
 

Бр.019-3552/2016 

Београд, 1. децембар 2016. године 

 

На основу члана 7. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени 

лист СРЈ”, број 42/02 ― СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10), доносим, 

 

КОДЕКС ПОНАШАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА У  

КОМЕСАРИЈАТУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ 

 

 

Члан 1. 

 

     Овим кодексом уређују се општа правила понашања државних службеника и намештеника 

(у даљем тексту: запослени) у Комесаријату за избеглице и миграције (у даљем тексту: 

Комесаријат), с циљем заштите угледа Комесаријата као посебне организације, поштовања и 

комуникације запослених међу собом, са руководством и са грађанима - странкама, као и ради 

обезбеђења професионалног понашања на радном месту. 

 

Члан 2. 

 

    На сва питања о правилима понашања која нису регулисана овим кодексом, примењују се 

одредбе Кодекса понашања државних службеника ("Службени гласник РС", број 29/08 и 30/15). 

 

Члан 3. 
 

    Запослени су дужни да својим понашањем чувају углед Комесаријата и свој властити углед 

на радном месту, као и ван радног места. 

 

Члан 4. 
 

     Запослени су дужни да у обављању послова и задатака поступају законито, професионално, 

ефикасно и непристрасно. 

Запослени  је дужан да материјална и финансијска средства која су му поверена у вршењу 

послова користи наменски, економично и ефикасно, искључиво за обављање послова и да их не 

користи за приватне сврхе. 

 

 

Члан 5. 
 

    Запослени су дужни да приликом обављања послова ставе јавни интерес изнад личног 



уколико дође до сукоба или несклада међу њима. 

     Запослени су дужни да својим радом и понашањем у земљи и у иностранству, као и при 

изношењу ставова Комесаријата, воде рачуна о угледу Комесаријата. 

     У јавним наступима када представљају Комесаријат запослени износе ставове Комесаријата, 

у складу са прописима, добијеним овлашћењима и стручним знањем, без изношења ставова који су 

у супротностима са службеним ставовима Комесаријата. 

 

     У јавним наступима када не представља Комесаријат, а који су тематски повезани са радом 

Комесаријата, запослени је дужан да истакне да износи лични став. 

 

 

Члан 6. 
 

      Правила понашања одређују стандарде понашања запослених који су дужни да их се 

придржавају и примењују, како у односу са странкама, тако и у односу са колегама и руководством. 

 

Члан 7. 
 

      У обављању својих редовних послова запослени је дужан да се придржава закона и других 

прописа, упутстава, наредби, инструкција и других аката. 

 

Члан 8. 
 

     Запослени се у вршењу послова из своје надлежности не може руководити својим 

политичким убеђењима. 

Члан 9. 
 

     Запослени је дужан да се према свакој странци, опходи са поштовањем и уважавањем, 

поштујући његову приватност. 

 

Члан 10. 
 

      Запослени је дужан да се према руководиоцима, колегама и подређенима односи 

непристрасно, са поштовањем и уважавањем. 

 

Члан 11. 
 

     Недозвољено је свако истицање и позивање на својство запосленог у Комесаријату ради 

директног или индиректног добијања привилегија, услуга, награда у било ком облику и било које 

вредности или стицања других погодности. 

 

Члан 12. 
 

            Запослени не сме да прими поклон у вези с вршењем својих послова, изузев протоколарног 

или пригодног поклона мање вредности, нити било какву услугу или другу корист за себе или друга 

лица. 

            На пријем поклона из става 1. овог члана примењују се прописи којима се уређују права и 

дужности државних службеника и намештеника. 

 

Члан 13. 
 

           Запослени је дужан да сваки покушај, обећање или понуду давања поклона из члана 12. овог 

кодекса, с циљем да се утиче на запосленог да у оквиру својих службених овлашћења и дужности 

изврши службену радњу коју не би смео извршити односно коју би иначе морао извршити, или да 

не изврши службену радњу коју би морао извршити, односно коју иначе не би смео извршити 

(давање мита) без одлагања пријави непосредном руководиоцу. 



9.nau 14.

3a6pameHo je npouoruelbe Ir ny6luroname vrv Ha Apyru{ Haqr4H r43Holre}Le JraxHr4x 14

MZIJII4III'IO3HI4X rBpAlLI4 Ha par{yH 6Ialo xor 3a[ocJreHor, nperrrocraBJbeHor rr3 Konaecapnjara.

rl.rran 15.

3anocleuu oAtoBapa sa cnoj paA rr noHarxarbe HenocperHoM pyKoBoAr{oqy vnil nw\y roje ra y
oAcycrBy sauerryje, a aKo raxBor HeMa - HenocpeAHo BrrrrreM pyKoBoAr,rouy.

llo ucrou xujepapxujcKoM nprHlltlny 3anocJreHu nocryna y ciryvajy Kara My je norpe6ua uolroh
KOA OAryr[{BarLa.

rfuaH 16.

3anocleulr He cMe Harrycrr{Tr{ paAHo Mecro 3a BpeMe paAHor BpeMeHa,
pyKoBolr4Jrarl o roMe o6areurreu, n aKo je

ocr{M aKo Je HenocpeAHr4

ro ogo6prao.
llayse y parHo BpeMe cy Ao3BoJbeHe y o4pe!eHoM BpeMeHcKoM rrHrepBaJry, yHarrpeAroroBopeHoM

ca Henocpe.qHlzM pyKoBoAl4oUeM, npl4 rleMy rpe6a ga ce o6es6e4rz npr4cycrBo 6ap jegnor 3anocJreHor y
rauqerapuju s6or KOHTI{HVI4TCTA Pana.

3anocleHu rcojuje nprcyraH y ranqenapujra 4yxanje Ia crpaHKaMa npyxu oAroBope Hailvrarua
y Be3I{ ca [o3HarIzM q],IrbeHl{uaMa, a aKo My rrr4}LeHr.rqe HVcy rro3Hare y roM TpeHyrKy AotoBoprahe ce ca
crpaHKoM o HaqI4Hy na xojrz he joj npyxlrrr4 ranooprraaquje (nucaHuM rryreM, rele$ouou u c,r.).

Yromlxo je cnpeuen 4a o4peleHor AaHa gole na rocao r4nr4 nocroje pa3no3u 3a 3aKarrrmeme Ha

locao I4JIII palr.qu Iz3JIa3aK ca flocJra, 3arrocJreH[ je 4yxau Aa o pa3no3rzN,ra 6JrarospeMeHo o6aeecru,
oAHocHo 3arpaxr4 o4o6perre oA He[ocpeAHor pyKoBoAt4orla.

I{:;'ap.17.

3a6pan euo je crarco IIoHalIaH,e 3arrocJreHor xoje upe4craBJba noBpeAy AyxHocrlr r43 paAHor
oAHoca yrnpleuy 3aKoHoM rcojrau ce ypelyjy rpaBa r4 AyxHocrr4 ,4pxaBHr,rx cryx6euura r.r HaMerrreHrrKa
(,uoraaar Ha [ocao y arIKoxoJ]HcaHoM crarLy r4Jrr4 rroA 4ejcrnonr onojuux cpeAcraBa, KoH3yMrrparbe
anKoxoJla a onojuux cpeAcraBa y roKy paAHor BpeMeHa, Herro[rroBarbe paAHor BpeMeHa rr Ap.).

KSMECAPA L[u".n.^'


