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На основу члана 30. став 1. Закона о државној управи („Службени гласник 
РС”, бр.79/05, 101/07 и 95/10), директор Дирекције за мере и драгоцене метале 
доноси 

 
К О Д Е К С  

O ЗАБРАНИ КОРУПТИВНОГ ПОНАШАЊА   
ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА 
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 

 
 

Члан 1. 
Овим кодексом уређује се забрана коруптивног понашања државних 

службеника и намештеника Дирекције за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: 
Дирекција). 

Члан 2. 

 Под коруптивним понашањем, у смислу овог кодекса, подразумева се сваки 
однос који се заснива злоупотребом овлашћења у циљу стицања користи за себе 
или другога, односно давања и примања новца, других драгоцених предмета, 
плаћања путовања или рачуна за угоститељске услуге, као и запошљавања 
сродника и пријатеља.  

Члан 3. 

Државни службеници и намештеници  дужни су да се придржавају одредаба 
овог кодекса. 

Понашање државног службеника и намештеника супротно одредбама овог 
кодекса представља тежу повреду радне дужности.  

Члан 4. 

Државни службеник и намештеник  у Дирекцији дужан је да поступа у 
складу са Уставом, законом и другим прописима, према правилима струке, 
непристрасно и политички неутрално. 

Члан 5. 

Нико не сме вршити утицај на државног службеника и намештеника да 
нешто чини или не чини супротно прописима.  

Члан 6. 

Државни службеник и намештеник у вршењу своје дужности не сме да 
прима поклоне нити било какву услугу или другу корист за себе или друга лица, 
осим протоколарног или поклона мање вредности.  

Aко је државни службеник у недоумици да ли се понуђени поклон може 
сматрати пригодним поклоном мање вредности, дужан је да о томе затражи 
мишљење од непосредно претпостављеног. 
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Члан 7. 

Државни службеник и намештеник не сме да користи рад у Дирекцији да би 
утицао на остваривање својих права и интереса или права и интереса с њим 
повезаних лица.  

Поверена материјална и финансијска средства државни службеник и 
намештеник мора да користи наменски, економично, ефикасно и искључиво за 
обављање службених послова и да их не користи у приватне сврхе. 

У обављању послова државни службеник и намештеник мора да води рачуна 
да његов приватни интерес не дође у сукоб са јавним интересом. 

Државни службеник и намештеник не сме да користи службене 
информације ради стицања погодности за себе или друга лица. 

У обављају приватних послова државни службеник и намештеник не сме 
користити информације које су доступне службено, а ради стицања погодности за 
себе или с њим повезаних лица. 

Члан 8. 
Државни службеник и намештеник који примети коруптивно понашање 

другог државног службеника и намештеника као и свако лице које примети 
коруптивно понашање и неправилност у раду запослених у Дирекцији, дужно је да 
пријави све нерегуларности и неправилности директору Дирекције. 

Члан 9.  

 Овај кодекс ступа на снагу наредног дана од  дана објављивања на огласној 
табли Дирекције.  
 

                     
 
                                            
 Број: 393-1/0-01/48/1 
У Београду, 17. фебруара 2011. године 
 
 

          Д И Р Е К Т О Р  
 

                                                       мр Вида Живковић, с.р.    
 


