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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Могућност пријаве корупције
Циљ постављања антикоруптивне апликације на сајт je подизање нивоа транспарентности рада
Лазаревац, 18.12.2013. – На сајту Рударског басена „Колубара”, у оквиру више мера
предвиђених Планом интегритета, постављена је апликација помоћу које запослени имаjу
могућност да Центру за унутрашњу контролу, одбрану и безбедност пријавe постојање
корупције, етички и професионално неприхватљивих поступака радника и руководилаца у
привредном друштву. Постављена апликација омогућава запосленима да анонимно, без
остављања личних података, пријаве постојање корупције, уколико имају одређена сазнања да
се припрема или је извршена коруптивна радња.
Образлажући значај ове антикоруптивне мере, руководилац Сектора за унутрашњу контролу,
одбрану и безбедност Бранко Милојевић, истиче да је један од приоритета унутрашње контроле
заштита и унапређење пословног интегритета РБ „Колубара”.
-Очекујемо да институција узбуњивача заживи и у РБ „Колубара”, као што постоји и
функционише у другим компанијама широм света. Битно је у потпуности развијати механизме
у оквиру нашег привредног друштва, који ће омогућити да се проблеми решавају овде,
иницијативом свих запослених, а не само менаџмента и надзорно-техничког особља.
Постављањем антикоруптивне апликације желимо да повећамо ниво транспарентности нашега
рада и подржимо све одговорне појединце који су спремни да пријаве корупцију и незаконите
радње.
При изради овог програма посебна пажња је посвећена анонимности пријаве и безбедности
комуникације између особе која је пријавила корупцију и Центра за унутрашњу контролу,
одбрану и безбедност.
РБ „Колубара” је прво привредно друштво ЕПС-а, које је реализујући мере Плана интегритета
из области Етике и личног интегритета, поставило на сајт ову апликацију, која даје могућност
једноставног и приступачног начина пријаве корупције. У РБ „Колубара” интензивно се ради
на интерној контроли и испуњавају се све обавезе према Агенцији за борбу против корупције
Републике Србије.
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