КОДЕКС ПОНАШАЊА
ИЗАБРАНИХ ПРЕДСТАВНИКА И ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА ПРАВДА И ПРАВО
ЗАШТО КОДЕКС ?
Поштовања људског достојанства и уважавање људских права је изнад свих других
права и обавеза
Принципи и правила овог Кодекса обавезују све изабране представнике и чланове,
као и сва лица која су од стране удружења грађана, а на основу договора, ангажована за
обављање неког задатка.
Не придржавање основних принципа, подразумева утврђивање одговрности и
предузимање дисциплинских мера, укључујући и искључење из Удружења грађана.







Изабрани представници Удружења грађана Правда и Право, обављају своје
дужности у оквиру права из статутa Удружења, у складу са мандатом који су
добили.Одговорни су локалном и регионалном становништву у целини,
укључујући и оне бираче који нису за њих гласали;
Због све већег броја скандала у које су умешани политички представници, који су
те преступе учинили при обављању својих функција, изабрани представници
морају се придржавати кодекса;
Доношењем Кодекса понашања изабраних представника, створиће се услови за
изградњу поверења између чланова удружења и грађана;
Изградња поверења представља неопходан услов за успешно и одговорно
обављање функција изабраних представника;
Дефинисање етичких обавеза изабраних представника, у форми кодекса понашања,
разјасниће се њихова улога и одговорност па самим тим и реафирмисати значај
ових одговорности.

КОДЕКС ПОНАШАЊА
Предмет Кодекса
Предмет овог кодекса је прецизирање стандарда понашања који се очекују од
изабраних представника Удружења грађана ПРАВДА И ПРАВО, у обављању њихових
дужности, као и то, да обавести грађане о стандардима понашања које они имају право да
очекују од својих изабраних представника.
Сврха и циљ
Овим кодексом утврђују се етичка начела и правила понашања, којих се требају
придржавати сви изабрани представници Удружења, при обављању својих послова и
задатака, односно у вршењу функција. Сви изабрани представници обавезни су упознати

се са одредбама овог кодекса, доследно га спроводити и примењивати, и промовисати у
свакодневном раду.
Сврха кодекса понашања је да се његовим прихваћањем и доследном применом
успостави примерен ниво професионалног односа и културе, у циљу промовисања и
заштите свеукупног угледа Удружења. .
Задовољни грађани су интерес Удружења грађана ПРАВДА И ПРАВО
Удружење сматра, да успешне и задовољне људе одликује стална тежња ка развоју
личних потенцијала и оствараењу циљева у различитим сегментима живота. Зато стварамо
подстицајну радну околину у којој се посао обавља уз квалитетну комуникацију и
интеракцију и која отвара могућности за остварење професионалних и личних циљева на
задовољство свих чланова и осталих грађана.
Удружење грађана ПРАВДА И ПРАВО негује политику стимулисања
најуспешнијих, а успешан је свако ко је поштујући етику, у једнаким условима за све,
остварио извесне резултате и допринео статусу и развоју Удружења а и свог окружења.
Удружење грађана ПРАВДО И ПРАВО од изабраних
представника очекују:
› Радну дисциплину и личну одговорност за квалитет обављеног задатка
› Придржавање процедуре за обављање задатака
› Поштовање Статута, закона и прописа, одлука и наредаба надређених
› Поштовање бон-тона у опхођењу са грађанима и сарадницима
› Демократију у одлучивању, диктатуру у спровођењу
› Посвећеност задацима
› Усмереност на циљеве
› Непристрасан и коректан однос унутар Удружења
› Отвореност у комуникацији
› Стално унапређење знања и вештина
› Оријентисаност ка тимском раду
Удруђење грађана ПРАВДА И ПРАВО посебно вреднује:
› Оданост Србији, Српском народу а тиме и самом Удружењу
› Стално побољшање и креативност
› Иновативност
› Одлучност и предузимљивост
Не разликује нас ко смо
Ниједан грађанин, члан, ни изабрани представник, не сме бити дискриминисан
на основу пола, година, расе, брачног статуса, трудноће, вере, етничког или социјалног
порекла и статуса.
Сви чланови и изабрани представници имају право, да од својих надређених,
подређених и сарадника очекују достојанствен, љубазан и поштовања вредан однос.

