сампг ппступка спрпвпде шланпви кпмисија кпји су из исте устанпве
кап и пни кпји треба да буду изабрани у наушнп-наставна зваоа. Таква пкплнпст мпже дпвести
дп пптенцијалнпг или стварнпг сукпба интереса, тргпвине утицаја или неке друге фпрме
кпруптивнпг ппнащаоа.

4.6.1. Ризишан прпцес: Управљаое сукпбпм интереса шланпва кпмисија кпје

ушествују у пвпм прпцесу
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Предлпг мера шијим ће се спрпвпђеоем смаоити ризици пд кпрупције:
-

Прпписати кпје телп пдлушује п ппстпјаоу сукпба интереса
шланпва кпмисија за избпр у наушнп-наставна зваоа.
Рпк за спрпвпђеое наведене мере је 31. децембар 2023. гпдине.

4.7. Заједнишка пбласт: ПСТВАРИВАОЕ
ИЗДАВАОЕМ ПРПСТПРА У ЗАКУП

СППСТВЕНИХ

ПРИХПДА

4.7.1. Ризишан прпцес: Ппступак издаваоа прпстпра у закуп
Предлпг мера шијим ће се спрпвпђеоем смаоити ризици пд кпрупције:
-

На интернет презентацији институције пбјављивати ажуриране
инфпрмације п тпме кпме је издат прпстпр у закуп.
Рпк за спрпвпђеое наведене мере је 31. децембар 2023. гпдине.

4.

ПРАВНА АКТА КПЈА СЕ ПРИМЕОУЈУ У РАДУ ФАКУЛТЕТА

Факултет музишке уметнпсти, применпм брпјних правних аката креира амбијент у кпме
су усппстављене јасне прпцедуре шијим се дпследним спрпвпђеоем, уједнашаваоем праксе,
кап и ппдизаоем транспарентнпсти, смаоује ризик пд ппјаве кпрупције. Вищегпдищоа
примена пвих аката дппринела је системскпм рещаваоу брпјних питаоа, али је птвприла и
питаоа мпгућнпсти унапређеоа прпцедура и оихпвпг бпљег спрпвпђеоа.
Кљушни правни дпкументи кпје Факултет примеоује у регулисаоу свпга рада су:
-

Устав, закпни и ппщти правни акти Републике Србије:

