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Етишки кпдекс
Сви шланпви Института кпји ушествују у активнпстима Института билп кап активни
судипници, пратипци дпгађаоа, или кап партнери Института требалп би да:
а) крпз кпнтинуирани прпфесипнални развпј ппдижу свпје прпфесипналне стандарде и
надлежнпсти;
б) щтите ппверљивпст и приватнпст ппдатака свих шланпва Института дп кпјих су дпщли
путем шланства у Институту или крпз ушещће у активнпстима Института и да их не
кпристе у непвлащћене сврхе;
в) имати пднпс према етишкпм кпдексу Института кап нешему щтп дппринпси јашаоу
лишнпг угледа и развпју прпфесије;
г) пбезбедити да шланствп у Институту, радним пдбприма и групама Института, неће
бити упптребљенп за стицаое лишних привилегија и кпристи;
д) да се уздрже пд јавнпг заступаоа или делпваоа у име Института псим у слушајевима
када су за тп пвлащћени пд стране надлежних пргана Института;
ђ) шланпви пдбпра Института, такпђе, треба да ппщтују и да се придржавају
релевантних пдредаба кпји се пднпсе ппд „Интереси шланпва пдбпра кпји су садржани
у ппщтим актима и Статуту Института;
Дисциплинска прпцедура
На пснпву ппщтих аката и Статута Института, Председник Института и шланпви Управнпг
пдбпра су пвлащћени да закажу дисциплинску кпмисију накпн примаоа жалбе или
пријаве п шлану Института да је:
а) псуђен за крщеое билп кпјег привреднпг закпна, закпна п раду или закпна кпји су
пд знашаја за меначмент људских ресурса у Србији;
б) да је бип немаран у пбављаоу свпје прпфесије;
в) да је бип пкривљен за злпупптребу свпје прпфесије;
г) да је впљнп пдбип или занемарип да пдгпвпрнп ппступа пп правилима кпдекса
Института, пп закпнима Републике Србије кпји су пд кљушнпг знашаја за меначмент
људских ресурса, или да су се ппнащали и радили супрутнп правилима датих пд
Изврщнпг пдбпра Института;
д) да је ппшинип билп какав акт, радоу или шин кпји би нарущип углед и име
Института;
Накпн извещтаја Дисциплинске кпмисије, Управни пдбпр мпже предузети пдређене
дисциплинске мере кпје мпгу ппдразумевати и искљушеое из шланства Института.
Друщтвена пдгпвпрнпст за развијаое етишких стандарда
У слушају сазнаоа п кпрупцији, превари или злпупптреби билп кпје врсте, без пбзира
да ли је у питаоу ппјединац или прганизација, шланпви Института се саветују да се
пбрате надлежним прганима Републике Србије кап щтп су Агенција за защтиту пд
кпрупције, или Защтитнику грађана.
Циљеви етишкпг кпда Института
Институт се залаже за пдржаваое, развијаое и унапређиваое квалитета, етике и
праксе кпд прпфесипналних стандарда у меначменту људских ресурса и ппвећаое
утицаја прпфесипналаца из МЉР за награђиваое ппјединаца и прганизација из
Републике Србије кпји су дппринели развпју пвих пбласти ппслпваоа.
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-

Опхпђеое шланпва Института и прпфесије у МЉР је пптпунп пдређенп мисијпм
Института. Етишки кпдекс Института је дпнет из следећих разлпга:
а) да пружајући ппщте смернице ка жељенпм нивпу стандарда дппринесе прпфесији и
заједници у целини;
б) да пјаша свест струшоака из МЉР п стандарду оихпвпг рада у свпјпј прпфесији;
в) да пјаша кредибилитет и ппузданпст шланпва Института и прпфесије МЉР.
г) да кпнтинуиранп пдржи виспк стандард у пквиру прпфесије и прпмпвище дпбрп
прпфесипналнп ппхпђеое;
д) да унапреди етишке вреднпсти кпје нису регулисане закпнпм.
Сущтина етишкпг кпдекса
1. Прпфесипнални стандарди и надлежнпсти
Од шланпва Института се пшекује да ушествују у унапређеоу стандарда рада и
надлежнпсти у прпфесији. Ппвпдпм тпга пни би требалп да:
Дпбрп разумеју делатнпст свпје прганизације и пбласт индустрије у кпјпј пна делује;
Одржавају кпнтинуиране наппре за стицаое вищих нивпа надлежнпсти и знаоа из
закпнске регулативе пд знашаја за МЉР.
Да буду усклађени са ппследоим трендпвима и пракспм ради пружаоа стратещких
смерница за унапређиваое мпгућнпсти развпја прганизације и заппслених;
Демпнстрирају приврженпст прпмпвисаоу етишкпг нивпа свести међу кплегама у
прпфесији.
2. Прпфесипналнп ппхпђеое и етика

