Ha основу члана 11. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл.
Гласник РС”, број 16/2018), Скупштина Удружења „______________________________”,
на седници одржаној дана __ . __. 2019. године., у ___________, донела је:

ИНТЕРНИ АКТ О АНТИКОРУПЦИЈСКОЈ ПОЛИТИЦИ
Удружења „_______________________________”
Овим актом утврђујемо скуп вредности и принципа којих се у свом раду и остваривању
циљева придржава наше удружење:
 Друштвена промена и непрофитабилност: Тежимо остваривању промена у друштву
које треба да доведу до добробити већих група људи које су корисници наших
пројеката, а тиме и друштва у целини;
 Поштовање људских права: Настојимо да кроз своје активности обезбедимо
поштовање и остварење људских права и могућности за све грађане који су корисници
наших пројеката, а тиме и поштовање људских права свих грађана;
 Активизам: Активним залагањем сваког појединца кроз наше активности
остварујемо друштвене промене којима тежимо;
 Одговорност: Одговорни смо за свој рад и постигнуте резултате: јавности, нашим
корисницима и партнерима, заједницама у којима радимо;
 Независност: У свом раду смо независни, у односу на субјекте који финансијски
подржавају наш рад, али и у погледу начина на који доносимо одлуке о својим
циљевима и активностимa кроз које настојимо да остваримо циљеве нашег постојања;
 Поштовање закона: Поштовање закона је основа на којој наше удружење
функционише;
 Јасна политика спречавања и управљања сукобом интереса: Само удружење, као
и сваки појединац укључен у рад и функционисање удружења, спроводи активности и
пројекте тако да нема сукоба интереса ни по ком основу. Само удружење и сваки
појединац укључен у рад и функционисање удружења никада не даје предност
приватном интересу над јавним интересом, не прихвата се дужности и послова који
могу довести до сукоба интереса, те избегава сваки облик понашања који би могао да
доведе до стварања утиска да постоји сукоб интереса;
 Јавност у раду и транспарентност: Наш рад је потпуно транспарентан и јаван, а то
постижемо кроз редовно извештавање јавности, корисника наших пројеката и
одговарајућих органа јавне управе о својим активностима и постигнутим резултатима.
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У циљу повећања транспарентности и одговорности рада нашег удружења и за стварање
других предуслова за спречавање злоупотребе овлашћења у вези са активностима
удружења у приватне сврхе, биће предузете све потребне мере у следећим ситуацијама:
1. Поклони и трошкови репрезентације:
- Нећемо прихватати поклон било које врсте који може да утиче на вршење наших
функција у удружењу, на обављање наших дужности или креирање наших ставова
у вези са радом удружења;
- Сваки примљени поклон и понуду поклона који је у вези са вршењем дужности у
удружењу, биће пријављен надлежном лицу или органу удружења, а подаци о
поклону биће унети у регистар поклона који је доступан свим члановима
удружења;
2. Путовања и имовина удружења:
- Службена путовања о трошку удружења биће непосредно повезана са радом
удружења и биће организована само када је то неопходно за остваривање задатака
удружења;
- Средства удружења биће употребљавана у складу са њиховом наменом и циљевима
удружења;
- Када се путовање у приватне сврхе надовезује на службено путовање, надлежно
лице (орган) удружења биће обавештено о томе пре путовања, при чему ће онај
који путује – сносити сам сразмерни део трошкова путовања у приватне сврхе;
3. Приватне активности и имовина чланова:
- Нећемо бити ангажовани у активностима и трансакцијама, нити ћемо прихватити
неку функцију, плаћену или не, која је неспојива са функцијом коју обављамо у
удружењу или умањује могућност правилног вршења дужности. Неспојивост
функција подразумева да члан органа удружења не сме вршити јавну функцију,
нити бити заступник јавног функционера, нарочито ако између јавне функције и
чланства у органу удружења или заступања јавног функционера постоји однос
зависности или други однос који угрожава или би могао да угрози његову
непристрасност или ако је законом или другим прописом забрањено да јавни
функционер буде члан органа удружења;
- Своје приватне активности ћемо обављати тако да оне не шкоде кредибилитету
удружења и нећемо користити пословне везе које удружење има ради добијања
привилегија или недоличних користи за нас или нама блиских лица;
- Наша политичка убеђења и активности ћемо испољавати и предузимати тако да то
не утиче ни на који начин на наш рад у удружењу и на политичку неутралност
удружења;
4. Накнаде за појављивање у јавности:
- Када добијемо накнаду за јавна излагања, писање публикације, појављивање у
медијима везано за активности удружења, односно, ако је такво појављивање у
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јавности последица обављања функције у удружењу или ангажовања за потребе
удружења, тражићемо да нам накнада буде уплаћена преко рачуна удружења;
- Уколико није могуће уплатити накнаду на рачун удружења, о томе ћемо
обавестити надлежни орган удружења, а накнада ће бити задржана исључиво уз
одобрење тог органа;
5. Будуће запослење:
- Нећемо допустити да наше одлуке и деловање у оквиру удружења буду под
утицајем могућности да у будућности радимо за другу организацију / другог
послодавца;
6. Поверљивост и транспаретност:
- Информације до којих ћемо долазити радећи за удружење, када је њихова природа
таква да захтева поступање са посебном поверљивошћу или када је изричито
одређено да информација представља пословну тајну удружења, нећемо користити
у приватне сврхе, и то у току рада у удружења, након престанка рада у удружењу
или рада за удружење;
- Одлуке које доносимо у оквиру удружења или послови које предузимамо за
удружење биће отворени према јавности, узимајући у обзир потребу за чување
поверљивости информација;
7. Финансијска транспаретност:
- Објављиваћемо финансијске извештаје на одговарајући начин и обезбедићемо да
извештаји о ревизији нашег пословања буду лако и благовремено доступни;
- Извештај о изворима финансирања удружења биће објављен једном годишње, а
донаторима ће бити доступни извештаји о утрошку средстава из њихових донација
праворемено и тачно, на начин предвиђен условима уговора;
8. Финансијска независност:
- Нећемо прихватити финансирање које би могло да шкоди независности удружења
или да буде на уштрб остварења мисије и циљева удружења.
У случају да у раду дођемо до сазнања да бисмо могли да се нађемо у ситуацији у којој
постоји ризик да учествујемо или сведочимо активностима које су коруптивне или су у
вези са корупцијом, обавезујемо се да ћемо свако сазнање о томе да су се такве активности
десиле или да постоји вероватноћа да ће се десити, пријавити одговарајућем надлежном
органу.
По обавештењу надлежних органа о могућој ситуацији у којој постоји ризик да
учествујемо или сведочимо активностима које су коруптивне или су у вези са корупцијом,
наше удружење ће надлежним органима, у најкраћем могућем року, ставити сву
документацију и информације на располагање како би се што ефикасније разрешила
спорна ситуација, односно отклониле њене последице.
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У случају утврђеног постојања корупционе ситуације, удружење ће, у најкраћем могућем
року, предузети све мере које надлежни орган затражи, како би што ефикасније дошло до
разрешавања спорне ситуације, односно одклањања њених последица.
Место и датум: ____________________________
Потпис председника Скупштине удружења: _______________________________
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