1. Устав Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“ бр. 98/06, 16/22),
2. Закпн п изгледу и упптреби грба, заставе и химне Републике Србије („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 36/09)
3. Закпн п пешату државних и других пргана („Службени гласник Републике Србије“ бр.
101/07, 49/21),
4. Закпн п службенпј упптреби језика и писама („Службени гласник Републике Србије“ бр.
45/91, 53/93 - др. закпн, 67/93 - др. закпн, 48/94 - др. закпн, 101/05 - др.
закпн, 30/10, 47/18, 48/18 - исправка),
5. Закпн п државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 43/01, 101/07, 92/2011),
6. Закпн п виспкпм пбразпваоу („Службени гласник Републике Србије“ бр. 88/17, 27/18 - др.
закпн, 73/18, 67/19, 6/20 - др. закпн, 6/20 - др. закпн, 11/21 - др. прппис, 67/21 - др.
закпн, 67/21),
7. Закпн п спрешаваоу кпрупције („Службени гласник Републике Србије “
бр. 35/19, 88/19, 11/21 - др. прппис, 94/21, 14/22),
8. Закпн п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Службени гласник
Републике Србије “ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10, 105/21),
9. Закпн п защтити ппдатака п лишнпсти („Сл. гласник Републике Србије бр. 87/18),
10. Закпн п защтити узбуоиваша (Сл. гласник Републике Србије бр. 128/14),
11. Закпн п забрани дискриминације („Службени гласник Републике Србије “ бр. 22/09, 52/21)
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12. Закпн п спрешаваоу злпстављаоа на раду („Службени гласник Републике Србије “ бр.
36/10),
13. Закпн п прпфесипналнпј рехабилитацији и заппщљаваоу пспба са инвалидитетпм
(„Службени гласник Републике Србије “ бр. 36/09, 32/13, 14/22),
14. Закпн п раду („Службени гласник Републике Србије “ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 – УС, 95/18),
15. Закпн п јавним службама („Службени гласник Републике Србије “ бр. 42/91, 71/94, 79/05 др. закпн, 83/14 - др. закпн),
16. Закпн п безбеднпсти и здрављу на раду („Службени гласник Републике Србије “ бр. 101/05,
91/15, 113/17),
17. Закпн п науци и истраживаоима („Службени гласник Републике Србије “ бр. 49/19),
18. Закпн п учбеницима („Службени гласник Републике Србије “ бр. 27/18),
19. Закпн п библиптешкп-инфпрмаципнпј делатнпсти („Службени гласник Републике Србије “
бр. 52/11, 78/21),
20. Закпн п аутпрскпм и српдним правима („Службени гласник Републике Србије “ бр. 104/09,
99/11, 119/12, 29/16 – УС, 66/19),
21. Закпн п културним дпбрима („Службени гласник Републике Србије “ бр. 71/94, 52/11,
99/11, 6/20, 35/21),
22. Закпн п пензијскпм и инвалидскпм псигураоу („Службени гласник Републике Србије “
бр. 34/03, 64/04 УС, 84/04 -др.закпн, 85/05, 101/05 -др.закпн, 63/06УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 УС, 86/19, 62/21),
23. Закпн п здравственпј защтити („Службени гласник Републике Србије “ бр. 25/19),
24. Закпн п здравственпм псигураоу („Службени гласник Републике Србије “ бр. 25/19),
25. Закпн п ушенишкпм и студентскпм стандарду („Службени гласник РС“ бр. 18/10, 55 /13,
27/18, 10/19),
26. Закпн п рпднпј равнпправнпсти („Службени гласник Републике Србије “ бр. 52/21),
27. Закпн п защтити станпвнищтва пд излпженпсти дуванскпм диму („Службени гласник
Републике Србије “ бр. 30/10),
28. Закпн п защтити пд ппжара („Службени гласник Републике Србије “ бр. 111/09, 20/15,
87/18),
29. Закпн п јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије “бр. 91/19),
30. Закпн
п
јавнпј
свпјини
(„Службени
гласник
Републике
Србије
“,
бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закпн, 108/16, 113/17, 95/18, 153/20),
31. Закпн п ппщтем управнпм ппступку („Службени гласник Републике Србије “ бр. 18/16,
95/18),
32. Закпн
п
бучетскпм
систему
(„Службени
гласник
Републике
Србије
“
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др.
закпн, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 - др. закпн),
33. Закпн п платама у државним прганима и јавним службама („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 34/01, 62/06 - др. закпн, 116/08 - др. закпн, 116/08 - др. закпн, 92/11,
99/11 - др. закпн, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16 - др. закпн, 113/17),
34. Уредба п нпрмативима и стандардима услпва рада универзитета и факултета
за делатнпсти кпје се финансирају из бучета („Службени гласник Републике Србије “ бр.
15/02, 100/04, 26/05, 38/07 и 110/07),
35. Уредба п кпефицијентима за пбрашун и исплату плата заппслених у јавним
службама („Службени гласник Републике Србије “ бр. 44/01, 15/02 - др.
прппис, 30/02, 32/02 исправка, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/
05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106
/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11,
65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14, 58/14, 113/17 - др. закпн, 19/21, 48/21),
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36. Уредба п бучетскпм рашунпвпдству („Службени гласник Републике Србије “, бр. 125/03 и
12/06, 27/20),
37. Правилник п садржају јавних исправа кпје издаје виспкпщкплска устанпва („Службени
гласник Републике Србије “ бр. 15/19).
- Правни акти Универзитета уметнпсти у Бепграду:
1. Статут Универзитета уметнпсти у Бепграду – прешищћен текст бр. 8/40 пд 24. маја 2021.
гпдине,
2. Правилник п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти студената Универзитета уметнпсти бр. 8/16
пд 5. марта 2012. гпдине,
3. Правилник п услпвима и ппступку дпделе зваоа и права прпфеспра емеритуса
Универзитета уметнпсти бр. 7/266 пд 4. јуна 2019. гпдине,
4. Правилник п јединственим минималним услпвима за избпр у зваое наставника
Универзитета уметнпсти – прешищћен текст бр. 7/393 пд 26. септембра 2019. гпдине,
5. Правилник п защтити пд злпстављаоа у пбразпвнпм и раднпм прпцесу на
Универзитету уметнпсти у Бепграду бр. 7/236 пд 12. маја 2022. гпдине,
6. Правилник п ппступку прпвере пригиналнпсти дпктпрских уметнишких прпјеката и
дпктпрских дисертација кпје се бране на Универзитету уметнпсти у Бепграду бр. 7/557
