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На основу члана 74. Статута Коморе, члана 3. Кодекса професионалне етике менаџера 

људских ресурса Србије, Етички одбор Коморе менаџера људских ресурса Србије, дана 

30.01.2020. године, даје следеће  
 
 

 

ПРЕПОРУКЕ И СМЕРНИЦЕ  

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИНЦИПА ЕТИЧКОГ  ПОНАШАЊА  

МЕНАЏЕРА ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ 

 

Члан 1. 

  

 Етички одбор, у оквиру своје саветодавне функције у погледу примене кодекса 

професионалне етике менаџера људских ресурса Србије (даље: Кодекс), овим 

препорукама и смерницама промовише начине примене основних принципа 

професионалне етике и етичког понашања менаџера људских ресурса у одређеним 

ситуацијама, а све у циљу поштовања и примене начела професионалне етике у свом раду.  

 Заштита професионалне етике и етичког понашања менаџера људских ресурса 

представља свеобухватни приступ и понашање које је шире од заштите професионалне 

етике током обављања професионалне активности.  

Ове препоруке и смернице послодавцима и менаџерима људских ресурса треба да 

олакшају утврђивање и превазилажење ситуација у којима постоји повећан ризик повреде 

Кодекса и професионалне етике и ситуација које захтевају одговоран начин понашања 

менаџера људских ресурса и предузимање одговарајући превентивних мера. 

 

 

Члан 2. 

Етички одбор утврдио је ове препоруке и смернице у циљу прецизирања примене 

начела утврђених Кодексом у односу на ситуације:  

1. примања поклона и других погодности и поступање у таквим ситуацијама,  

2. начина коришћења средстава за комуникацију и  

3. објављивања личних садржаја на друштвеним мрежама,  

 а све у циљу обезбеђивања етичког понашања менаџера људских ресурса.  

Менаџер људских ресурса дужан је у свакој прилици да се понаша у складу са 

циљевима и начелима Етичког кодекса Коморе менаџера људских ресурса Србије, да се 

стара да својим понашање не нарушава углед делатности коју обавља и да својим 

понашањем чува углед своје професије. 

 

Члан 3.  
 

За ситуације у односу на које нису дате посебне смернице и препоруке сходно се 

примењују одредбе Кодекса. 
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Члан 4. 
 

У случају да је примена ових смерница и препорука нејасна, за одговарајућа 

тумачења и појашњења одредби ових смерница и препорука, послодавци и стручни 

радници могу се обратити Етичком одбору Коморе менаџера људских ресурса Србије.  

 

Члан 5. 

 

 Менаџер људских ресурса се залаже за очување угледа своје професије.  

У обављању професионалне делатности Менаџер људских ресурса дужан је да 

своје деловање усмери ка унапређењу обављања професионалне дужности и заштити 

професионалне етике.  

Менаџер људских ресурса дужан је да се уздржава од предузимања активности 

којима се потенцијално нарушава углед професије и повређују основни принципи 

професионалне етике.   

У свакој ситуацији, било током или ван радног времена, Менаџер људских ресурса 

увек треба да процени степен ризика од нарушавања професионалне етике и угледа своје 

професије пре деловања или уздржавања од деловања у одређеној ситуацији.  

 

Члан 6. 

 

Поклон 

 

 Поклон је новац, ствар, право и услуга извршена без одговарајуће накнаде и свака 

друга корист која је дата стручном раднику или члановима његове породице у вези са 

обављањем посла, а који је могуће финансијски вредновати.  

 Спомен-плакете, значке, заставице, канцеларијски материјал и други рекламни 

материјал (свеске, роковници, постери, календари, хемијске оловке и сл.) не представљају 

поклоне у смислу ових смерница и препорука.  

 

Члан 7.  

Примање поклона 

 

 Менаџер људских ресурса (у даљем текст: менаџер) не сме да прими поклон, нити 

било какву услугу или другу корист за себе или друга лица у обављању свог посла, осим 

протоколарног или пригодног поклона.  

 Поклон се сматра неприкладним ако с обзиром на околности и ситуацију у којима 

се даје је недозвољеног утицаја на менаџера.  

          Протоколарни или пригодан поклон може се понудити или прихватити само ако се 

сматрају ситницом или су прикладни ситуацији и не стварају изглед лоше намере.   

 Иста правила се примењују на поклоне и друге погодности који се дају члановима 

породице менаџера.  
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 У протоколарне и пригодне поклоне без обзира на њихову вредност не рачунају се 

поклони: 

1. чије би уручивање, односно пријем представљало кривично дело, 

2. чије је уручење или пријем забрањено прописима, 

3. ако су уручени у облику новца, хартија од вредности, 

4. ако би њихов пријем био у супротности са етичким стандардима.  

 

Члан 8. 

Поступање са поклоном 

 Уколико је менаџеру понуђен поклон или нека друга корист, а који нису 

протоколарни односно пригодни у смислу ових препорука и смерница,  дужан је да 

поклон или другу корист одбије, односно уручен поклон врати, и да одмах, а најкасније у 

року од 24 сати, о томе сачини службену забелешку и обавести непосредног руководиоца. 

 Ако је Менаџер људских ресурса у недоумици да ли се понуђени поклон може 

сматрати пригодним односно протоколарним поклоном, дужан је да о томе затражи 

мишљење од непосредног руководиоца. 

 

Члан 9. 

 

Начин коришћења средстава за комуникацију 

Електронска и друга средства комуникације која се користе у свакодневном 

обављању посла (службени моб. телефон, фиксни телефон, е-mail комуникација, факс и 

сл.), а које је послодавац ставио на располагање менаџеру ради обављања професионалне 

дужности, морају се употребљавати искључиво у ту сврху и на начин да се не нарушава 

професионална етика и углед своје професије.  

 

Члан 10. 
 

Објављивање личних садржаја на друштвеним мрежама  

 

Менаџер људских ресурса приликом објављивања личних садржаја на друштвеним 

мрежама (објављивање коментара, фотографија, видео снимака и сл.) дужан је да се 

уздржи од понашања који нису у складу са основним начелима и вредностима Коморе 

менаџера људских ресурса Србије и којима се нарушава професионална етика и углед 

своје професије (садржаји вулгарног карактера, непримерени и вулгарни коментари, 

фотографије непримереног и вулгарног садржаја и сл..)  

Менаџер приликом објављивања личних садржаја на друштвеним мрежама мора 

водити рачуна да се таквим активностима потенцијално може нарушити професионална 
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етика, углед професије и вредности система социјалне заштите, а које су дужни да штите у 

свакој ситуацији.  
 
 
 

                                                      ПРЕДСЕДНИК ЕТИЧКОГ ОДБОРА 


