Број/No: 136/2018

Датум/Date: 28.12.2018.

На основу чланa 13. став 2, у вези са чланом 37. став 2. Статута Међународне
истраживачке академије наука и уметности - МИАНУ, Управни одбор на седници
одржаној дана 28.12.2018. године доноси

ЕТИЧКИ КОДЕКСТ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Чланством у Међународној истраживачкој академији наука и уметности МИАНУ (у даљем тексту: Академија) исказујемо јасно опредељење да своје
способности, знања, утицај и капацитете ставе у службу остваривања циљева у области
науке, културе и уметности са задатком истраживачког рада и примене резултата у
развоју привреде и друштва.
Свесни да нашу мисију можемо да остваритимо једино ако смо истински
посвећени заједничким вредностима и принципима пословне етике, овим Етичким
кодексом (у даљем тексту: Кодекс) постављамо начела којима би требало да стреме и
придржавају се сви чланови Академије.
НАЧЕЛА КОДЕКСА
Члан 2.
Утврђују се следећа начела Кодекса Академије која прихватају сви њени
чланови:
1. Разумно следимо и заговарамо мисију Академије и савесно радимо у
Академији и ван ње;
2. Прихватамо и својим примером промовишемо вредности Академије:
комплетност, моралност, иноватинвност, независност, лидерство, објективност,
интегритет, смелост;
3. Поштујемо све одлуке органа Академије и омогућавамо њихово сровођење;
4. Благовремено и на моралан и професионални начин испуњавамо своје
обавезе према Академији;

Ул. Кашиковићева 1а, 11000 Београд, Србија / Kasikoviceva 1a, 11000 Belgrade, Serbia
Teл: +381 11 2833420, +381 65 5491933 E-mail: mianu.irasa@gmail.com Website: www.mianu.org
Матични број: 28260288; ПИБ: 110903678; Текући рачун / Bank account: 250144000062576039 RSD
250144000010597037 EUR; 250144000011597010 USD; 250144000013597053 CHF;
250144000012597080 GBP.

Број/No: 136/2018

Датум/Date: 28.12.2018.

5. Уважавамо све чланове Академије и према њима наступамо морално,
професионално, одговорно, савесно и поштено, негујући дух сарадње и заједништва;
6. Послујемо у складу са законом, моралном одговорношћу, принципима
друштвене одговорности и добре пословне праксе;
7. Ангажујемо се у Академији мотивисани остваривањем заједничких циљева
организације, а не појединачним интересима чланова;
8. Подржавамо активности академије и својим деловањем кроз организацију
јачамо углед Академије и његових чланова;
9. Наступамо у јавности или према трећим лицима у име организације
првенствено у сврху промоције циљева, вредности и дефинисаних ставова Академије и
уздржавамо се свих поступака и изјава којима би смо могли причинити штету или
угрозити углед организације.
ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА АКАДЕМИЈЕ
Члан 3.
Сви чланови Академије дужни су да се придржавају начела утврђених у члану
2. тачка 1. до 9. Кодекса.
Не одобрава се понашање и чињење чланова Академије која представља
повреду начела утврђених у члану 2. Кодекса.
ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПОВРЕДЕ КОДЕКСА
Члан 4.
О свим питањима у вези са применом Кодекса, укључујући и повреде Кодекса
од стране чланова Академије, одлучује Веће Академије на основу предлога. Веће
делегата Одељења Академије.
У случајевима нарушавања угледа Академије од стране члана Академије, Веће
делегата Одељења Академије може да предложи Већу Академије формирање Етичке
комисије у чији састав улази оснивач Академије, секретар одељења из кога је члан
Академије и Генерални секретар Академије.
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Одлуку о престанку чланства у првој години рада Академије доноси Управни
одбор Академије на предлог Већа делегата Одељења Академије, односно Етичка
комисија из претходног става овог члана.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.
Овај Кодекс ступа на снагу даном његовог доношења.

Председник Академије

Проф. др Владица Ристић
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