пд 26. нпвембра 2021. гпдине,
7. Правилник п међунарпднпј мпбилнпсти бр. 7/385-1 пд 6. пктпбра 2020. гпдине,
8. Кпдекс прпфесипналне етике и правила ппнащаоа на Универзитету уметнпсти бр. 7/3
пд 10. јануара 2020. гпдине,
9. Кпдекс ппнащаоа и пдеваоа Универзитета уметнпсти бр. 13/53 пд 1. априла 2014.
гпдине,
10. Кпдекс п академскпм интегритету на УНиверзитету уметнпсти у Бепграду бр. 7/5 пд 10.
јануара 2020. гпдине,
11. Правилник п нашину и ппступку засниваоа раднпг пднпса и стицаоу зваоа наставника
Универзитета уметнпсти бр. 7/391 пд 10. августа 2021.гпдине,
12. Правилник п ангажпваоу гпстујућег прпфеспра бр. 7/383 пд 4. нпвембра 2010. гпдине,
13. Правилник п вреднпваоу страних студијских прпграма и признаваоу страних
виспкпщкплских исправа ради наставка пбразпваоа бр. 7/355 пд 5. јула 2019. гпдине,
14. Стратегија пбезбеђеоа квалитета Универзитета уметнпсти бр. 8/15 пд 21. марта 2018.
гпдине,
15. Правилник п даваоу сагласнпсти за рад наставника и сарадника Универзитета
уметнпсти у другпј виспкпщкплскпј устанпви бр. 7/294 пд 30. нпвембра 2006. гпдине и
Одлука п листи кпнкурентских устанпва бр. 7/301 пд 25. септембра 2008. гпдине,
16. Правилник п нашину ппдрщке студентима Универзитета уметнпсти у Бепграду бр. 7/527
пд 4. децембра 2014. гпдине,
17. Правилник п диплпми и дпдатку диплпме бр. 7/23 пд 24. јануара 2014. гпдине,
18. Правилник п вреднпваоу ваннаставних активнпсти студената Универзитета уметнпсти
бр. 7/263 пд 1. јуна 2016. гпдине.
- Правни акти Факултета музишке уметнпсти:
1. Статут Факултета музишке уметнпсти бр. 01-1739/21 пд 15. септембра 2021. гпдине,
2. Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва на Факултету музишке уметнпсти
бр. 01-783/18 пд 30. марта 2018. гпдине,
3. Ппслпвник п раду Савета Факултета бр. 01-1022/02 пд 4. јула 2002. гпдине,
4. Ппслпвник п раду Наставнп-уметнишкп-наушнпг већа Факултета бр. 01-513/07 пд 26.
марта 2007. гпдине,
5. Правилник п уређиваоу ппступка јавних набавки и набавки на Факултету бр. 012088/21 пд 8. пктпбра 2021. гпдине
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6. Правилник п раднпј дисциплини и ппнащаоу заппслених у тпку рада на Факултету бр.
01-2557/15 пд 27. нпвембра 2015. гпдине,
7. Правилник п ппступку унутращоег узбуоиваоа на Факултету бр. 01-2507/15 пд 19.
нпвембра 2015. гпдине,
8. Правилник п раду Библиптеке Факултета бр. 01-1774/08 пд 21. пктпбра 2008. гпдине,
9. Правилник п прганизацији бучетскпг рашунпвпдства бр. 01-1953/08 пд 31. пктпбра
2008. гпдине,
10. Правилник п ужим уметнишким, наушним или струшним пбластима на Факултету бр. 011200/10 пд 25. маја 2010. гпдине,
11. Правилник п студијским прпграмима на Факултету бр. 01-1199/10 пд 25. маја 2010.
гпдине,
12. Правилник п пријемним испитима и рангираоу на пријемним испитима на Факултету
бр. 01-747/17 пд 30. марта 2017. гпдине,
13. Правилник п студираоу на Факултету бр. 01-298/16 пд 4. фебруара 2016. гпдине,
14. Правилник п пплагаоу испита и пцеоиваоу на испитима на Факултету – прешищћен
текст, бр. 01-299/16 пд 4. фебруара 2016. гпдине,
15. Правилник п безбеднпсти и здрављу на раду бр. 01-561/08 пд 14. априла 2008. гпдине,
16. Правилник п систематизацији радних места наставника, сарадника и ненаставних
радника Факултета бр. 01-783/18 пд 30. марта 2018. гпдине,
17. Правилник п дпктпрским академским студијама на Факултету бр. 01-1161/19 пд 17.
маја 2019. гпдине,
18. Правилник п рангираоу студената Факултета бр. 01-1658/11 пд 14. септембра 2011.
гпдине,
19. Правилник п раду Центра за издавашку делатнпст бр. 01-1801/14 пд 9. септембра 2014.
гпдине,
20. Правилник п раду Центра за прпмпцију Факултета и пднпсе с јавнпщћу бр. 01-1802/14
пд 9. септембра 2014. гпдине,
21. Правилник п раду Центра за међунарпдну сарадоу бр. 01-1790/14 пд 9. септембра
2014. гпдине,
22. Правилник п раду Центра за перманентнп пбразпваое бр. 01- 3361/10 пд 24. децембра
2010. гпдине,
23. Прпграм наушнпистраживашкпг рада Факултета бр. 01-163/16 пд 21. јануара 2016.
гпдине,
24. Прпграм развпја наушнпистраживашкпг ппдмлатка Факултета бр.01-164/16 пд 21.
јануара 2016. гпдине,
25. Правилник п наставнпј литератури бр. 01- 965/08 пд 19. јуна 2008. гпдине,
26. Правилник п издавашкпј делатнпсти бр. 01-947/11 пд 17. маја 2011.гпдине,
27. Прпграм пбуке заппслених на Факултету из пбласти защтите пд ппжара бр. 01-1359/14
пд 23. јуна 2014. гпдине,
28. Правилник п раду Факултета бр. 01-511/16 пд 29. фебруара 2016. гпдине,
29. Впдиш за прпграме међунарпдне мпбилнпсти на Факултету бр. 01-3348/16 пд 13.
децембра 2016. гпдине,
30. Правилник п минималним услпвима за избпр у зваоа наставника на Факултету бр. 011757/16 пд 8. јула 2016. гпдине.
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РЕЗУЛТАТИ ПППУОАВАОА УПИТНИКА ЗАППСЛЕНИХ НА ФАКУЛТЕТУ
У ВЕЗИ СА ИЗРАДПМ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА НА ФАКУЛТЕТУ МУЗИЧКЕ УМЕТНПСТИ
Статистика пдгпвпра заппслених
I
Заједнишка пбласт: ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ
Брпј пппуоених упитника: 152
Резултати:
1. Да ли ваща институција има етишки кпдекс или други интерни акт кпјим су утврђене етишке
вреднпсти прпфесипналнпг ппнащаоа заппслених?
Да: 100 - 65.79%
Не: 4 - 2.63%
Не знам: 48 - 31.58%
2. Да ли су заппслени ушествпвали у изради етишкпг кпдекса или другпг интернпг акта кпјим су
утврђене етишке вреднпсти прпфесипналнпг ппнащаоа (нпр. даваоем кпментара, сугестија у
писанпј фпрми или на састанцима прганизаципних јединица, фпкус групе, дискусије, дебате и
сл.)?
Да: 53 - 34.87%
Не: 20 - 13.16%
Не знам: 79 - 51.97%
3. Да ли се етишка правила утврђена интерним актпм ваще институције примеоују?
Да: 70 - 46.05%
Не: 4 - 2.63%
Не знам: 78 - 51.32%
4. Да ли је етишким кпдекспм или неким другим актпм кпји примеоује ваща институција
уређен нашин пријављиваоа ппвреде правила етишкпг и прпфесипналнпг ппнащаоа?
Да: 78 - 51.32%
Не: 4 - 2.63%
Не знам: 70 - 46.05%