Разликују нас резултати
Сви чланови и изабрани представници су равноправни и имају једнаке
могућности за успех, а њихов положај у организацији зависи од њихових радних
резултата.
Стално усавршавање и размена знања су право и обавеза
Удружење људе сматра својим највећим капиталом. Индивидуално едуковање и
усавршавање, освајање нових знања и вештина, дужност је сваког појединца.
Удружење грађана ПРАВДА И ПРАВО ће се увек старати за окружење у којем
ће појединци моћи да се развијају тако да постигну очекиване резултате и остваре
професионалне и личне амбиције.
Од свих чланова, укључујући и функционере, очекује се отворена сарадња уз
пренос и размену знања и искуства. Посебно је важно пружити професионалну помоћ и
подршку у учењу младим и новим члановима. На тај начин се страначки највреднији
потенцијал вишеструко увећава, уз истовремено спречавање губитка и одлива знања.
Стручно оспособљавање изабраних представника
Изабрани представници су дужни да се, у складу са законским прописима и
општим актима, перманентно образују и усавршавау, прате стручну литературу, похађају
курсеве, семинаре и оспособљавају се за руковање и кориштење нових средстава за рад
(информатичке опреме, уређаја, и др.), а све у циљу повећања ефикасности рада и
квалитета услуга које се пружају грађанима.
Овлашћење, одговорност и хијерархија
Сваки члан и изабрани представник дужан је да поштује хијерархију и
организациону структуру Удружења грађана ПРАВДА И ПРАВО, да делује у границама
својих овлашћења и одговорности, као и да својим укупним понашањем доприноси
укупној дисциплини и ефикасном функционисању Удружења
Сви чланови и изабрани представници су дужни да задатке обављају
професионално и одговорно. Уколико наиђу на тешкоће, од њих се очекује да
самоиницијативно траже решење у складу са поступцима планираним за ту врсту задатка.
У ванредним случајевима као што су болест, лични проблеми, или неки други разлог,
изабрани представник је дужан да о томе обавести свог надлежног који ће настојати да
ванредну ситуацију усклади са потребама Удружења
Правила доприносе поверењу и поштовању
Изабрни представници организационих целина одговорни су за праћење и
примену правила и процедура прописаних актима Удружења грађана ПРАВДА И ПРАВО.
Сваки члан и изабрани представник мора бити упознат са правилима и процедурама које
се односе на његов делокруг рада.
Од изабраних представника се очекује да континуирано прате рад чланова,
препознају и усмере њихове радне и креативне могућности. Полазећи од овлашћења и
одговорности, врло је важно да изабрани представници препознају и превентивно делују

на могуће проблематичне ситуацује, све у циљу да се развија однос међусобног
поштовања и поверења унутар организационе јединице за коју су надлежни.
Дефиниција изабраног представника
Само дисциплиновани, компетентни и одговорни људи, спремни на стално
усавршавање знања и вештина, отворени за сарадњу и предузимљиви у тражењу нових
решења, могу да допринесу расту и развоју Удружења грађана ПРАВДА И ПРАВО у целини.
У смислу овог кодекса, термин "изабрани представник" означава било ког члана
који има мандат или поверен задатак добијен путем непосредног избора (избор директним
гласањем) или посредним избором (избор од стране Удружења). Изабрани представник је
и сваки члан Удружења грађана ПРАВДА И ПРАВО или волонтер изабран за неки задатак.
Најмање што Удружење грађана ПРАВДА И ПРАВО очекује од сваког изабраног
представника
Свако ко има статус изабраног представника мора да буде дисциплинован, радан
и одговоран за посао који обавља. Важно је да буде поштен и савестан, отворен и коректан
према грађанима и својим сарадницима. Не сме да оговара и шири гласине.
Сваки изабрани представник је дужан да влада знањем, вештинама и процесима
неопходним за посао који обавља. У обавези је да поштује поступке, упутства и
договорене рокове. Изабрани представник активно тражи решења за проблеме, о њима
обавештава своје надређене и критички сагледава резултате свог рада.
За квалитет обављеног посла сваки члан и изабрани представник има, пре свега,
личну одговорност.
Дефиниција функције
У смислу овог кодекса, термин "функција" означава непосредни или посредни
изборни мандат као и све одговорности које обавља изабрани представник са таквим
мандатом.

