
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 35. став 1. и члана 44. Закона о државној управи („Службени 

гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 9. Закона о мирном решавању 

радних спорова („Службени гласник РС“ бр.125/04 и 104/09), директор издаје   

 

ДИРЕКТИВУ 

О ПОНАШАЊУ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА  

У ЈАВНИМ НАСТУПИМА 

 

1. Овом директивом уређује се начин понашања државних службеника и намештеника 

запослених у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова (у даљем тексту: 

Агенција) приликом јавних наступа. 

 

2. Информације о раду Агенције и званичне ставове у средствима информисања по 

правилу износе државни службеници на положају, а изузетно то могу чинити и државни 

службеници и намештеници на извршилачким радним местима на начин прописан овом 

Директивом. 

 

3. Државни службеници и намештеници не смеју да неовлашћено саопштавају 

информације до којих су дошли у обављању својих послова. 

4. Државни службеници и намештеници могу јавно наступати у име Агенције у 

средствима информисања (телевизија, радио, новине, интернет портали) једино уз 

писмену сагласност директора. 

 

5. Захтев за писмену сагласност из тачке 4. ове Директиве се подноси на посебном 

Обрасцу који се налази у прилогу најкасније 2 радна дана пре наступа у средствима 

јавног информисања. 

 

6. У свим облицима јавних наступа и деловања у којима представљају Агенцију, 

државни службеници и намештеници дужни су да пазе на углед државне управе 

Републике Србије и лични углед. 

7. У јавним наступима у којима не представљају Агенцију, а који се на било који начин 

односе на послове из делокруга Агенције или послове радног места које обављају, 

државним службеницима и намештеницима је забрањено да се понашају на начин који 

доприноси подстицању неповерења јавности у ефикасност рада Агенције и других 

органа државне управе и служби Владе. 

8. У јавним наступима у којима не представљају Агенцију и који нису тематски повезани 

с државном управом, односно делокругом Агенције, службеници и намештеници су   
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дужни да воде рачуна да својим понашањем не умање поверење грађана у Агенцију и 

друге органе државне управе и службе Владе. 

9. Државни службеници и намештеници запослени у Агенцији су дужни да без одлагања, 

а најкасније у року од 2 дана од дана наступања у средствима јавног информисања 

(телевизија, радио, новине, интернет портали) поднесу писани извештај о јавном 

наступу директору Агенције. 

10.  За извршење и доследну примену ове Директиве одговорни су сви запослени, а њено 

кршење повлачи дисциплинску, материјалну и кривичну одговорност у складу са 

законом. 

11. Ову Директиву објавити на огласној табли Агенције и све запослене упознати са 

садржајем Директиве. 

 

12. Саставни део ове Директиве је Oбразац Захтевa за писмену сагласност за наступ у 

средствима  информисања. 

 

13. Ова Директива ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Агенције.  

 

 
  ДИРЕКТОР 

Миле Радивојевић 

__________________________________________________________________________ 

 

Oбразац  

 

ЗАХТЕВ ЗА ПИСМЕНУ САГЛАСНОСТ ЗА НАСТУП У СРЕДСТВИМА  

ИНФОРМИСАЊА 

 

Молим да ми се на позив (назив медија):  

 

__________________________________________________________________________  

 

контакт особа:  ____________________________ одобри гостовање дана __________  

 

у термину _____________ у емисији__________________________________________. 

 

Теме гостовања ће бити (образложити): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

Подносилац захтева: 

_________________________________ 

                                                                              Писана сагласност директора: 

                                                                            _______________________________ 


