Попуњавање упитника – упутство за запослене
Корак 1. Пријављивање (улазак) у апликацију
На интернет страници Агенције за борбу против корупције (www.acas.rs) у делу „План
интегритета“ (адреса: http://www.acas.rs/plan-integriteta/) налази се линк путем ког се
пријављујете у софтверску апликацију која садржи упитник за запослене.
Страница која треба да се отвори након што сте кликнули на линк изгледа као на слици
испод. Потребно је да упишете јединствено корисничко име које је ваша институција добила
од Агенције за борбу против корупције. Водите рачуна да тачно упишете корисничко име јер вам
програм у супротном неће дозволити прелазак на следећу страницу.
Након уписивања корисничког имена, бирате опцију „Потврдити“.

Корак 2. Отварање странице са областима које су обухваћене нацртом плана интегритета
Уколико сте тачно унели корисничко име ваше институције, отвориће вам се страница као
на слици испод. Када означите кружић („кликнете на њега“) испред назива области а затим
кликнете на опцију „Изабрано потврдити“, отвориће се страница са процесима који припадају
тој области.
На врху странице појавиће се назив ваше институције и рок за попуњавање упитника. На
слици испод назив институције и рок су дати само илустративно, јер ће ти елементи бити
накнадно одређени.
У горњем десном углу се налази рубрика „Радна група“ коју активира радна група када
почне са својим радом, а након што запослени заврше попуњавање упитника. У рубрици
„Упутства“ можете наћи приручнике и упутства која су у вези са израдом плана интегритета. У
делу „Одјава“ излазите из апликације – та опција је присутна на свакој страници програма, па је
можете користити уколико из било ког разлога желите да прекинете рад на упитнику.

Корак 3. Отварање странице са процесима у оквиру сваке појединачне области
Претходним одабиром области отвара се страница са листама ризичних процеса, са које
по истом принципу – „кликом“ на кружић испред назива процеса и „кликом“ на опцију
„Изабрано потврдити“ – отварате упитник за одговарајући процес. Уколико из било ког разлога
желите да се вратите на претходну страницу, на којој се налазе области модела плана
интегритета, изаберите опцију „Повратак“.

Корак 4. Отварање странице са упитником и попуњавање упитника о постојећим мерама за
управљање ризиком од корупције
Након што је одабиром и потврдом једног од процеса отворио упитник (корак 3),
потребно је да сваки запослени пре попуњавања упитника прочита опис ризичног процеса
(видети слику испод), како би добро разумео у чему се огледају ризици за настанак корупције и
других неправилности у том процесу. Након тога, запослени одговарају на свако питање
„кликом“ на кружић испред једног од три понуђена одговора. Уколико се у току попуњавања
упитника запослени предомисли, може променити мишљење кликом на други одговор.
Уколико неко питање садржи више елемената (на пример, прво питање у илустрацији
испод где су под 1, 2 и 3 наведена три елемента која треба да постоје у оквиру једне постојеће
мере) потребно је да буду испуњени сви елементи да би одговор на питање могао бити потврдан.

Уколико само један елеменат недостаје, одговор треба да буде негативан или да запослени
изабере опцију „не знам“ уколико нема довољно информација.

Корак 5. Наставак претходне слике (слике у кораку 4 и 5 се појављују на истој страници
апликације)
На крају странице са постојећим мерама за управљање ризицима налазе се и два додатна
питања која је неопходно попунити. Реч је о питањима која се односе на сазнања запослених о
случајевима корупције, али не само корупције већ и других неправилности које су се евентуално
дешавале у конкретном процесу. Уколико запослени нема таква сазнања или не жели да одговори
на та питања, треба да изабере опцију „не знам“.
Последње питање у делу упитника гласи „Које су још области – надлежности (осим ових
за које сте одговарали на постављена питања), према Вашем мишљењу, ризични за настанак
корупције или неких других злоупотреба и неправилности у раду?“. Одговор на ово питање није
обавезан, а даје се у потпуно слободној форми, односно запослени који жели да одговори на ово
питање формулише одговор по сопственом нахођењу, уносећи га у одговарајуће поље испод
питања.
Након попуњавања упитника, потребно је одабрати опцију „Сними“ након чега се
попуњен упитник чува у бази података на серверу Агенције.

Уколико неко питање није попуњено, појавиће се порука код сваког неодговореног
питања, као што је то приказано на слици испод. У том случају, потребно је попунити преостала
питања и поново одабрати опцију „Сними“.

Потврду о томе да је упитник за одговарајући појединачни процес правилно попуњен и
сачуван представља повратак на страницу са листом свих процеса и инфо порука „Податак
успешно снимљен“, као што је то приказано на слици испод.

Након тога, запослени може изабрати неки други процес у оквиру исте области, може се
вратити на листу области („кликом“ на опцију „Повратак“), па бирати процесе у оквиру неке
друге области или се одјавити из апликације.
Сваки запослени може се накнадно вратити у апликацију и наставити попуњавање
упитника по процесима, односно није неопходно да то учини у једном пријављивању.
Важно је нагласити запосленима да свако попуњава упитник само једном.

