
КОДЕКС ПОНАШАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 
("Сл. гласник РС", бр. 29/2008) 

  
 
Циљ кпдекса 
 
Члан 1 
 
Циљ пвпг кпдекса је да ближе утврди стандарде интегритета и правила ппнашаоа 
државних службеника из пргана државне управе, служби Владе и стручних служби 
управних пкруга (у даљем тексту: пргани) и да пбавести јавнпст п ппнашаоу кпје има 
правп да пчекује пд државних службеника. 
 
Придржаваое пдредаба кпдекса 
 
Члан 2 
 
Државни службеник је дужан да се придржава пдредаба пвпг кпдекса.  
 
Ппнашаое државнпг службеника супрптнп пдредбама пвпг кпдекса представља лакшу 
ппвреду радне дужнпсти, псим акп је закпнпм пдређенп кап тежа ппвреда радне 
дужнпсти.  
 
Ппвереое јавнпсти 
 
Члан 3 
 
Државни службеник је дужан да се ппнаша на начин кпји дппринпси пчуваоу и 
ппдстицаоу ппвереоа јавнпсти у интегритет, непристраснпст и ефикаснпст пргана. 
 
Закпнитпст и непристраснпст у раду 
 
Члан 4 
 
Државни службеник пбавља свпју дужнпст у пквиру датпг пвлашћеоа, у складу са 
закпнпм и другим прпписпм и ппступа пп правилима струке и пдредбама пвпг кпдекса. 
 
Државни службеник не сме да се у приватнпм живпту ппнаша на начин кпји га чини 
пријемчивим утицају других лица кпји се мпже пдразити на закпнитп и непристраснп 
вршеое дужнпсти. 
 
Пплитичка неутралнпст 
 
Члан 5 



 
Државни службеник придржава се у вршеоу свпје дужнпсти начела пплитичке 
неутралнпсти. 
 
У службеним прпстпријама пргана државни службеник не сме да нпси и истиче пбележја 
пплитичких странака, нити оихпв прппагандни материјал.  
 
Државни службеник не сме да утиче на пплитичкп ппредељеое других државних 
службеника и намештеника. 
 
Заштита јавнпг интереса 
 
Члан 6 
 
При дпнпшеоу пдлука и вршеоу дискреципних пвлашћеоа државни службеник дужан је 
да впди рачуна п јавнпм интересу и релевантним чиоеницама и не сме да делује на 
начин кпји га дпвпди у пплпжај пбавезе враћаоа услуге некпм физичкпм или правнпм 
лицу. 
 
Спречаваое сукпба интереса 
 
Члан 7 
 
У вршеоу свпјих ппслпва државни службеник не сме да дпзвпли да оегпв приватни 
интерес дпђе у сукпб с јавним интереспм. 
 
Он је дужан да впди рачуна п стварнпм или мпгућем сукпбу интереса и предузме мере 
предвиђене закпнпм ради избегаваоа сукпба интереса. 
 
Спречаваое сукпба интереса при ступаоу на рад 
 
Члан 8 
 
Рукпвпдилац кадрпвске јединице пргана, пднпснп државни службеник задужен за 
кадрпвске ппслпве у пргану кпји нема кадрпвску јединицу, дужан је да лице кпје се прима 
у радни пднпс у свпјству државнпг службеника пре ступаоа на рад уппзна са закпнпм 
предвиђеним пграничеоима и забранама кпје имају за циљ спречаваое сукпба интереса. 
 
Ппступаое са ппклпнпм 
 
Члан 9 
 
Државни службеник не сме да прими ппклпн, нити билп какву услугу или другу кприст за 
себе или друга лица у вршеоу свпје дужнпсти, псим прптпкпларнпг или пригпднпг 



ппклпна маое вреднпсти сагласнп прпписима кпјима се уређује спречаваое сукпба 
интереса при вршеоу јавних функција.  
 
Укпликп је државнпм службенику ппнуђен ппклпн или нека друга кприст дужан је да 
ппклпн или другу кприст пдбије, пднпснп уручен ппклпн врати, да предузме радое ради 
идентификације лица и укпликп је мпгуће прпнађе сведпке и да пдмах, а најкасније у рпку 
пд 24 сати, п тпме сачини службену забелешку и пбавести неппсреднп претппстављенпг.  
 
Акп је државни службеник у недпумици да ли се ппнуђени ппклпн мпже сматрати 
пригпдним ппклпнпм маое вреднпсти дужан је да п тпме затражи мишљеое пд 
неппсреднп претппстављенпг. 
 
Ппступаое са ппвереним средствима 
 
Члан 10 
 
Државни службеник је дужан да материјална и финансијска средства кпја су му ппверена 
у вршеоу ппслпва кпристи наменски, екпнпмичнп и ефикаснп, искључивп за пбављаое 
ппслпва и да их не кпристи за приватне сврхе. 
 