5. Да ли је у ващпј институцији устанпвљенп телп за разматраое слушајева ппвреда правила
етишкпг и прпфесипналнпг ппнащаоа и изрицаое санкција за утврђене ппвреде?
Да: 82 - 53.95%
Не: 5 - 3.29%
Не знам: 65 - 42.76%
6. Да ли су у ващпј институцији у претхпдне три гпдине впђени ппступци збпг ппвреда правила
етишкпг и прпфесипналнпг ппнащаоа?
Да: 16 - 10.53%
Не: 28 - 18.42%
Не знам: 108 - 71.05%
7. Да ли су у ващпј институцији ппступци збпг ппвреда правила етишкпг и прпфесипналнпг
ппнащаоа впђени неселективнп (нпр. ппступци се увек впде, шак и када су у оих умещани и
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виспки рукпвпдипци и сл.)?
Да: 18 - 11.84%
Не: 31 - 20.39%
Не знам: 103 - 67.76%
8. Да ли су у ващпј институцији прпписане санкције за ппвреду правила етишкпг и
прпфесипналнпг ппнащаоа у ващпј институцији?
Да: 65 - 42.76%
Не: 5 - 3.29%
Не знам: 82 - 53.95%
9. Да ли су у ващпј институцији у претхпдне три гпдине изрицане санкције збпг утврђених
ппвреда правила етишкпг и прпфесипналнпг ппнащаоа?
Да: 9 - 5.92%
Не: 30 - 19.74%
Не знам: 113 - 74.34%
10. Да ли се рад рукпвпдства ваще институције пцеоује на пснпву стандарда етишкпг и
прпфесипналнпг ппнащаоа (нпр. шине саставни деп пквира за пцеоиваое рада
рукпвпдилаца)?
Да: 56 - 36.84%
Не: 17 - 11.18%
Не знам: 79 - 51.97%
11. Да ли вам је ппзнатп да је ваща институција радила план интегритета или неки други
механизам за прпцену ризика пд кпрупције (какп би се идентификпвали раоиви радни
прпцеси и радна места)?
Да: 43 - 28.29%
Не: 16 - 10.53%
Не знам: 93 - 61.18%
12. Да ли мислите да такви механизми мпгу да утишу на ппбпљщаое радних прпцеса и
ефикасније и квалитетније пствариваое надлежнпсти ваще институције (пднпснп квалитетније
пружаое услуге кприсницима)
Да: 116 - 76.32%
Не: 14 - 9.21%
Не знам: 22 - 14.47%
13. Да ли мислите да пплитишки притисак има негативан утицај на рад ваще институције?
Да: 55 - 36.18%
Не: 45 - 29.61%
Не знам: 52 - 34.21%
14. Да ли се у ващпј институцији пдржавају пбуке п етици и интегритету?
Да: 12 - 7.89%
Не: 65 - 42.76%
Не знам: 75 - 49.34%
15. Да ли се у ващпј институцији активнп предузимају мере какп би нпвпзаппслени били
уппзнати са интерним актима и прпцедурама кпје се тишу етике и интегритета (нпр.
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прганизпваое тзв. „улазних” курсева, пптписиваое изјаве п уппзнатпсти са правилима етишкпг
кпдекса/правилника п ппнащаоу и сл.)?
Да: 37 - 24.34%
Не: 40 - 26.32%
Не знам: 75 - 49.34%
16. Да ли се у ващпј институцији ради на ппдизаоу свести заппслених п етици и интегритету
(нпр. прганизпваое тренинга п етишким дилемама, радипница п интегритету, дискутпваое на
састанцима пдсека, сектпра и сл.)?
Да: 41 - 26.97%
Не: 58 - 38.16%
Не знам: 53 - 34.87%
17. Да ли сте ви или некп пд заппслених присуствпвали пбукама п етици и интегритету или
ппхађали пвакве пбуке online у претхпдне три гпдине?
Да: 11 - 7.24%
Не: 89 - 58.55%
Не знам: 52 - 34.21%
18. Да ли мислите да пбуке п етици и интегритету мпгу да дппринесу ппбпљщаоу етишкпг и
прпфесипналнпг ппнащаоа заппслених у ващпј институцији?
Да: 99 - 65.13%
Не: 25 - 16.45%
Не знам: 28 - 18.42%
19. Да ли се у ващпј институцији ради на изградои/унапређеоу културе етике и интегритета
(нпр. спрпвпде се анкете п задпвпљству радним местпм, интервјуи са заппсленима кпји
напущтају прганизацију и сл.)?
Да: 57 - 37.5%
Не: 44 - 28.95%
Не знам: 51 - 33.55%
20. Да ли је у ващпј институцији присутна култура етике и интегритета (нпр. транспарентнпст
рада, птвпренпст за дискусију и критике, присуствп псећаоа сигурнпсти да се пријаве
неправилнпсти и др.)?
Да: 90 - 59.21%
Не: 32 - 21.05%
Не знам: 30 - 19.74%
21. Да ли рукпвпдипци у ващпј институцији свпјим примерпм мптивищу заппслене да исказују
и примеоују стандарде етике и прпфесипнализма у свпм ппнащаоу?
Да: 96 - 63.16%
Не: 20 - 13.16%
Не знам: 36 - 23.68%
22. Да ли бисте умели да преппзнате ситуацију у кпјпј сте се лишнп, или се некп пд ващих
сарадника нащап у сукпбу интереса?
Да: 124 - 81.58%
Не: 5 - 3.29%
Не знам: 23 - 15.13%
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23. Да ли бисте, на пснпву прпписа кпји се примеоује у ващпј институцији, мпгли да
разликујете ситуације стварнпг, мпгућег и ппаженпг сукпба интереса?
Да: 77 - 50.66%
Не: 11 - 7.24%
Не знам: 64 - 42.11%
24. Да ли је у ващпј институцији пдређенп лице кпме се мпжете пбратити у слушају да имате
дилему да ли сте у сукпбу интереса?
Да: 49 - 32.24%
Не: 21 - 13.82%
Не знам: 82 - 53.95%
25. Да ли су заппслени ушествпвали у избпру лица/тела за управљаое сукпбпм интереса?
Да: 23 - 15.13%
Не: 23 - 15.13%
Не знам: 106 - 69.74%
26. Да ли бисте имали ппвереоа да свпју дилему или захтев за пдлушиваое п сппственпм
сукпбу интереса ппверите лицу/телу пдређенпм за ту сврху?
Да: 80 - 52.63%
Не: 18 - 11.84%
Не знам: 54 - 35.53%
27. Да ли вам је ппзнат билп кпји слушај сукпба интереса у ппследоих три гпдине кпји се десип
у ващпј институцији (нпр. да су заппслени ангажпвани на другим ппслпвима кпји су у сукпбу
интереса са оихпвим пснпвним ппслпм и сл.)?
Да: 15 - 9.87%
Не: 66 - 43.42%
Не знам: 71 - 46.71%
28. Да ли бисте, на пснпву прпписа кпји се примеоује у ващпј институцији, умели да
преппзнате ситуацију у кпјпј нека пспба вама лишнп, или ващем сараднику нуди ппклпн у вези
са ппступаоем из делпкруга ппслпва кпји пбављате?
Да: 110 - 72.37%
Не: 5 - 3.29%
Не знам: 37 - 24.34%
29. Према ващем мищљеоу, да ли је прихватљивп примити ппклпн пд физишкпг или правнпг
лица кпје је ппднелп пдређени захтев/мплбу пп кпјпј ваща институција треба да ппступа какп
би се пп опј ппступилп прекп реда?
Да: 0 - 0%
Не: 143 - 94.08%
Не знам: 9 - 5.92%
30. Према ващем мищљеоу, да ли је прихватљивп примити ппклпн пд физишкпг или правнпг
лица кпје ппслује или ппкущава да усппстави ппслпвни пднпс са прганизацијпм у кпјпј радите?
Да: 5 - 3.29%
Не: 134 - 88.16%
Не знам: 13 - 8.55%
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31. Према ващем мищљеоу, да ли је прихватљивп примити ппклпн пд физишкпг или правнпг
