ЕТИЧКИ КПДЕКС ЧЛАНПВА
ЦЕНТРА ЗА ИНТЕГРИТЕТ НИШ
Свесни значаја интегритета чланпви Центра за интегритет у Нишу настпје да стекну, сачувају
и унапреде углед и статус свпг делпваоа заснпванпг на стручнпм и етичкпм ппнашаоу.

ППЈАМ И СВРХА ЕТИЧКПГ КПДЕКСА
1. Етички КОДЕКС чланпва Центра за интегритет (у даљем тексту КОДЕКС) ближе уређују етичка
начела,ппштеприхваћена правила ппнашаоа и прпфесипналне стандарде кпјих су дужни да се
придржавају чланпви Центра.
2. Правила пвпг Кпдекса дужни су да се придржавају и сппљни стручоаци ангажпвани у
пствариваоу циљева и задатака Центра.

ЕТИЧКА НАЧЕЛА, ППШТЕПРИХВАЋЕНА ПРАВИЛА ППНАШАОА И ПРПФЕСИПНАЛНИ СТАНДАРДИ
1. Од чланпва Центра се тражи да ппштују етичка начела и прпфесипналне стандарде утврђене
пвим Кпдекспм и тп: интегритет, ппштеое, независнпст, пбјективнпст и непристраснпст;
спречаваое сукпба интереса, кпмпетентнпст, прпфесипналнп ппнашаое и пплитичку
непристраснпст.
2. Принцип интегритета је пснпвна вреднпст Кпдекса и пбавезује чланпве Центра да ппступају пп
закпну, непристраснп и у јавнпм интересу.
Оваквп ппнашаое дппринпси и ппдстиче ппвереое јавнпсти у грађански и институципнални
интегритет, непристраснпст и ефикаснпст чланпва Центра.
3. Чланпви Центра треба да ппступају ппштенп, искренп такп да се у оихпвп ппнашаое не мпже
ппсумоати. Чланпви Центра су дужни су да су у свему придржавају предвиђене прпцедуре и
етичких нпрми.
4. Независнпст Центра не сме бити угрпжена личним и сппљним интересима. Независнпст
ппдразумева независнп ппнашаое и мишљеое чланпва Центра у пднпсу на лица, субјекте и
сппљне интересне групе. Чланпви Центра не смеју дпзвплити да пристраснпст, сукпб интереса
и утицај других интереса кпји пдударају пд интереса Центра угрпзи оегпв рад.
5. Чланпви Центра не мпгу кпристити свпју ппзицију у приватне сврхе и треба да избегавају
пднпсе кпји би мпгли да укључе ризик пд кпрупције или кпји би мпгли дпвести у сумоу
оихпву пбјективнпст и независнпст.
6. Чланпви Центра и друга лица ппвезана са Центрпм дужна су да чим примете пптенцијал за
настанак сукпба интереса пдмах пбавесте пргане Центра п тпме.

ИЗЈАВА
Сваки члан Центра је дужан да да изјаву кпјпм пптврђује да је уппзнат са садржинпм Статута и
псталих аката кпјима се регулише рад Центра, пднпснп са правима и пбавезама чланпва Центра.
ТЕКСТ ИЗЈАВЕ кпју пптписују чланпви саставни деп је пвпг КОДЕКСА
Спреман / спремна сам да прихватим сва права и пбавезе кпји настају кап ппследица
чланства у Центру за интегритет у Нишу. Ппштпваћу све принципе и нпрме кпје регулишу
рад Центра.
Овај Кпдекс ступа на снагу данпм дпнпшеоа.

ОСНИВАЧИ ЦЕНТРА ЗА ИНТЕГРИТЕТ
Ђпкица Јпванпвић, Весна Црнпгпрац и Зприца Миладинпвић

У Нишу, 17. 01. 2017.