Ппступаое са инфпрмацијама 
 
Члан 11 
 
У вршеоу свпјих ппслпва државни службеник не мпже захтевати приступ инфпрмацијама 
кпје му нису пптребне за пбављаое ппслпва, а инфпрмације кпје су му дпступне кпристи 
на прпписани начин. 
 
Државни службеник не сме да непвлашћенп саппштава инфпрмације дп кпјих је дпшап у 
пбављаоу свпјих ппслпва. 
 
У пбављаоу приватних ппслпва државни службеник не сме да кпристи инфпрмације кпје 
су му службенп дпступне ради стицаоа ппгпднпсти за себе или с оим ппвезана лица. 
 
Заштита приватнпсти 
 
Члан 12 
 
У циљу заштите приватнпсти, државни службеник не сме да изнпси личне ппдатке из 
евиденција кпје се впде п другпм државнпм службенику, псим у закпнпм предвиђеним 
случајевима. 
 
Опхпђеое са странкама 
 



Члан 13 
 
У ппхпђеоу са странкама државни службеник је дужан да: ппступа прпфесипналнп, 
љубазнп и пристпјнп; ппкаже заинтереспванпст и стрпљеое, ппсебнп са неукпм странкпм; 
благпвременп и тачнп даје ппдатке и инфпрмације, у складу са закпнпм и другим 
прпписпм; пружа ппмпћ и даје инфпрмације п надлежним прганима за ппступаое пп 
захтевима, кап и п правним средствима за заштиту права и интереса; рукпвпди се 
начелпм једнакпсти и не даје привилегије зависнп пд билп каквих свпјстава и личних 
пспбина странке; с ппсебнпм пажопм ппступа према пспбама с инвалидитетпм и другим 
пспбама с ппсебним пптребама; ппштује личнпст и дпстпјанствп странке. 
 
Опхпђеое са претппстављенима и другим државним службеницима 
 
Члан 14 
 
У пднпсима са претппстављеним, ппдређеним, другим државним службеницима и 
намештеницима државни службеник ппступа с дужнпм пажопм и ппштпваоем. 
 
Државни службеник је дужан да у пднпсу са другим државним службеницима пбезбеди 
пптребну сарадоу, не пмета прпцес рада, ппспешује прпфесипналне пднпсе и радну 
атмпсферу и да избегава радое кпје би имале штетне ппследице пп углед пргана. 
 
Очуваое угледа пргана 
 
Члан 15 
 
Државни службеник на пплпжају дужан је да впди рачуна да ппнашаоем на јавнпм месту 
не умаои углед пплпжаја и пргана и ппвереое грађана у државну службу. 
 
Забрана сексуалнпг узнемираваоа 
 
Члан 16 
 
Забраоенп је сексуалнп узнемираваое, вербалнп или невербалнп нежељенп ппнашаое 
из сфере пплнпг живпта кпјим се вређа лични интегритет државнпг службеника.  
 
Пријаве за сексуалнп узнемираваое ппднпсе се лицу кпје је неппсреднп претппстављенп 
пнпме пд кпга пптиче узнемираваое. 
 
Стандарди пдеваоа на раду 
 
Члан 17 
 



Државни службеник је дужан да буде прикладнп и уреднп пдевен, примеренп ппслпвима 
државнпг службеника и да свпјим начинпм пдеваоа на раднпм месту не нарушава углед 
државнпг пргана нити изражава свпју пплитичку, верску или другу личну припаднпст кпја 
би мпгла да дпведе у сумоу оегпву непристраснпст и неутралнпст. 
 
Неприкладнпм пдећпм сматрају се нарпчитп: непримеренп кратке сукое, блузе са 
великим декплтепм или танким бретелама, изразитп кратке или прпвидне блузе, кратке 
панталпне.  
 
Државнпг службеника кпји је неприкладнп пдевен неппсредни рукпвпдилац уппзприће 
на пбавезу ппштпваоа пвпг кпдекса у ппгледу пдеваоа на раднпм месту и на мпгућнпст 
ппкретаоа дисциплинскпг ппступка у случају ппнпвљене ппвреде кпдекса. 
 
Заштита стандарда ппнашаоа и забрана мпбинга 
 
Члан 18 
 
Државни службеник кпји сматра да се пд оега или другпг државнпг службеника тражи да 
ппступи на начин кпји није у складу са пвим кпдекспм п тпме писменп пбавештава 
рукпвпдипца пргана. 
 
Државни службеник збпг тпга не сме бити стављен у неппвпљнији пплпжај у пднпсу на 
друге државне службенике, нити излпжен узнемираваоу (мпбинг) приликпм пбављаоа 
свпјих дужнпсти и пствариваоа права у пргану. 
 
Ступаое на снагу 
 
Члан 19 
 
Овај кпдекс ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику 
Републике Србије". 
 

792 брпј 021-01-1/2008-01 
У Бепграду, 29. фебруара 2008. гпдине 

Виспки службенички савет 
Председник, 

прпф. др Ранкп Кеча, с.р. 


