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Република  Србија  
КОМИСИЈА  ЗА  ЗАШТИТУ  КОНКУРЕНЦИЈЕ  

ЕТИЧКИ  КОДЕКС  
КОМИСИЈЕ  ЗА  ЗАШТИТУ  КОНКУРЕНЦИЈЕ  

Београд, јун  2015. године  



На  основу  чл. 22. став  2. и  28а  Закона  о  заштити  конкуренције  („Службени  
гласник  РС", бр.51/09 и  95/l3), Савет  Комисије  за  заштиту  конкуренције , на  25. 

седници  од  03.0б.2015. године, донео  је  

ЕТИЧКИ  КОДЕКС  
КОМИСИЈЕ  ЗА  ЗАШТИТУ  КОНКУРЕНЦИЈЕ  

Предмет  и  циљ  Кодекса  

Члан  1. 
Етичким  кодексом  Комисије  за  заштиту  конкуренције  (у  даљем  тексту: Кодекс) 

одређују  се  стандарди  понашања  и  поступања  председника  Комисије  и  чланова  Савета  
Комисије  (у  даљем  тексту: чланови  органа) и  запослених  у  Комисији  за  заштиту  
конкуренције  (у  даљем  тексту: запослени  у  Комисији), у  циљу  очувања  достојанства  
организације, независности  и  непристрасности , подизања  свести  о  одговорности  у  раду, 
као  и  заштите  и  унапређења  стручног  интегритета . 

Поверење  јавности  

Члан  2. 
Чланови  органа  и  запослени  у  Комисији  дужни  су  да  се  понашају  на  начин  који  

доприноси  очувању  и  подстицању  поверења  јавности  у  интегритет, непристрасност  и  
ефикасност  Комисије. 

Законитост  и  непристрасност  у  раду  

Члан  3. 
Чланови  органа  и  запослени  у  Комисији  обављају  своје  дужности  у  оквиру  датих  

овлаш fiiења, у  складу  са  законом  и  другим  прописом  и  поступају  по  правилима  струке  и  
одредбама  овог  кодекса. 

Политичка  неутралност  

Члан  4. 
Чланови  органа  и  запослени  у  Комисији  придржавају  се  у  вршењу  своје  

дужности  начела  политичке  неутралности . 

Спречавање  сукоба  интереса  

Члан  5. 
У  вршењу  својих  послова  чланови  органа  и  запослени  у  Комисији  нefiie 

дозволити  да  њихов  приватни  интерес  дође  у  сукоб  с  јавним  интересом  и  предузимаfiiе  
све  потребне  мере  предвиђене  законом  ради  избегавања  сукоба  интереса. 
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Поступање  са  информацијама  

Члан  б. 
У  вршењу  својих  послова  чланови  органа  и  запослени  у  Комисији  имају  приступ  

само  оним  информацијама  које  су  им  потребне  за  обављање  послова  и  на  које  имају  
право  у  складу  са  позитивним  прописима  и  унутрашњим  актима  Комисије  који  уређују  
ову  материју, а  информације  које  су  им  доступне  морају  да  користе  на  прописани  
начин. 

Чланови  органа  и  запослени  у  Комисији  не  смеју  неовлаш fiiено  да  саопштавају  
информације  до  којих  су  дошли  у  обављању  својик  послова. 

У  обављању  приватних  послова  чланови  органа  и  запослени  у  Комисији  не  смеју  
да  користе  информације  и  податке  који  су  им  службено  доступни, ради  стицања  
погодности  за  себе  или  са  њима  повезаним  лицима. 

Чланови  органа  и  запослени  у  Комисији  не  смеју  прикрити, преfiiутати  или  
учинити  недоступним  информације  или  цињенице  које  су  потребне  за  обављање  
послова, односно  за  вођење  или  локретање  поступка  пред  Комисијом  или  обављање  
других  послова  од  интереса  за  Комисију. 

Опхођење  са  странкама  

Члан  7. 
У  опхођењу  са  странкама  чланови  органа  и  запослени  у  Комисији  дужни  су  

нарочито  да: поступају  професионално , љубазно  и  пристојно; покажу  стрпљење, 
посебно  са  неуком  странком; благовремено  и  тачно  дају  податке  и  информације, у  
складу  са  Законом  и  другим  прописом . 