Функционери треба да буду узор пожељног понашања
Усмереност на циљеве, организовање посла, праћење резултата и предузимање
мера да се они унапређују – елементарни су параметри кад су функционери у питању.
Сваки функционер је, међутим, дужан да својим укупним понашањем доприноси снажењу
Удружења грађана ПРАВДА И ПРАВО, а пре свега да доприноси развијању поштовања и
поверења унутар Удружења, као и у односу на целокупно грађанство. Од функционера се
очекује да унапређује тимски рад и тимски дух, да обезбеди размену знања, буде
демократичан у процесу доношења одлука и чврст у њиховом спровођењу. Функционер
мора бити поштен, праведан и доследан и служити као пример пожељног поступања и
понашања.
Информације о члановима су заштићене
Подаци о члановима представљају поверљиве податке и уживају посебну
заштиту. Не могу бити саопштени трећим лицима, осим за потребе поступка пред
надлежним органом.

Чланови имају право да буду обавештени о поступцима прикупљања и начину
употребе информација о њима и њиховим активностима.
Стручно управљање поверљивим информацијама
Чување поверљивих информација и пословних тајни од посебне је важности.
Од чланова и изабраних представника се очекује да се према поверљивим
информацијама и подацима односе одговорно и савесно и да их користе искључиво према
својим овлашћењима. Неовлашћени приступ, коришћење и давање информација није дозвољено.
Кад год нисте сигурни да ли је реч о поверљивој информацији и да ли имате
овлашћење да приступите, користите или дате информацију, морате тражити инструкције.
Руководство је одговорно за стручно управљање информацијама.
Забрањено је фалсификовање података, задржавање и спречавање протока
релевантних информација.
Заштита и исправно коришћење имовине Удружења грађана ПРАВДА И ПРАВО
Очување и увећавање имовине Удружења грађана ПРАВДА И ПРАВО је од одлучујућег значаја за
уредно извршавање преузетих обавеза и квалитет рада. Од чланова и изабраних представника се
очекује да савесно употребљавају имовину Општинског одбора и да је штите од оштећења. Сваки
члан је одговоран за заштиту имовине која му је поверена као и за пружање помоћи у заштити
имовине уопште.

Свако отуђивање, уништавање, неовлашћено коришћење или оштећење имовине
услед грубе непажње је кажњиво.
Телефони, е-маил, сајт и остале интернет везе, рачунари, факсови и друга
средства служе за активности Удружења.
Интелектуална својина је имовина од посебне вредности за Удружење, и са њом
се мора поступати са дужном пажњом.
Када напушта Удружење сваки члан је у обавези да врати сву имовину
Удружења, укључујући документацију и средства која садрже заштићене информације, с
тим што обавеза заштите информација не престаје.
Радна дисциплина
Изабрани представници су дужни поштовати радну дисциплину, благовремено и
законито извршавати своје радне обавезе, водити рачуна о свом професионалном наступу,
примереном изгледу, одевању и понашању.
У обављању послова и задатака изабрани представници ће поступати исправно,
праведно и непристрано, те савесно и одговорно, изграђујући при том односе међусобног
поверења и сарадње.
Поштовање изборне воље грађана
Изабрани представник Удружења грађана ПРАВДА И ПРАВО обавља своје
дужности у оквиру права и у складу са мандатом који је добио од својих бирача или самог
Удружења а одговоран је свим грађанима локалне заједнице, укључујући и оне бираче
који нису гласали за њега.

