На пснпву пдредби Закпна п агенцији за бпрбу прптив кпрупције („Сл. Гласник
РС“ брпј: 97/2008, 53/2010, 66/2011 пдлука УС и 67- пдлука УС), члана 119. став 1. тачка 1)
Закпна п пснпвама сиистема пбразпваоа и васпитаоа( ''Сл. гл. РС'', брпј 88/17, 27/18 и
10/19.) и члана 40. Статута, Шкплски пдбпр Екпнпмске шкпле „Ђука Динић“у Лескпвцу, на
свпјпј седници пдржанпј дана 29.10.2019. гпдине дпнпси

ПРАВИЛНИК
о превенцији и борби против корупције
у Економској школи „Ђука Динић“ у Лесковцу

Члан 1.
Правилник п превенцији и бпрби прптив кпрупције (у даљем тексту: Правилник) у
тпку пбављаоа функција, радних пбавеза или ппслпва и радних задатака у Екпнпмскпј
шкпли „Ђука Динић“ у Лескпвцу (у даљем тексту: Шкпла), у складу са важећим закпнским и
ппдзакпнскпм прпписима.
Члан 2.
Овим Правилникпм Шкпла жели да унапреди квалитет васпитнп-пбразпване
делатнпсти, крпз превенцију и бпрбу прптив кпрупције.
Члан 3.
Кпрупција је, у смислу пвпг Правилника, свака злпупптреба функције, радне пбавезе
пднпснп ппслпва и радних задатака пд стране заппслених у Шкпли, кпја је ради стицаоа
личне кпристи или кпристи за другпг.
Кпрупција ппсебнп пбухвата директни или индиректни захтев, нуђеое, даваое или
прихватаое мита, или неке друге недппуштене кпристи, кпјима се угрпжава правилнп
пбављаое ппслпва из делпкруга рада Шкпле.
Члан 4.
Шкпла свепбухватнп ради на превенцији и сузбијаоу ппнашаоа кпја представљају
кпрупцију у смислу пвпг Правилника.
Члан 5.
Превенција ппдразумева збир псмишљених, прганизпваних и предузетих мера и
активнпсти кпјима се настпје уклпнити или смаоити директни и индиректни узрпци
кпруптивних ппнашаоа, а кпје укључују:
1) јачаое транспарентнпсти у свим сегментима рада Шкпле,
2) ппдизаое свести заппслених п ризицима кпрупције и значају бпрбе прптив
кпрупције и
3) друге мере и активнпсти кпје су усмерене на уклаоаое или смаоеое директних и
индиректин узрпка кпруптивнпг ппнашаоа.

Члан 6.
Заппслени, кпји су у складу са ппштим актима Шкпле, расппређени на радна места са
ппсебним пвлашћеоима и пдгпвпрнпстима, дужни су да пбезбеде спрпвпђеое прпписа,
ппдзакпнских аката и ппштих аката Шкпле
Члан 7.
Заппслени су дужни су да пријаве све пблике кпрупције у Шкпли п кпјима имају
сазнаоа.
Ученици и трећа лица мпгу да пријаве све пблике кпрупције у Шкпли п кпјима имају
сазнаоа.
Писмена пријава п кпрупцији (у даљем тексту: Пријава) из става 1. и 2. oвпг члана
ппднпси се директпру Шкпле.
Директпр шкпле, без пдлагаоа, прпслеђује Пријаву Кпмисији за прпверу кпрупције.
Члан 8.
Пријава треба да садржи све релевантне ппдатке, какп би се пп опј мпглп ппступати у
смислу ппкретаоа ппступка прпвере ппнашаоа заппсленпг за кпје ппстпји пснпвана сумоа да
представља кпрупцију ( у даљем тексту: Ппступак).
Релевантни ппдаци из става 1. пвпг члана пднпсе се на:
- име и презиме, пднпснп друге инфпрмације на пснпву кпјих се мпже утврдити
идентитет заппсленпг чије се ппнашаое пријављује кап кпрупција,
- ппис радое, пднпснп ппнашаоа кпје се пријављује,
- начин, време и местп предузимаое радое пднпснп ппнашаоа
- и материјалне дпказе за навпде из Пријаве, на пснпву кпје би се Пријава мпгла
сматрати пправданпм за ппкретаое Ппступка.
Члан 9.
Ппступак је хитан и ппверљив дп дпнпшеоа кпначне пдлуке.
Ппвреда тајнпсти ппдатака и инфпрмација тпкпм спрпвпђеоа Ппступка
представља ппвреду радне пбавезе.
Члан 10.
Ппступак спрпвпди Кпмисија за прпверу кпрупције (у даљем тексту: Кпмисија).
Кпмисију из става 1. пвпг члана именује Шкплски пдбпр, на предлпг директпрa.
Члан 11.
Кпмисија се састпји пд 5 (пет) чланпва и у оегпв састав улазе: четири представника из
реда наставника и сарадника и један представник заппслених из реда ненастанпг пспбља.
Мандат Кпмисије је 3 (три) гпдине.
Члан12.
Кпмисија има задатак да:
1) даје иницијативу за дпнпшеое ппштих акта Шкпле у пбласти бпрбе прптив кпрупције,
2) разматра пријаве кпрупције и спрпвпди ппступак оихпве прпвере,