лица кпје је пбавезнп да ппступа или ппслује у складу са правилима кпје дпнпси прганизација у
кпјпј радите?
Да: 8 - 5.26%
Не: 126 - 82.89%
Не знам: 18 - 11.84%
32. Према ващем мищљеоу, да ли је прихватљивп примити ппклпн пд физишкпг или правнпг
лица на шије би интересе у знашајнпј мери утицалп ваще/ппступаое ващих сарадника из
делпкруга ппслпва кпје пбављате?
Да: 0 - 0%
Не: 143 - 94.08%
Не знам: 9 - 5.92%
33. Према ващем мищљеоу, да ли је прихватљивп да, у претхпднп пписаним ситуацијама,
ппклпн буде ппнуђен лицима за кпја се сматра да су ппвезана са вама/ващим сарадникпм
(рпдитељи, супружници, деца и сл.)?
Да: 1 - 0.66%
Не: 139 - 91.45%
Не знам: 12 - 7.89%
34. Према ващем мищљеоу, да ли изрази захвалнпсти кап щтп је ппзив да се прпведе викенд у
викендици или сл. представља ппклпн?
Да: 115 - 75.66%
Не: 17 - 11.18%
Не знам: 20 - 13.16%
35. Према ващем мищљеоу, да ли израз захвалнпсти нпр. у виду плаћаоа рушка, вешере,
представља ппклпн?
Да: 100 - 65.79%
Не: 29 - 19.08%
Не знам: 23 - 15.13%
36. Према ващем мищљеоу, да ли даваое пппуста приликпм куппвине или бенефицирани
услпви ппзајмице представљају ппклпн?
Да: 107 - 70.39%
Не: 17 - 11.18%
Не знам: 28 - 18.42%
37. Према ващем мищљеоу, да ли Нпва гпдина представља пригпдну прилику када се
традиципналнп размеоују ппклпни?
Да: 94 - 61.84%
Не: 37 - 24.34%
Не знам: 21 - 13.82%
38. Према ващем мищљеоу, да ли верски празник (Бпжић, слава) представља пригпдну
прилику када се традиципналнп размеоују ппклпни?
Да: 79 - 51.97%
Не: 49 - 32.24%
Не знам: 24 - 15.79%
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39. Према ващем мищљеоу, да ли веншаое кплеге/кплегинице представља пригпдну прилику
када се традиципналнп размеоују ппклпни?
Да: 94 - 61.84%
Не: 33 - 21.71%
Не знам: 25 - 16.45%
40. Према ващем мищљеоу, да ли рпђеое детета кплеге/кплегинице представља пригпдну
прилику када се традиципналнп размеоују ппклпни?
Да: 98 - 64.47%
Не: 31 - 20.39%
Не знам: 23 - 15.13%
41. Према ващем мищљеоу, да ли пдлазак у пензију кплеге/кплегинице представља пригпдну
прилику када се традиципналнп размеоују ппклпни?
Да: 112 - 73.68%
Не: 17 - 11.18%
Не знам: 23 - 15.13%
42. Према ващем мищљеоу, да ли напредпваое у прганизацији кплеге/кплегинице
представља пригпдну прилику када се традиципналнп размеоују ппклпни?
Да: 45 - 29.61%
Не: 79 - 51.97%
Не знам: 28 - 18.42%
43. Према ващем мищљеоу, да ли пдлазак из прганизације збпг другпг ангажмана
кплеге/кплегинице представља пригпдну прилику када се традиципналнп размеоују ппклпни?
Да: 57 - 37.5%
Не: 51 - 33.55%
Не знам: 44 - 28.95%
44. Према ващем мищљеоу, да ли је прихватљивп даваое/примаое пригпдних ппклпна (у
приликама када се традиципналнп размеоују ппклпни) између сарадника у прганизацији?
Да: 81 - 53.29%
Не: 36 - 23.68%
Не знам: 35 - 23.03%
45. Према ващем мищљеоу, да ли је прихватљивп даваое/примаое пригпдних ппклпна (у
приликама када се традиципналнп размеоују ппклпни) између надређених и ппдређених
сарадника у прганизацији?
Да: 46 - 30.26%
Не: 61 - 40.13%
Не знам: 45 - 29.61%
46. Да ли је у ващпј институцији пдређенп лице кпме се мпжете пбратити у слушају да имате
дилему у вези са ппнуђеним ппклпнпм?
Да: 26 - 17.11%
Не: 36 - 23.68%
Не знам: 90 - 59.21%
47. Да ли су заппслени ушествпвали у избпру лица/тела за пријављиваое ппклпна у ващпј
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институцији?
Да: 10 - 6.58%
Не: 40 - 26.32%
Не знам: 102 - 67.11%
48. Да ли бисте имали ппвереоа да свпју дилему у вези са даваоем/пријемпм ппклпна
ппверите лицу/телу пдређенпм за тп?
Да: 67 - 44.08%
Не: 20 - 13.16%
Не знам: 65 - 42.76%
49. Да ли заппслени у Ващпј прганизацији примљене ппклпне редпвнп пријављују лицу/телу
пдређенпм за тп (заппслени су уппзнати са правилима и редпвнп пријављују ппклпне кпје су
примили у вези са ппслпм лицу пдређенпм за тп, без изузетка)?
Да: 5 - 3.29%
Не: 29 - 19.08%
Не знам: 118 - 77.63%
50. Да ли бисте, на пснпву прпписа кпји се примеоује у ващпј институцији, мпгли да направите
разлику између унутращоег, сппљащоег и узбуоиваоа јавнпсти?
Да: 62 - 40.79%
Не: 16 - 10.53%
Не знам: 74 - 48.68%
51. Да ли је у ващпј институцији пдређенп лице кпме се мпжете пбратити у слушају да имате
дилему да ли и какп да пријавите инфпрмацију везану за узбуоиваое или слушај нарущаваоа
интегритета?
Да: 52 - 34.21%
Не: 20 - 13.16%
Не знам: 80 - 52.63%
52. Да ли су заппслени ушествпвали у избпру лица/шланпва тела за пријем инфпрмације и
впђеое ппступка у вези са узбуоиваоем?
Да: 22 - 14.47%
Не: 22 - 14.47%
Не знам: 108 - 71.05%
53. Да ли знате какп да пријавите инфпрмацију везану за унутращое узбуоиваое или
слушајеве нарущаваоа интегритета?
Да: 52 - 34.21%
Не: 33 - 21.71%
Не знам: 67 - 44.08%
54. Да ли имате ппвереоа да инфпрмације кпје су предмет пријављиваоа ппверите лицу/телу
кпје је пдређенп за тп?
Да: 73 - 48.03%
Не: 12 - 7.89%
Не знам: 67 - 44.08%
55. Да ли су заппслени у ващпј институцији спремни да пријаве слушајеве везане за
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узбуоиваое или нарущаваое интегритета?
Да: 44 - 28.95%
Не: 13 - 8.55%
Не знам: 95 - 62.5%
56. Да ли се у ващпј институцији испитују сви пријављени слушајеви везани за унутращое
узбуоиваое или нарущаваоа интегритета и утврђује пдгпвпрнпст (нпр. слушајеви нарущаваоа
интегритета се увек испитују, шак и када су у оих умещани и виспки рукпвпдипци или се
пријављени слушајеви селективнп испитују сл.)?
Да: 36 - 23.68%
Не: 8 - 5.26%
Не знам: 108 - 71.05%
57. Да ли се у ващпј институцији испитиваоима пријављених слушајева везаних за унутращое
узбуоиваое или нарущаваое интегритета приступа пзбиљнп и из тих искустава се „извлаше
лекције“ за будућнпст (нпр. кпристе се да би се устанпвилп правилп за наредне, слишне
ситуације, слушајеви се евидентирају, кпристе за прилагпђаваое интерних пплитика у вези са
интегритетпм и сл.)?
Да: 35 - 23.03%
Не: 7 - 4.61%
Не знам: 110 - 72.37%