Поштујући избор бирача, од изабраног представника се очекује да не мења
организацију током свог мандата, којој је припадао у време избора.
Примат закона,статута и општег интереса
Изабрани представници обављају дужност по закону, и у свим случајевима
морају поступати у складу са законом и статутом Удружења грађана ПРАВДА И ПРАВО.
У обављању својих функција, изабрани представници ће служити општем
интересу, а не искључиво свом директном или индиректном личном интересу или
приватном интересу појединаца или група појединаца, са циљем постизања директне или
индиректне личне користи.
Циљеви обављања функције
Изабрани представници ће обављати своје функције савесно, уз отвореност и
спремност да одговарају за своје одлуке.
Ограничења у вршењу функције
У вршењу својих функција, изабрани представници ће поштовати права и
овлашћења и свих других изабраних представника као и свих грађана. Они неће
охрабривати, нити помагати другим изабраним представницима или било ком члану, да
приликом вршења својих функција крши принципе успостављене овим кодексом.
Правила која владају у изборној кампањи
Изборна кампања кандидата имаће за циљ да пружи информације и објашњења о
њиховим политичким програмима.
Кандидати неће тежити да прибаве гласове бирача на било који други начин,
осим убедљивом аргументацијом и дискусијом.
Нарочито, они неће покушавати да прибаве гласове тиме што ће клеветати друге
кандидате, користити насиље и/или претње, злоупотребљавати бирачке спискове и/или
резултате гласања и пружати и обећавати услуге.
Забрана вршења власти у сопствену корист
Изабрани представници неће вршити своје функције, односно користити
овлашћења свог положаја, у циљу остваривања својих сопствених, директних или
индиректних приватних или личних интереса.
Сукоб интереса
Када изабрани представници имају директан или индиректан лични интерес у
материји коју испитују локални или регионални савети или извршна тела, они ће објавити
те интересе пре већања и гласања.
Изабрани представници ће се уздржати од било какве изјаве или гласања о
питањима у вези с којима имају непосредан или посредан лични интерес.
Ограничење истовременог обављања две или више функција
Изабрани представници неће обављати друге политичке функције, а поготову не
у другој странци удружењу, које би их ометале у обављању њихових функција као
изабраних представника.

Они неће обављати функције, имати изборне мандате, занимања или службене
дужности које обухватају надзор над њиховим сопственим функцијама као изабраних
представника или које су они сами дужни да надзиру у својству изабраних представника.
Вршење дискреционе власти
У вршењу дискреционе власти, изабрани представници неће себи пружати било
какву директну или индиректну личну предност, или давати предност било ком појединцу
или групи појединаца, са циљем остваривања директне или индиректне личне користи од
тога.
За сваку своју одлуку, они ће давати исцрпно образложење, уз навођење свих
чињеница на којима је та одлука заснована, а посебно - која правила и прописи су
примењени, уз указивање на то да одлука удовољава тим правилима и прописима. У
недостатку правила и прописа, образложење одлуке ће обухватити елементе као што су
указивање на њену уравнотеженост, правичност и сагласност са општим интересом.
Забрана корупције
Изабрани представници ће се у обављању својих функција уздржати од било
каквог понашања које би, по важећем домаћем или међународном кривичном
законодавству, могло да се окарактерише као активно или пасивно подмићивање.
Придржавање буџетске и финансијске дисциплине
У обављању својих дужности, изабрани представници неће учинити ништа чиме
би проневерили буџетска средства и/или донације. Они неће предузимати ништа што би
могло довести до тога да се средства Удружења и/или донације користе директно или
индиректно у личне сврхе.
Ограничавање и објављивање износа трошкова предизборне кампање
Кандидати ће трошкове своје предизборне кампање држати у сразмери и у оквиру
разумних граница.
Они ће се уредно придржавати свих захтева, предвиђених важећим прописима,
који подразумевају да извор и износ средстава намењених за финансирање кампање, као и
природа и висина утрошених средстава, буду објављени.
У недостатку важећих прописа у овој области, они ће, уколико се то од њих
захтева, пружити ове информације.
Декларација интереса
Изабрани представници ће се уредно придржавати свих захтева, предвиђених
важећим прописима, који значе да њихов директан или индиректан лични интерес, остали
мандати, функције или занимања као и промене у њиховој имовини, буду објављени или
контролисани.
У недостатку прописа у овој области, они ће, уколико се то од њих захтева,
пружити ове информације.
Сагласност са унутрашњим и спољним мерама надзора