3) предлаже мере у пбласти бпрбепрптив кпрупције,
4) ппднпси Шкплскпм пдбпру гпдишои извештај п стаоу кпрупције и п спрпведеним
активнпстима у Шкпли дп краја јануара текуће гпдине за претхпдну гпдину.
Члан 13.
Кпмисија ће, пп пријему Пријаве, спрпвести Ппступак и прпверити навпде Пријаве.
Укпликп у тпку Ппступка, Кпмисија утврди да предузета радоа, пднпппнашаое има
пбележја кривичнпг дела прпписанпг закпнпм, прптив лица чије ј еппнашаое и ппступое
ппдвргнутп ппступку прпвере кпрупције, ппднпси се кривичн пријава надлежним прганима и
предузимају друге пдгпварајуће мере у складу са закпнским прпписима, ппдзакпнским
актима и ппштим актима Шкпле.
Укпликп се у Ппступку утврди да сппрнп ппнашаое заппсленпг не представља
кпрупцију, Кпмисија дпнпси пдлуку п пбустави ппступка,
Одлука из става 4 пвпг члана дпставља се и ппднпсипцу Пријаве.
Члан 14.
О резултатима ппступка Кпмисија пбавештава се Директпр и Шкплски пдбпр.
Члан 15.
Шкпла пружа заштиту заппсленпм кпји ппднесе Пријаву п ппстпјаоу сумое на
кпрупцију и кпји ппступа у дпбрпј вери.
Ппднпсилац Пријаве ппступа у дпбрпј вери акп има пправданпг разлпга да верује да
су инфпрмације кпје разпткрива истините, чак и акп се касније устанпви супрптнп и акп нема
намеру да пствари неки незакпнит или неетички циљ.
О испуоенпсти услпва из става 1. пвпг члана Кпмисија впди рачуна тпкпм целпг
трајаоа ппступка.
Члан 16.
Уз Пријаву из члана 7. пвпг Правилника, ппднпсилац пријаве дпставља и захтев за
заштиту (у даљем тексту: Захтев) у писанпј фпрми.
Захтев из става 1 пвпг члана садржи:
1) личне ппдатке: име и презиме ппднпсипца захтева, кпнтакт адреса, телефпн, мпбилни
телефпн, и E-mail, назив раднпг места ппднпсипца захтева, кпнтакт адреса, телефпн,
мпбилни телефпн,телефпн на ппслу.
2) ппис случаја сумое: начин сазнаоа инфпрмације, кратак ппис случаја.
3) активнпсти предузете у вези са пријавпм:
4) изјаве п заштити, пптврда и пптпис: изјава п заштити анпнимнпсти, изјава п заштити пд
пдмазде у смислу пвпг Правилника, изјава верпдпстпјнпсти.
Члан 17.
Укпликп на пснпву Пријаве и Захтева ппднпсипца Кпмисија утврди да ппстпје услпви
за заштиту Кпмисија дпставља извештај Директпру.
Извештајем из става 1 пвпг члана Кпмисија пбавештава директпра да ће се кап
пдмазда збпг учиоене пријаве кпрупције, у смислу пдредаба пвпг Правилника, сматрати

свака мера кпја је предузета у вези са раднп-правним статуспм или радним услпвима
ппднпсипца пријаве, прптивнп впљи ппднпсипца у перипду пд дана даваоа заштите дп
највише две гпдине.
Члан 18.
Шкпла нема пбавезу пружаое заштите, у случају да је ппднпсилац пријаве
злпупптреби у пствариваоу права и вршеоу дужнпсти раднпг места на кпјем је заппслен.
Члан 19.
Измене и дппуне пвпг Правилника врше се на начин и пп ппступку предвиђенпм за
оегпвп дпнпшеое.
Члан 20.
Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Шкпле.

Председник Шкплскпг пдбпра
______________________

Објављенп на пгласнпј табли шкпле дана ..........................2019. гпдине

