
"Службени гласник РС", број 112/2017. 

На основу чланa 9. Статута Републичке радиодифузне агенције („Службени гласник 

РС”, број 102/05), 

Савет Регулаторног тела за електронске медије на седници одржаној 29. новембра 2017. 

године донео је 

 

КОДЕКС 

понашања чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије 

 

Поглавље I 

ПОЈАМ И СВРХА КОДЕКСА 

Кодекс понашања чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Кодекс) ближе уређује етичка начела, стандарде интегритета, општеприхваћена 

правила понашања и професионалне стандарде којих су дужни да се придржавају чланови 

Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: чланови Савета Регулатора). 

 

Поглавље II 

 

ЕТИЧКА НАЧЕЛА, ОПШТЕПРИХВАЋЕНА ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ 

 

Од чланова Савета Регулатора се захтева да поштују етичка начела, правила понашања, 

стандарде интегритета и професионалне стандарде утврђене овим кодексом и то: интегритет, 

независност, објективност и непристрасност, спречавање сукоба интереса, поверљивост 

информација, компетентност и професионално понашање. 

1. Интегритет 

Принцип интегритета обавезује чланове Савета Регулатора да поступају исправно и 

часно у професионалним и пословним односима, како би допринели очувању и подстицању 

поверења јавности у непристрасност и ефикасност Регулаторног тела за електронске медије. 

2. Независност, објективност и непристрасност 

Чланови Савета Регулатора не заступају ставове или интересе органа, односно 

организације које су их предложиле, већ своју дужност обављају самостално, по сопственом 

знању и савести. 

Нико нема право да на било који начин утиче на рад чланова Савета Регулатора, нити 

су они дужни да поштују било чије инструкције у вези са својим радом, изузев одлука 

надлежног суда донетих у поступку судске контроле рада Савета Регулатора. 

 



3. Спречавање сукоба интереса 

У вршењу својих послова, приватни интереси члановa Савета Регулатора не смеју да 

дођу у сукоб с јавним интересом, што би могло довести до сумње у њихову објективност и 

независност. 

4. Поверљивост информација 

Поверљивост обавезује чланове Савета Регулатора да очувају поверљивост 

информација до којих су дошли у обављању послова, према законским и другим прописима, 

актима Регулаторног тела за електронске медије и датим овлашћењима. 

5. Компетентност и професионално понашање 

Обавеза чланова Савета Регулатора је да се увек понашају на професионалан начин и 

да примењују високе професионалне стандарде у вршењу свог посла, који ће им омогућити 

компетентно и непристрасно вршење њихове дужности. 

6. Поклон 

Чланови Савета Регулатора не смеју да примају поклоне у вези с вршењем функције 

или било какве услуге или друге користи за себе или друго лице у вршењу својих дужности, 

изузев протокoларног или пригодног поклона, али ни тада ако је у новцу и хартијама од 

вредности. 

 

Поглавље III 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Понашање у складу са Кодексом је обавеза чланова Савета Регулатора. 

За тумачење Кодекса задужен је Савет Регулатора. 

Овај кодекс ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

Број 05-2619/17-1 

У Београду, 29. новембра 2017. године 

Регулаторно тело за електронске медије 
Заменик председника Савета, 

Горан Петровић, с.р. 

 