У обављању својих функција, изабрани представници неће ометати примену било
које мере надзора коју би на основу својих легитимних права одлучили да примене органи
унутрашње или спољашње контроле Удружења грађана ПРАВДА И ПРАВО. Они ће се
уредно придржавати сваке привремене или коначне одлуке тих органа.
У образложењима својих поступака и одлука које представљају предмет надзора,
они ће изричито поменути постојање мера надзора и навести органа надлежне за њихову
примену.
Објављивање и образложење одлука
Изабрани представници су одговорни комплетном локалном становништву за
време свог мандата.
Изабрани представници ће детаљно образложити сваку одлуку коју донесу,
наводећи све чиниоце на којима је одлука заснована, а посебно правила и прописе који су
примењени и указујући на то у ком смислу је та одлука у складу са тим правилима и
прописима. У случају када је таква информација поверљива, разлози за то ће бити
објашњени.
Изабрани представници ће уредно одговарати на било који јавно изречени захтев
који се односи на обављање њихових функција, образложење њихових поступака или
функционисање служби и органа за чији рад они сносе одговорност.
Они ће подржавати и подстицати све поступке и мере које значе транспарентност
у вршењу њихове функције и у функционисању служби и органа за чији рад су одговорни.
Постављења
Изабрани представници ће предузети мере да спрече било које постављење које
није засновано на принципима признавања вредности и професионалне способности и/или
које има циљ различит од циљева и потреба Општинског одбора.
У случајевима именовања или унапређења, изабрани представници ће доносити
објективне и разумне одлуке, показујући пуну одговорност.
Поштовање улоге чланова Удружења грађана ПРАВДА И ПРАВО
У обављању својих функција, изабрани представници ће уважавати улогу чланова који су
им подређени, без предрасуда у погледу легитимног спровођења свог хијерархијског
ауторитета.
Они неће захтевати од чланова да предузимају или да пропусте да предузму било
какве радње, којима би себи омогућили директну или индиректну личну предност, или
дали предност појединцима или групама појединаца, са циљем остваривања директне или
индиректне личне користи.
Унапређење улоге осталих чланова и волонтера
У обављању својих функција, изабрани представници ће обезбедити да се улога и
задаци чланова Удружења грађана ПРАВДА И ПРАВО, који су њима потчињени, остварују у
потпуности.
Они ће охрабривати и подстицати све мере и активности које доприносе
унапређењу у обављању послова служби или одељења за чији рад су одговорни, и за
мотивацију чланова који тај рад обављају.

Односи са медијима
Изабрани представници ће вредно, поштено и у потпуности одговарати на све
захтеве медија за давање информација везаних за обављање њихових функција, али неће
пружити ниједну поверљиву информацију или информацију која се тиче приватног
живота изабраних представника или трећег лица.
Они ће охрабривати и подстицати све мере које имају за циљ унапређење
медијског праћења њихових активности, обављања њихових функција и функционисања
служби и одељења за чији рад су одговорни.
Упознавање изабраних представника са садржином Кодекса
Изабрани представници Удружења грађана ПРАВДА И ПРАВО ће учинити све што
је потребно како би прочитали и разумели све одредбе овог кодекса и овде поменуте
принципе, и даће изјаву да су спремни да се руководе одредбама овог кодекса.
Одговорност и дисциплинске мере
Важно је да јавност има поверења у искреност и интегритет свих изабраних
представника Удружења грађана ПРАВДА И ПРАВО . Стога, очекујемо од чланова
Удружења да подржавају и афирмишу принципе овог Кодекса.
Повреда одредби овог кодекса има за последицу моралну одговорност сваког
изабраног представника пред Удружењем и јавношћу.
Уколико је повреда кодекса теже природе, са штетним последицама, и има
елементе дисциплинске одговорности, утврђивање одговорности води се у дисциплинском
поступку, а изрицање дисциплинске мере и дисциплинске казне, у складу са Статутом
Удружења грађана ПРАВДА И ПРАВО.
Поред тога, подстичемо Вас да извештавате о свим кршењима Кодекса
понашања. Кршење које подразумева корупцију, превару или крађу, потребно је пријавити
Председнику или Заменику председника Удружења.
Уколико прекршите било коју одредбу Кодекса понашања, против Вас ће бити
покренут дисциплински поступак, који може да подразумева и искључење из Удружења
грађана ПРАВДА И ПРАВО
Потписивање потврде изабраних представника
Изабрани представници морају, по именовању у Удружењу грађана ПРАВДА И
ПРАВО, потписати образац којим потврђују:






Да су прочитали Кодекс понашања Удружења грађана ПРАВДА И ПРАВО
Да су га у потпуности разумели
Да га се придржавају, и да ће наставити да га се придржавају
Да нису упознати ни са једним кршењем кодекса,статута,заклетве и других
правилника од стране неке друге особе или стране где такав прекршај није
одговарајуће обелодањен
 На почетку сваке календарске године, али не касније од 15. јануара, изабрани
представници морају поново потписати Потврду како би потврдили придржавање
Кодекса понашања.