II
Заједнишка пбласт: УПРАВЉАОЕ КАДРПВИМА
Брпј пппуоених упитника: 110
Резултати:
1. Да ли се у ващпј институцији акт п систематизацији радних места израђује на пснпву анализе
пптребе у кпјпј су ушествпвали представници свих прганизаципних јединица кап и други
заинтереспвани заппслени и сл.?
Да: 49 - 44.55%
Не: 9 - 8.18%
Не знам: 52 - 47.27%
2. Да ли су пписи радних места у ващпј институцији такви да се недвпсмисленп мпже утврдити
щта су ппслпви свакпг раднпг места?
Да: 79 - 71.82%
Не: 12 - 10.91%
Не знам: 19 - 17.27%
3. У претхпдне три гпдине, да ли је актпм п систематизацији ппвећан брпј рукпвпдећих радних
места, а да тп није билп пптребнп јер пбим и врста ппслпва кпји се пбављају у ващпј
институцији није знашајнп измеоен?
Да: 5 - 4.55%
Не: 43 - 39.09%
Не знам: 62 - 56.36%
4. У претхпдне три гпдине, да ли је актпм п систематизацији, смаоен брпј радних места, иакп
се пбим и врста ппслпва кпји се пбављају у ващпј институцији увећан?
Да: 7 - 6.36%
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Не: 39 - 35.45%
Не знам: 64 - 58.18%
5. Да ли су ппсебни услпви (нпр. нивп струшне спреме, гпдине искуства, ппзнаваоа рада на
кпмпјутеру, знаое језика и сл.) у несразмери са пписпм радних места ващпј прганизаципнпј
јединици?
Да: 5 - 4.55%
Не: 57 - 51.82%
Не знам: 48 - 43.64%
6. Да ли је у претхпдне три гпдине билп премещтаја/расппређиваоа заппслених, без
претхпднпг изјащоеоа заппсленпг или пбављенпг разгпвпра са заппсленим?
Да: 3 - 2.73%
Не: 54 - 49.09%
Не знам: 53 - 48.18%
7. Да ли би ваща институција требалп да буде транспарентнија приликпм пбјављиваоа
инфпрмације п ппступку заппщљаваоа?
Да: 23 - 20.91%
Не: 62 - 56.36%
Не знам: 25 - 22.73%
8. Да ли се приликпм пријема заппслених врщи прпвера оихпвих кпмпетенција, струшних
псппспбљенпсти/знаоа/вещтина?
Да: 93 - 84.55%
Не: 3 - 2.73%
Не знам: 14 - 12.73%
9. Да ли је за већину радних места у ващпј институцији неппхпдна писана прпвера
кпмпетенција/знаоа/вещтина кандидата у вези са заппщљаваоем?
Да: 60 - 54.55%
Не: 18 - 16.36%
Не знам: 32 - 29.09%
10. Да ли је у ващпј институцији за већину радних места неппхпдна практишна прпвера
кпмпетенција/знаоа/вещтина кандидата у вези са заппщљаваоем?
Да: 88 - 80%
Не: 6 - 5.45%
Не знам: 16 - 14.55%
11. Да ли се ппступак избпра нпвих кадрпва (прпвера услпва, кап и оихпвпг знаоа и
струшнпсти) у ващпј институцији спрпвпди самп да би се испунила фпрма, а не да би се изабрап
најбпљи кандидат?
Да: 4 - 3.64%
Не: 74 - 67.27%
Не знам: 32 - 29.09%
12. Да ли у ващпј институцији има слушајева партијскпг заппщљаваоа?
Да: 3 - 2.73%
Не: 44 - 40%
Не знам: 63 - 57.27%
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13. Да ли у ващпј институцији има слушајева заппщљаваоа шланпва ппрпдице, рпђака, кумпва,
ппслпвних пријатеља итд.?
Да: 42 - 38.18%
Не: 22 - 20%
Не знам: 46 - 41.82%
14. Да ли дп грещака кпје се дещавају у раду дплази услед недпвпљнпг знаоа и струшнпсти
заппслених кпји пбављају те ппслпве?
Да: 19 - 17.27%
Не: 47 - 42.73%
Не знам: 44 - 40%
15. Да ли дп грещака кпје се дещавају у раду дплази услед препптерећенпсти заппслених?
Да: 19 - 17.27%
Не: 38 - 34.55%
Не знам: 53 - 48.18%
16. Да ли сматрате да је недпстатак заппслених пзбиљан прпблем у ващпј институцији?
Да: 16 - 14.55%
Не: 65 - 59.09%
Не знам: 29 - 26.36%
17. Да ли се у ващпј институцији ппступак пцеоиваоа спрпвпди такп да пдражава стварнп
стаое у вези са залагаоем и резултатима рада заппслених? (Наппмена: Укпликп се
пцеоиваое не спрпвпди у ващпј институцији изаберите ппцију: не знам)
Да: 50 - 45.45%
Не: 15 - 13.64%
Не знам: 45 - 40.91%
18. Да ли је у ващпј институцији дпдељена пцена један пд пбавезних услпва за напредпваое
заппслених? (Наппмена: Укпликп се пцеоиваое не спрпвпди у ващпј институцији изаберите
ппцију: не знам)
Да: 45 - 40.91%
Не: 13 - 11.82%
Не знам: 52 - 47.27%
19. Да ли је билп ситуација да је некп пд заппслених (укљушујући и вас) дпбип незаслуженп
маоу/незадпвпљавајућу пцену? (Наппмена: Укпликп се пцеоиваое не спрпвпди у ващпј
институцији изаберите ппцију: не знам)
Да: 7 - 6.36%
Не: 35 - 31.82%
Не знам: 68 - 61.82%
20. Да ли је билп ситуација да је некп пд заппслених дпбип незаслуженп највищу пцену?
(Наппмена: Укпликп се пцеоиваое не спрпвпди у ващпј институцији изаберите ппцију: не
знам)
Да: 12 - 10.91%
Не: 31 - 28.18%
Не знам: 67 - 60.91%
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21. Да ли сте се дп сада жалили ппступак пцеоиваоа? (Наппмена: Укпликп се пцеоиваое не
спрпвпди у ващпј институцији изаберите ппцију: не знам)
Да: 1 - 0.91%
Не: 68 - 61.82%
Не знам: 41 - 37.27%
22. Да ли сте пд пригпвпра/жалбе на пцену пдустали затп щтп сте сматрали да бисте накпн тпга
мпгли да трпите негативне ппследице пд стране рукпвпдилаца? (Наппмена: Укпликп се
пцеоиваое не спрпвпди у ващпј институцији изаберите ппцију: не знам)
Да: 4 - 3.64%
Не: 65 - 59.09%
Не знам: 41 - 37.27%
23. Да ли је билп ситуација да је некпм пд заппслених ускраћенп напредпваое (укљушујући и
вас) иакп су испуоавали услпве и заслужили га на пснпву залагаоа и резултата рада?
Да: 31 - 28.18%
Не: 28 - 25.45%
Не знам: 51 - 46.36%
24. Да ли је билп ситуација да је некп пд заппслених незаслуженп напредпвап?
Да: 35 - 31.82%
Не: 20 - 18.18%
Не знам: 55 - 50%
25. Да ли сте били излпжени дискриминацији или дискриминатпрнпм ппнащаоу пп билп кпм
пснпву (ппл, рпђеое, језик, расу, бпју кпже, старпст, труднпћу, здравственп стаое, пднпснп
инвалиднпст, наципналну припаднпст, верписппвест, брашни статус, ппрпдишне пбавезе,
сексуалнп ппредељеое, пплитишкп или другп увереое, спцијалнп ппреклп, импвинскп стаое,
шланствп у пплитишким прганизацијама, синдикатима или некп другп лишнп свпјствп) у вези са
захтевпм за напредпваое?
Да: 5 - 4.55%
Не: 94 - 85.45%
Не знам: 11 - 10%
26. Да ли сте уппзнати са ппступкпм, критеријумима и мерила на пснпву кпјих бисте мпгли да
будете награђени/стимулисани?
Да: 45 - 40.91%
Не: 50 - 45.45%
Не знам: 15 - 13.64%
27. Да ли сте уппзнати са врстама и евентуалнп изнпсима награда/стимулација кпје бисте
мпгли пстварити?
Да: 34 - 30.91%
Не: 56 - 50.91%
Не знам: 20 - 18.18%
28. Да ли је систем награђиваоа/стимулације/увећаоа плате у ващпј институцији правишан?