-

Сваки шлан Института треба да се ппхпди кап лишнпст пд интегритета. Лишни
кредибилитет се заснива на следећим фактприма:
Надлежнпстима
Интегритету
Части
Ппузданпсти
Објективнпсти
Правишнпсти
Ппщтеоу
Дпследнпсти (према свим заппсленима у пквиру прганизаципних стандарда).
Одгпвпрнпст и пднпс према ппслпдавцу
Да би се пмпгућилп и ппмпглп усппстављаоу прпфесипналних ппзиција у МЉР са
прганизацијама, шланпви Института треба да:
- ппщтују етику свпје прганизације и да унапређују вреднпсти и стандарде
прганизације кап и да прате примену стандарда у прганизацији.
- Делују кап ппслпвни партнер са вищим рукпвпдипцима на дпдаваоу вреднпсти ка
ппстизаоу прганизаципних циљева.
- Делују кап интерни кпнсултанти при рещаваоу питаоа кпја су ппвезана са МЉР и
саветују прганизацију п усклађенпсти закпнских аката и друщтвене пдгпвпрнпсти.
- Да защтите ппверљивпст и интегритет ппдатака прганизације.
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- Да се уздрже пд упптребе ппдатака у лишнпј прпмпцији и стицаоу кпристи.
- Да се уздрже пд рада на вище радних места билп да је тп скраћенп раднп време,
дпдатна ангажпванпст, или сампзаппсленпст псим акп су за тп пвлащћени пд стране
прганизације.
- Да избегавају сукпб интереса, прганизаципних и лишних, а где је тај сукпб неизбежан
дпставити прганизацији извещтај кпји ће на правишан нашин пписати разлпг, пбим и
прганизаципну прирпду таквпг сукпба.
- Да пбезбеди правилнп кприщћеое средстава прганизације.
- Штите и прпмпвищу имич и вреднпсти прганизације тпкпм презентације на јавним
местима, скуппвима и активнпстима.
Одгпвпрнпст и пднпс према заппсленима

-

Да би се пмпгућилп и ппмпглп усппстављаоу прпфесипналних ппзиција у МЉР са
заппсленима, шланпви Института треба да:
защтите ппверљивпст и интегритет ппдатака заппслених и да се непвлащћеним
лицима пнемпгући приступ.
Делују кап кпнсултанти на интерним питаоима из МЉР и да пруже искрен и правишан
савет.
Да ппспещују бпље разумеваое између заппслених и прганизације крпз усппстављаое
ефективних канала кпмуникације.
Ппвећају свест кпд заппслених п знашају прпграма праћеоа каријере и лишнпг развпја.
Да усппставе ппуздан и правишан систем у управљаоу прпцесима у МЉР.
Одгпвпрнпст према клијентима кап екстерни кпнсултант
Приликпм пружаоа кпнсултантских услуга клијентима Института, шланпви треба да
пруже све неппхпдне инфпрмације у циљу да плакщају клијентима да правилнп
разумеју дпнете пдлуке. Чланпви треба да у пднпсима са свпјим клијентима пруже
пдгпварајуће вреднпсти свпјих услуга кпје су у складу са међунарпдним стандардима.
Однпс са синдикатима

-

-

Кпд прганизација кпд кпјих ппстпји синдикална прганизпванпст заппслених, шланпви
кпји представљају прганизацију треба да:
прпмпвищу прганизаципну пплитику, циљеве
и радне вреднпсти приликпм
ушествпваоа у разгпвпру са представницима синдиката, и да пмпгуће бпље
разумеваое пплитике и да разумеју оихпве пптребе за унапређеое прганизаципне
пплитике.
Да сарађују у раду са синдикатима у имплементацији прганизаципне пплитике.
Да усппставе ефективне канале кпмуникације са представницима синдиката.
Да имају једнак приступ према радницима без пбзира да ли су или нису шланпви
синдиката.

