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На основу Статута Друштва дипломираних инжењера железничког саобраћаја 
Србије (ДИЖС), Скупштина ДИЖС, на седници одржаној дана 27.06.2018. године у 
Београду, доноси 

 

 

 

ЕТИЧКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОДЕКС 
 

ПОНАШАЊА ЧЛАНОВА ДРУШТВА ДИПЛОМИРАНИХ 

ИНЖЕЊЕРА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ 

 

 

 

1. ЕТИЧКИ КОДЕКС 

 

Чланови ДИЖС имају у етичком смислу дужност и обавезу да своју струку поштују 

и одржавају јој висок ниво, водећи рачуна да у понашању и обављању послова не 
нарушавају основне моралне норме, а имајући као водиљу следеће принципе: 
 

• Унапређивање посла за добробит друштва 

 

У оквирима својих способности, храбрости, ентузијазма, знања и посвећености 
раду, чланови ДИЖС треба стално да унапређују посао којим се баве, стварају 

услове за добробит друштва и подижу благостање, здравље и живот на виши ниво. 
 

• Приврженост истини, научним и стручним нормама 

 

У обављању професионалних активности, чланови ДИЖС треба увек да поштују 

истину и примењују усвојене научне и стручне норме. То искључује површан рад, 
примање мита, давање мишљења по налогу, наруџбини или жељи, и сл. 
 

• Стално унапређивање стручног знања 

 

Чланови ДИЖС треба стално да унапређују своје стручно знање путем учења, 
усавршавања, истраживања, иновација, информисања и провере истог. Млађим 
колегама треба помоћи на почетку њихове професионалне каријере. 

 

• Одговорност и коректност у послу 

 

Чланови ДИЖС треба да прихватају само оне послове које знају или које уз помоћ 
колега могу у току рада да савладају, и да исте обављају одговорно. Послове за 
које нису сигурни да их могу реализовати, часно је препустити другима који их 

могу боље урадити. 

 

• Залагање за прописан и квалитетан рад других 

 

Када код правних и физичких лица уоче непрописан, неквалитетан и опасан рад, 

чланови ДИЖС треба да о томе обавесте Управни одбор ДИЖС и траже 
предузимање мера (указивање на пропусте, упозорење, јавно саопштење, осуду, 
пријаву, и др.). 
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• Професионално удруживање 

 

Чланови ДИЖС треба да помажу, подржавају и остварују међусобно удруживање 

у циљу заштите професионалних интереса и остваривања бољег личног и 
друштвеног положаја, водећи рачуна да то не буде на штету других. 
 

• Рад на заштити животне средине 

 

Очување и унапређење животне средине, чланови ДИЖС треба у свом послу да 

остварују: 

- претходним проучавањем постојећег стања и избором врхунских техничких 

решења која омогућавају максималну заштиту животне средине; 

- применом техничких решења која дају исти резултат са мањим утрошком 

енергије и материјала, као и продукцијом отпада и загађујућих материја; 

- праћењем стања и проценом ефеката заштите животне средине. 

 

2. ПРОФЕСИОНАЛНИ КОДЕКС 

 

Чланови ДИЖС имају у професионалном смислу дужност и обавезу да: 

• У свом деловању и односима са другим члановима ДИЖС, правилно, доследно 
и у потпуности поштују и примењују одредбе овог Кодекса, Статута и других 

општих акта, односно одлуке органа ДИЖС; 
• Да се непосредно укључе, залажу и брину о статусу и ауторитету ДИЖС; 

• Морално, материјално и другим акцијама доприносе успешној реализацији, 
развоју и афирмацији инжењерског позива и ДИЖС у целини; 

• Перманентно прате развој своје професије, обнављају, усавршавају и 
проширују стручна знања, а посао обављају примењујући највише стандарде, 
водећи рачуна о економском значају и хуманитарном карактеру; 

• Не узимају послове који нарушавају углед професије или ДИЖС у целини, који 
су испод потребног нивоа, времена и финансијских средстава, односно 

минималних професионалних услова рада за успешно обављање истих; 
• Не прихватају некоректне услове или неодговарајућу надокнаду у циљу 

придобијања посла; 
• Приликом обављања послова исказују нужну толерантност, разумевање и вољу 

за остваривање добре сарадње са другим члановима ДИЖС, поштујући 
принцип међусобног уважавања и поштовања; 

• Своја знања и искуства несебично преносе на млађе колеге, омогућујући им 
тако виши ниво стручног усавршавања; 

• У оквиру матичне тематске секције размењују најновије информације и сазнања, 

као и да на време и савесно решавају сва спорна питања из домена свог 
професионалног деловања; 

• Да се активно укључе и пруже помоћ када је други члан изложен репресији, 
неоправданом нападу или критици; 

• Када су тражи да изнесу мишљење о раду другог члана ДИЖС, воде рачуна да 
се оно заснива на објективним мерилима и проценама и да не добије карактер 
субјективне арбитраже; 

• У односима са јавношћу, медијима и пословним партнерима, потпуно истинито 
и на примерен начин презентирају чињенице и информације које се тичу 
њиховог професионалног деловања и рада, као и пословања ДИЖС; 

• Штите интересе наручиоца посла, уколико они нису штетни за ДИЖС; 
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