Да: 40 - 36.36%
Не: 11 - 10%
Не знам: 59 - 53.64%
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29. Да ли би заппслени требалп да буду редпвнп инфпрмисани кп је бип награђен/стимулисан,
кпме је увећана плата?
Да: 64 - 58.18%
Не: 19 - 17.27%
Не знам: 27 - 24.55%
30. Да ли систем награђиваоа/стимулације/увећаоа плате заппслене мптивище да ппстигну
бпље резултате у раду?
Да: 75 - 68.18%
Не: 10 - 9.09%
Не знам: 25 - 22.73%
31. Да ли је пправданп да се системпм награђиваоа/стимулација увећају зараде заппслених са
најнижим примаоима?
Да: 68 - 61.82%
Не: 11 - 10%
Не знам: 31 - 28.18%
32. Да ли сте били награђени за резултате рада (увећаоем плате, стимулацијпм, слпбпдним
данима и сл.)?
Да: 50 - 45.45%
Не: 50 - 45.45%
Не знам: 10 - 9.09%
33. Да ли је билп ситуација да је некпм пд заппслених (укљушујући и вас) ускраћена
награда/увећаое плате иакп су испуоавали услпве и заслужили је на пснпву залагаоа и
резултата рада?
Да: 11 - 10%
Не: 31 - 28.18%
Не знам: 68 - 61.82%
34. Да ли је билп ситуација да је некп пд заппслених незаслуженп награђен?
Да: 10 - 9.09%
Не: 24 - 21.82%
Не знам: 76 - 69.09%
35. Да ли сте били излпжени дискриминацији или дискриминатпрнпм ппнащаоу пп билп кпм
пснпву (ппл, рпђеое, језик, расу, бпју кпже, старпст, труднпћу, здравственп стаое, пднпснп
инвалиднпст, наципналну припаднпст, верписппвест, брашни статус, ппрпдишне пбавезе,
сексуалнп ппредељеое, пплитишкп или другп увереое, спцијалнп ппреклп, импвинскп стаое,
шланствп у пплитишким прганизацијама, синдикатима или некп другп лишнп свпјствп) у вези са
награђиваоем?
Да: 4 - 3.64%
Не: 94 - 85.45%
Не знам: 12 - 10.91%
36. Да ли мислите да ппједини заппслени пстају да раде прекпвременп иакп нема стварнпг
разлпга (ппсап се мпже пбавити у редпвнп раднп време)?
Да: 15 - 13.64%
Не: 42 - 38.18%
Не знам: 53 - 48.18%
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37. Да ли сте уппзнати са нашинпм спрпвпђеоа дисциплинскпг ппступака, пднпснп
санкципнисаоа?
Да: 44 - 40%
Не: 51 - 46.36%
Не знам: 15 - 13.64%
38. Да ли сте уппзнати са санкцијама кпје се мпгу изрећи за ппвреде радних пбавеза?
Да: 47 - 42.73%
Не: 48 - 43.64%
Не знам: 15 - 13.64%
39. Да ли је систем санкципнисаоа у ващпј институцији правишан?
Да: 41 - 37.27%
Не: 7 - 6.36%
Не знам: 62 - 56.36%
40. Да ли је ваща институција у претхпдне три гпдине ангажпвала лица пп угпвпру?
Да: 66 - 60%
Не: 0 - 0%
Не знам: 44 - 40%
41. Да ли се приликпм прпцеса ангажпваоа лица пп пснпву угпвпра у ващпј институцији
спрпвпдити избпрни/селекципни ппступак?
Да: 35 - 31.82%
Не: 10 - 9.09%
Не знам: 65 - 59.09%
42. Да ли би ваща институција требалп да буде транспарентнија приликпм пбјављиваоа
инфпрмације п ппступку ангажпваоа лица пп угпвпру?
Да: 30 - 27.27%
Не: 31 - 28.18%
Не знам: 49 - 44.55%
43. Да ли брпј лица кпји се ангажују пп пснпву угпвпра пдгпвара стварним пптребама
(ппвећаое пбима ппсла и сл.) у ващпј институцији?
Да: 48 - 43.64%
Не: 7 - 6.36%
Не знам: 55 - 50%
44. Да ли перипд ангажпваоа лица пп пснпву угпвпра пдгпвара стварним пптребама
(ппвећаое пбима ппсла и сл.) у ващпј институцији?
Да: 46 - 41.82%
Не: 6 - 5.45%
Не знам: 58 - 52.73%
45. Да ли ппис ппслпва лица кпја су ангажпвана пп пснпву угпвпра пдгпвара ппслпвима кпје тп
лице заиста пбавља у ващпј институцији?
Да: 52 - 47.27%
Не: 1 - 0.91%
Не знам: 57 - 51.82%
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46. Да ли је ангажпваое лица пп пснпву угпвпра представљалп нашин да се избегне забрана
заппщљаваоа, а да се бар дпнекле задпвпље стварне пптребе у ващпј институцији?
Да: 17 - 15.45%
Не: 20 - 18.18%
Не знам: 73 - 66.36%
47. Да ли је у ващпј институцији билп ситуација да је истп лице ангажпванп пп угпвпру п
привременим и ппвременим ппслпвима/угпвпру п делу дуже пд две гпдине узастппнп?
Да: 11 - 10%
Не: 5 - 4.55%
Не знам: 94 - 85.45%
48. Да ли у ващпј институцији ппстпји мпгућнпст да се кпнсултујете п раду са свпјим
надређеним?
Да: 98 - 89.09%
Не: 4 - 3.64%
Не знам: 8 - 7.27%
49. Да ли је ващ надређени брзп и лакп дпступан за кпнсултације?
Да: 91 - 82.73%
Не: 5 - 4.55%
Не знам: 14 - 12.73%
50. Да ли пищете перипдишне извещтаје п свпм раду кпје щаљете надређенпм?
Да: 76 - 69.09%
Не: 26 - 23.64%
Не знам: 8 - 7.27%
51. Да ли имате мпгућнпст да предлпжите другашији, инпвативни нашин пбављаоа пдређенпг
раднпг прпцеса пднпснп рещаваоа некпг прпблема?
Да: 83 - 75.45%
Не: 11 - 10%
Не знам: 16 - 14.55%
52. Да ли се у ващпј институцији ппдстишу и цене креативни предлпзи и инпвативан приступ
рещаваоу радних задатака/пдређенпг прпблема?
Да: 77 - 70%
Не: 15 - 13.64%
Не знам: 18 - 16.36%
53. Да ли се у ващпј институцији цене знаое, струшнпст, резултати?
Да: 84 - 76.36%
Не: 8 - 7.27%
Не знам: 18 - 16.36%
54. Да ли да су услпви у кпјима радите адекватни (нпр. прпстпр, ппрема и сл.)?
Да: 29 - 26.36%
Не: 71 - 64.55%
Не знам: 10 - 9.09%
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55. Да ли сте шестп у ситуацији да прихватите дпдатнп налпжени ппсап и када мислите да сте
већ препптерећени?
Да: 28 - 25.45%
Не: 66 - 60%
Не знам: 16 - 14.55%
56. Да ли са сарадницима мпжете да се кпнсултујете у вези са активнпстима везаним за ващ
ппсап?
Да: 101 - 91.82%
Не: 4 - 3.64%
Не знам: 5 - 4.55%
57. Да ли се шестп срећете са истим прпблемима кпји се пднпсе на пбављаое радних задатака?
Да: 40 - 36.36%
Не: 57 - 51.82%
Не знам: 13 - 11.82%
58. Да ли мислите да у ващпј институцији има заппслених кпји већину раднпг времена не раде
збпг тпга щтп имају малп или нималп ппсла (задужеоа)?
Да: 31 - 28.18%
Не: 35 - 31.82%
Не знам: 44 - 40%
59. Да ли имате дпвпљнп инфпрмација п раду рукпвпдства?
Да: 65 - 59.09%
Не: 25 - 22.73%
Не знам: 20 - 18.18%
60. Да ли се пзбиљне грещке у ппслу углавнпм тплерищу и не санкципнищу?
Да: 16 - 14.55%
Не: 46 - 41.82%
Не знам: 48 - 43.64%
61. Да ли се грещке ушиоене пд стране рукпвпдилаца углавнпм тплерищу и прикривају?
Да: 10 - 9.09%
Не: 46 - 41.82%
Не знам: 54 - 49.09%
62. Да ли се грещке ушиоене пд стране заппслених кпји су изврщипци углавнпм санкципнищу?
Да: 20 - 18.18%
Не: 22 - 20%
Не знам: 68 - 61.82%
63. Да ли се предлпзи заппслених везани за унапређеое прпцеса рада усвајају?
Да: 67 - 60.91%
Не: 9 - 8.18%
Не знам: 34 - 30.91%

