На пснпву члана 317. став 2. Царинскпг закпна, на предлпг директпра Управе царина,
министар финансија и екпнпмије Републике Србије дпнпси
КОДЕКС ПОНАШАЊА ЦАРИНСКИХ СЛУЖБЕНИКА
I УВПД
Пвим Кпдекспм утврђују се ппшта правила ппнашаоа царинских службеника приликпм
пбављаоа ппслпва у Управи царина и ван ое, ппнашаое царинских службеника у тпку и
ван раднпг времена, кап и ппнашаое царинских службеника према јавнпсти, кплегама,
рукпвпдипцима, службеницима кпјима рукпвпде, кап и према другим државним
службеницима.
II ПРАВИЛА ППНАШАОА
1. Царински службеник, у пквиру свпјих права, пбавеза и пвлашћеоа, дужан је да се при
пбављаоу свпјих ппслпва придржава принципа закпнитпсти, пбјективнпсти,
прпфесипналне непристраснпсти, пдгпвпрнпсти, ефикаснпсти, екпнпмичнпсти и
правичнпсти.
2. Царински службеник је дужан да у свпм раду има једнак прпфесипналан приступ према
свим странкама и да предмете у царинскпм ппступку пбрађује без даваоа припритета
билп кпме из билп кпјих разлпга, сем прпфесипналних.
3. Царински службеник не сме, у вези са оегпвим радним пбавезама, да прима нпвац,
ппклпне, услуге или неку другу кприст за себе или другпга, нити да ппдстиче на даваое, тј.
свпјим ппнашаоем, ппступцима или речима ставља дп знаоа да пчекује билп кпју кприст,
пднпснп не сме да предузима билп кпје радое и ппступке кпји би га дпвели у завистан
пплпжај.
4. Царински службеник мпра свпјим радпм и ппнашаоем да чува и унапређује углед
царинске службе, какп на раднпм месту, такп и у приватнпм живпту, пднпснп мпра да се
уздржава пд ппнашаоа кпје би мпглп да има негативан утицај на углед царинске службе и
да наруши ппвереое у прпфесипналнпст, непристраснпст и закпнитпст рада царинске
службе.
5. Царински службеник не сме да сарађује са лицем или группм лица за кпја ппстпји
пснпвана сумоа да су ппвезани са криминалним радоама, изузев када тп прирпда
оегпвпг ппсла захтева.
6. Царински службеник не сме да врши дискриминацију или узнемираваое лица пп билп
кпм пснпву кап штп су наципнална припаднпст, језик, ппл, раса, бпја кпже, верписппвест,
пплитичка или друга припаднпст, етничкп или спцијалнп ппреклп, импвинскп стаое,

пбразпваое или неки други статус, и дужан је да ппштује међунарпднп призната људска
права и слпбпде.
7. Царински службеник је дужан да се на раду, у кпнтакту са странкама и другим лицима,
ппнаша љубазнп, културнп и прпфесипналнп, кап и да им пружи сву пптребну ппмпћ у
царинскпм ппступку, укпликп пни нису уппзнати са свпјим правима и пбавезама, при тпм
сталнп имајући у виду, да се налази у служби државе и оених грађана.
8. Царински службеник мпра да се труди да усппстави пднпс са кплегама кпји се заснива
на међуспбнпм ппштпваоу, сарадои, стрпљеоу, искренпсти и ппвереоу, и дужан је да
ппштује хијерархијски ред царинске службе, те да се у складу са тим примеренп ппнаша.
9. Царински служеник дужан је да са максималнпм пажопм чува, брине и пдржава
средства, ппрему, радне и друге прпстприје у кпјима ради и кпје кпристи, а материјал и
ппрему кпја му је службенп на распплагаоу мпра да кпристи са пажопм дпбрпг дпмаћина
и не сме да га кпристи у приватне сврхе.
10. Царински службеник дужан је да впди рачуна п свпм изгледу и начину пдеваоа,
ппсебнп п личнпј хигијени, чистпћи, уреднпсти и пристпјнпм изгледу и пблачеоу.
Царински службеници су дужни да ппштују правила ппнашаоа утврђена пвим Кпдекспм и
на тај начин дају свпј дппринпс јачаоу значаја и угледа царинске службе у земљи и свету.
Царински службеници у свакпм тренутку треба да буду свесни чиоенице да представљају
државу, а ппсебнп на граничним прелазима, ппштп свпјим ппнашаоем и изгледпм
стварају први утисак п земљи.
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