Чланови  органа  и  запослени  у  Комисији  руководе  се  начелом  једнакости  и  не  
дају  привилегије  зависно  од  било  каквик  својстава  и  личних  особина  странке; с  
посебном  пажњом  поступају  према  особама  с  инвалидитетом  и  другим  особама  с  
посебним  потребама  и  поштују  личност  и  достојанство  странке. 

Опхођење  чланова  органа  и  запослених  у  Комисији  

Члан  8. 
У  међусобним  односима, чланови  органа  и  запослени  у  Комисији  поступају  с  

дужном  пажњом  и  поштовањем . 
Чланови  органа  и  запослени  у  Комисији  дужни  су  да  у  међусобним  односима : 

обезбеде  спречавање  дискриминације  у  складу  са  законом, доприносе  остваривању  
потребне  сарадње, не  ометају  процес  рада, поспешују  професионалне  односе  и  радну  
атмосферу  и  не  предузимају  било  какве  радње  које  би  имале  штетне  последице  по  углед  
Комисије. 

Очување  угледа  Комисије  

Члан  9. 
Чланови  органа  и  запослени  у  Комисији  дужни  су  да  воде  рачуна  да  својим  

понашањем  најавном  месту  не  умање  углед  Комисије. 

3 



У  случају  иступања  у  јавности  у  којима  чланови  органа  и  запослени  у  Комисији  
представљају  Комисију, дужни  су  да  износе  ставове  Комисије. 

У  случају  иступања  ујавности  у  којима  чланови  органа  и  запослени  у  Комисији  
не  представљају  Комисију, али  се  иступање  односи  на  послове  из  делокруга  Комисије, 
дужни  су  да  напомену  да  износе  личне  ставове  који  се  не  могу  сматрати  званичним  
ставовима  Комисије, а  не  смеју  износити  податке  који  би  могли  нанети  штету  угледу  
Комисије  и  нарушити  поверењејавности  у  рад  државних  органа, као  ни  податке  који  су  
зашти fiiени  у  складу  са  Законом  и  другим  прописима. 

У  случају  иступања  ујавности  у  којима  чланови  органа  и  запослени  у  Комисији  
не  представљају  Комисију, нити  се  иступање  односи  на  послове  из  делокруга  Комисије, 
дужни  су  да  иступају  искључиво  као  физичка  лица. 

Унапређење  стручног  интегритета  

Члан  10. 
Чланови  органа  и  запослени  у  Комисији  fiie се  старати  о  континуираном  

образовању  и  стручном  усавршавању, ради  унапређивања  својих  знања  која  треба  да  
допринесу  стручном  и  квалитетном  обављању  послова. 

Грубе  повреде  Кодекса  

Члан  ] 1 
Грубом  повредом  Кодекса  сматраl-iе  се  повреда  чланова  4, 5, б, 8 и  9. Кодекса, 

изазвана  намерно  или  грубом  непажњом, а  која  је  онемогућила  или  угрозила  вођење  
поступка  или  обављања  другик  службених  радњи  пред  Комисијом . 

Притужбе  због  кршења  Кодекса  

Члан  12. 
Притужба  због  кршења  Кодекса  против  запосленог  у  Комисији  подноси  се  

председнику  Комисије. 
Председник  Комисије  одлучује  о  притужбама  против  запослених  и  може, у  том  

смислу, изреfiiи  дисциплинске  мере  у  складу  са  позитивним  прописима  и  унутрашњим  
актима  Комисије  који  уређују  ову  материју. 

Савет  Комисије  одлучује  о  притужбама  против  чланова  органа  због  кршења  
Кодекса. 

Обавеза  упознавања  са  садржајем  Кодекса  

Члан  13. 
Сви  чланови  органа  и  запослени  у  Комисији  дужни  су  да  у  року  од  три  радна  

дана  од  дана  ступања  на  снагу  овог  Кодекса  потпишу  изјаве  да  су  упознати  са  његовим  
садржајем . 
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Стуиање  на  снагу  и  објављивање  

Члан  14. 
Овај  Кодекс  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  на  огласној  табли  

Комисије, а  по  ступању  на  снагу  објављује  се  на  интернет  страници  Комисије. 

КО  уИГаИЈЕ  t -(" 
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Број  : 1 /0-03-467/20 ] 5-1 
У  Београду  дана  09.06.2015. године  

Правилникје  објављен  на  огласној  табли  
Комисије  дана  09.06.2015. године  
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