III
Заједнишка пбласт: УПРАВЉАОЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА
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Брпј пппуоених упитника: 89

Резултати:
1. Да ли мислите да се бучет у ващпј институцији планира на пснпву свепбухватне анализе
пптреба?
Да: 51 - 57.3%
Не: 4 - 4.49%
Не знам: 34 - 38.2%
2. Да ли мислите да се бучет у ващпј институцији трпщи према припритетима исказаним у
стратещким циљевима институције?
Да: 55 - 61.8%
Не: 3 - 3.37%
Не знам: 31 - 34.83%
3. Да ли вам је дпступан извещтај п трпщеоу бучета ваще институције?
Да: 42 - 47.19%
Не: 22 - 24.72%
Не знам: 25 - 28.09%
4. Да ли мислите да се ппступак јавних набавки кпд вас у институцији спрпвпди у пптпунпсти у
складу са закпнпм и ппдзакпнским актима?
Да: 64 - 71.91%
Не: 2 - 2.25%
Не знам: 23 - 25.84%
5. Да ли мислите да је ппступак јавних набавки унапред прилагпђен за пдређене ппнуђаше?
Да: 11 - 12.36%
Не: 32 - 35.96%
Не знам: 46 - 51.69%
6. Да ли у ващпј институцији ппстпје интерни акти кпји регулищу упптребу ресурса институције
(нпр. телефпн, кппир апарат и сл.) за приватну упптребу?
Да: 19 - 21.35%
Не: 14 - 15.73%
Не знам: 56 - 62.92%
7. Да ли сматрате да недпстатак средстава пптребних за пствариваое належнпсти ваще
институције представља пзбиљан прпблем за оихпвп ефикаснп и квалитетнп пбављаое (нпр.
недпстатак средстава за увпђеое спфтвера за пружаое услуга странкама, за спрпвпђеое
пптребних истраживаоа и др.)?
Да: 41 - 46.07%
Не: 8 - 8.99%
Не знам: 40 - 44.94%
8. Да ли мислите да је ппступак трпщеоа бучета ваще институције дпвпљнп транспарентан?
Да: 47 - 52.81%
Не: 11 - 12.36%
Не знам: 31 - 34.83%
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IV
Заједнишка пбласт: ИНФПРМАЦИПНП-ТЕХНПЛПШКА (ИТ) БЕЗБЕДНПСТ
Брпј пппуоених упитника: 89
Резултат упитника
1. Да ли је у ващпј институцији рад прганизпван такп да се у целпсти или претежнпм делу
пбавља кприщћеоем инфпрмаципнп-кпмуникаципне ппреме (рашунари, скенери, щтампаши и
сл.)?
Да: 48 - 53.93%
Не: 32 - 35.96%
Не знам: 9 - 10.11%
2. Да ли је у ващпј институцији пбезбеђенп дпвпљнп инфпрмаципнп-кпмуникаципних
средстава (рашунари), такп да сви заппслени шији ппис ппслпва тп изискује имају пптребну
ппрему за рад?
Да: 36 - 40.45%
Не: 30 - 33.71%
Не знам: 23 - 25.84%
3. Да ли је распплпживпст финансијских ресурса, дп сада, знашајнп утицала на пбезбеђиваое
инфпрмаципнп-кпмуникаципне технплпгије (рашунари, скенери, щтампаши и сл.) за заппслене
у ващпј институцији?
Да: 43 - 48.31%
Не: 8 - 8.99%
Не знам: 38 - 42.7%
4. Да ли су на рашунарима, кпји се кпристе у ващпј институцији, инсталирани пперативни
системи са лиценцпм?
Да: 40 - 44.94%
Не: 4 - 4.49%
Не знам: 45 - 50.56%
5. Да ли су на рашунарима, кпји се кпристе у ващпј институцији, инсталирани лиценцирани
защтитни апликативни спфтвери (антивирусни прпграми, прпграми намеоени защтити пд
малиципзних прпграма/упада у систем и др.)?
Да: 36 - 40.45%
Не: 4 - 4.49%
Не знам: 49 - 55.06%
6. Да ли се инфпрмаципнп-кпмуникаципна ппрема, кпја се кпристи у ващпј институцији, према
данащоим стандардима мпже сматрати застарелпм?
Да: 26 - 29.21%
Не: 25 - 28.09%
Не знам: 38 - 42.7%
7. Да ли је у ващпј институцији усппстављен пдређени, интерни инфпрмаципни систем
(интерна мрежа, интранет, апликација и сл.) кпме мпгу да приступе самп заппслени?
Да: 57 - 64.04%
Не: 13 - 14.61%
Не знам: 19 - 21.35%
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8. Да ли инфпрмаципни систем ваще институције има приступ (и/или је деп) некпг щирег
инфпрмаципнпг система (нпр. „Дпситеј”, „Интеграл”, „Ппртал правпсуђа Србије” и сл.)?
Да: 24 - 26.97%
Не: 7 - 7.87%
Не знам: 58 - 65.17%
9. Да ли инфпрмаципни системи других институција имају приступ инфпрмаципнпм систему
ваще институције?
Да: 7 - 7.87%
Не: 4 - 4.49%
Не знам: 78 - 87.64%
10. Да ли инфпрмаципни системи других институција имају приступ базама ппдатака кпје се
шувају унутар инфпрмаципнпг система ваще институције?
Да: 5 - 5.62%
Не: 4 - 4.49%
Не знам: 80 - 89.89%
11. Да ли у ващпј институцији ппстпји сталнп заппслени/служба у шијем је ппису ппсла да се
стара п исправнпсти и непметанпм раду инфпрмаципнп-кпмуникаципнпг система и оегпвпј
безбеднпсти?
Да: 58 - 65.17%
Не: 2 - 2.25%
Не знам: 29 - 32.58%
12. Да ли је заппслени/служба кпји се стара п раду инфпрмаципнп-кпмуникаципнпг система
ангажпван на јпщ неким ппслпвима унутар ваще институције?
Да: 15 - 16.85%
Не: 5 - 5.62%
Не знам: 69 - 77.53%
13. Да ли сви или претежан деп заппслених у ващпј институцији ппседује кпмпетенције за
рутинскп (стандарднп, без ппсебних пптещкпћа и препрека) кприщћеое инфпрмаципнпкпмуникаципних средстава?
Да: 52 - 58.43%
Не: 10 - 11.24%
Не знам: 27 - 30.34%
14. Да ли је свим или претежнпм делу заппслених у ващпј институцији ппслпдавац пбезбедип
адекватну пбуку (пбука кпја пдгпвара захтевима ппслпвних прпцеса) п кприщћеоу
инфпрмаципнп-кпмуникаципне технплпгије?
Да: 18 - 20.22%
Не: 25 - 28.09%
Не знам: 46 - 51.69%
15. Да ли је свим или претежнпм делу заппслених у ващпј институцији ппслпдавац пбезбедип
адекватну пбуку (пбука кпја пдгпвара захтевима ппслпвних прпцеса) п управљаоу ппдацима?
Да: 15 - 16.85%
Не: 24 - 26.97%
Не знам: 50 - 56.18%
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16. Да ли је распплпживпст финансијских ресурса, дп сада, знашајнп утицала на пбезбеђиваое
пбуке п кприщћеоу инфпрмаципнп-кпмуникаципне технплпгије заппсленима у ващпј
институцији?
Да: 22 - 24.72%
Не: 5 - 5.62%
Не знам: 62 - 69.66%
17. Да ли сматрате да су ппдаци кпји се шувају у ващпј институцији (нпр. у
електрпнским/класишним евиденцијама, регистрима и сл.) ппуздани?
Да: 49 - 55.06%
Не: 6 - 6.74%
Не знам: 34 - 38.2%
18. Да ли је у пракси шестп билп ситуација у кпјима су се дещавале грещке у вези са ппдацима
кпји се шувају у ващпј институцији?
Да: 7 - 7.87%
Не: 33 - 37.08%
Не знам: 49 - 55.06%
19. Да ли је мпгућнпст да се изврщи сампвпљна прпмена ппдатака кпје се шувају/впде у ващпј
институцији и на оима заснпваних исправа, незнатна?
Да: 19 - 21.35%
Не: 7 - 7.87%
Не знам: 63 - 70.79%
20. Да ли је мпгућнпст да се изврщи сампвпљна прпмена ппдатака кпји се шувају/впде у ващпј
институцији умерена?
Да: 9 - 10.11%
Не: 20 - 22.47%
Не знам: 60 - 67.42%
21. Да ли је мпгућнпст да се изврщи сампвпљна прпмена ппдатака кпји се шувају/впде у ващпј
институцији виспка?
Да: 2 - 2.25%
Не: 28 - 31.46%
Не знам: 59 - 66.29%
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