На основу члана 164. став 2. Закона о државним службеницима („Службени
гласникРС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УСи 44/14),
Високи службенички савет доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОДЕКСА ПОНАШАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Члан 1.
У Кодексу понашања државних службеника („Службенигласник РС”, број 29/08),
назив члана и члан 1. мењају се и гласе:
„Предмет и циљ Кодекса
Члан 1.
Овим кодексом уређују се правила етичког понашања државних службеника и
начин праћења његове примене.
Циљ овог кодекса је да ближе утврди стандарде интегритета и правила понашања
државних службеника из органа државне управе, служби Владе и стручних служби
управних округа (у даљем тексту: органи) и да обавести јавност о понашању које има
право да очекује од државних службеника.”
Члан 2.
После члана 18. додају се називи чланова и чл. 18а, 18б и 18в, који гласе:
„Праћење примене Кодекса
Члан 18а
Органи су дужни да Високом службеничком савету доставе извештај који садржи
потребне податке и информације неопходне за праћење примене Кодекса понашања
државних службеника и за унапређивање правила етичког поступања државних
службеника.
Извештај из става 1. овог члана доставља се једном годишње, најкасније до 31.
јануара за претходну годину.
Органи су дужни да Високом службеничком савету, на његов захтев, када за то
постоје оправдани разлози, доставе и ванредни извештај или поједине податке и
информације неопходне за праћење примене Кодекса.
Извештај обавезно садржи: број државних службеника у органу, број поднетих
притужби грађана на понашање државних службеника, врсте повреда Кодекса понашања
државних службеника на које се у притужбама указује, податке о покренутим
дисциплинским поступцима и изреченим дисциплинским мерама против државних

службеника због повреде Кодекса понашања државних службеника, те оцену нивоа
поштовања одредаба Кодекса од стране државних службеника.
Сви подаци и информације који се у органима обрађују приликом сачињавања
извештаја о примени Кодекса понашања државних службеника, достављају се Високом
службеничком савету, без навођења података о личности државних службеника
обухваћених извештајем.
Притужбе због кршења Кодекса
Члан 18б
Притужбе због кршења Кодекса од стране државних службеника, поднете
непосредно Високом службеничком савету, Високи службенички савет прослеђује
надлежном органу на изјашњење, најкасније у року од пет дана од дана пријема.
Орган је дужан да најкасније у року од 15 дана од дана пријема притужбе из става 1. овог
члана обавести Високи службенички савет о основаности притужбе и о предузетим
мерама.
Извештај Високог службеничког савета
Члан 18в
Високи службенички савет, након испитивања извештаја органа о примени Кодекса
понашања државних службеника, саставља свој извештај, најкасније до 31. марта за
претходну годину.
Извештај Високог службеничког савета из става 1. овог члана садржи и предлог
мера за унапређење поштовања Кодекса.
Извештај Високог службеничког савета из става 1. овог члана доставља се
министарству надлежном за државну управу, ради предузимања одговарајућих мера из
његовог делокруга, а, по потреби, и другим органима.”
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
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