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На основу члана 12. Статута Удружења "Народна слога", Управни одбор је донео 

 

ЕТИЧКИ КОДЕКС УДРУЖЕЊА 

УВОД 

Етички кодекс Удружења ближе дефинише потребан ниво поштовања и примене принципа и 

правила етичког понашања чланова органа Удружења. 

Он представља прихваћени систем етичких вредности, који чланови Удружења поштују и 

примењују током обављања дужности у органима Удружења и у комуницирању са другим 

субјектима на јавној сцени Републике Србије. 

Поштовањем и применом одредби Етичког кодекса Удружења обезбедићемо: 

 виши квалитет представљања Удружења на јавној сцени Републике Србије, чиме значајно 

јачамо његов углед и репутацију у друштву, 

 ефикаснију промоцију вредносних критеријума за које се залаже Удружење, 

 позитиван утицај личног примера лица из органа Удружења на укупно чланство Удружења, 

 успешнији рад Удружења у целини. 

 

ОПШТИ ПРИНЦИПИ 

1. Према понашању појединца доносе се закључци о Удружењу у целини и зато понашање 

сваког појединца у органима Удружења није само лична ствар, већ представља опште 

прихваћену личну и професионалну обавезу свих чланова у органима Удружења. 

2. Развој личних уверења да само заједно знамо и можемо да значајно унапредимо квалитет 

живота и услове рада грађана Републике Србије. Борба за такав циљ је високо патриотска и 

хумана обавеза сваког од нас. 

3. Деловање Удружења није борба ни против кога, већ борба за бољи, сигурнији и срећнији 

живот грађана Републике Србије. 

4. Остваривање циљева и задатака Удружења подразумева радикалне промене вредносних 

система у свим сферама јавног живота, што ће од нас захтевати упорно, дуготрајно и 

осмишљено ангажовање за њихове реализације. Све другачије врсте промена, често 

називане реформама, су већ више пута виђене на јавној сцени Републике Србије и нису 

испуниле очекивања грађана Републике Србије. 

5. Деловање Удружења подразумева и различите облике комуницирања и сарадње са 

субјектима на јавној сцени Републике Србије, без обзира на њихове вредносне ставове и 

позиционираност, у циљу покушаја проналажења најбољих решења за грађане и државу. 

6. У свим јавним наступањима и комуницирањима са субјектима на јавној сцени испољаваћемо 

висок ниво културе разговора, поштовање других и уважавање права на различитост ставова. 

Уместо насиља у комуницирању примењиваћемо толеранцију и солидарност, уместо гласина 
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и афера користићемо знање и истину, уместо појединачних истицаћемо опште интересе, 

уместо подела и конфронтација нудићемо заједништво и слогу. 

7. Целокупним радом и понашањем развијаћемо уверење код грађана Републике Србије да 

обављање јавних функција-дужности није уживање у привилегијама, лагодностима и 

бенефитима, већ напоран, одговоран, частан и поштен рад. 

 

ПОСЕБНИ ПРИНЦИПИ 

1. Све активности везане за Удружење обављаћемо искључиво у складу са важећом законском 

регулативом и Статутом Удружења, без обзира на евентуално другачија залагања појединаца 

у органима Удружења. 

2. Све активности везане за Удружење обављаћемо одговорно, стручно, благовремено и тачно 

и на тај начи даваћемо свој пуни допринос реализацији дефинисаних циљева и задатака 

Удружења. 

3. Врхунски етички принцип Удружења јесте тимски рад и лична одговорност. Његовим 

поштовањем моћи ћемо да радимо ефикасније, мотивисаније и задовољније. 

4. Резултати рада и квалитет понашања биће основ за каријерно напредовање лица у 

Удружењу, односно за останак на дужности или разрешење са дужности. Нећемо дозволити 

постојање недодирљивих, несменљивих и привилегованих у Удружењу на свим нивоима 

организовања. 

5. Сви чланови органа Удружења активно ће учествовати у процесима доношења одлука органа 

Удружења, слободно износећи своја мишљења и предлоге – захтеве, залажући се за њихова 

усвајања. Од момента доношења одлуке органа Удружења сви чланови органа Удружења ће 

је доследно поштовати, без обзира на своје лично мишљење о њој. 

6. Уколико уочи повреде угледа Удружења, уколико посумња у наношење материјалне штете 

Удружењу и уколико процени да се чине теже повреде законске регулативе, члан Удружења о 

томе извештава руководеће лице органа Удружења. 

7. Ни једном члану органа Удружења се неће допустити повлашћивање или ускраћивање права 

и обавеза по било којој основи. 

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 

1. Доследно ћемо поштовати време као просторну категорију, првенствено у смислу поштовања 

времена почетка и трајања састанака, реално дефинисање рокова за извршење одређених 

активности и поштовање тих рокова. 

2. Сва материјално - техничка и финансијска средства која су поверена Удружењу користићемо 

наменски, домаћински и ефикасно, искључиво за обављање активности Удружења. 

3. Лицима ван Удружења нећемо неовлашћено саопштавати информације о Удружењу, нити 

ћемо их користити за стицање било које погодности за себе. 

4. На састанцима органа Удружења поштоваћемо дневни ред састанка, понашаћемо се 

пристојно, поштоваћемо и уважаваћемо једни друге и даваћемо конструктиван допринос 

остварењу циља састанка. 
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5. Сваки радни састанак органа Удружења почећемо анализом реализације задатака 

постављених на претходном састанку, а састанак ћемо завршити дефинисањем задатака за 

период до наредног састанка. 

6. Предузећемо потребне мере да сачувамо и унапређујемо позитивне међуљудске односе у 

органима Удружења и не дозволимо нарушавање истих. 

7. У комуницирању путем друштвених мрежа имаћемо у виду да и на тај начин представљамо 

Удружење и водићемо рачуна о чувању његовог угледа и репутације.  

8. Имаћемо у виду чињеницу да критика било кога и било чега, без предлагања адекватних 

решења, нема очекивани ефекат дејства. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

1. Сваки члан Удружења, који је биран у органе Удружења, у обавези је да се упозна са 

одредбама Етичког кодекса Удружења и доследно поштује његове одредбе. 

2. Непоштовање одредби Етичког кодекса Удружења представља повреду Статута Удружења и 

повлачи за собом одговорност лица, о којој расправља и одлуку доноси орган Удружења у 

којем је лице изабрано. 

3. За праћење примене одредби Етичког кодекса Удружења одговорна су лица на руководећим 

местима у органима Удружења. 

4. Примена одредби Етичког кодекса Удружења почиње даном усвајања Статута Удружења. 

 

 

Београд, 26.02.2019. године  

             Председник Управног одбора 

            __________________________ 

         Миодраг Вукмировић 


