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Ситуација у којој се члан школског одбора кандидује за директора исте школе
Нема законских сметњи да се члан школског одбора кандидује и учествује у
конкурсу за избор директора исте школе, с тим што је ово лице дужно да се изузме из
даљег рада и одлучивања школског одбора о питањима из надлежности тог органа у вези
са расписаним конкурсом за избор директора те школе, и да поступи сагласно одредби чл.
32. ст. 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције (''Службени гласник РС'', бр. 97/08,
53/10, 66/11-УС, 67/13-УС, 112/13-аутентично тумачење и 8/15-УС; у даљем тексту: Закон
о Агенцији), односно да писмено обавести непосредно претпостављеног и Агенцију о
сумњи у постојање сукоба интереса.
Учешће овог члана школског одбора у одлучивању у вези са спровођењем конкурса
за избор директора представљало би сукоб интереса и сваки појединачни акт у чијем би
доношењу учествовао био би ништав.
Ово стога што је одредбама чл. 27. Закона о Агенцији прописано да је функционер
дужан да јавну функцију врши тако да јавни интерес не подреди приватном, да се
придржава прописа који уређују његова права и обавезе и да ствара и одржава поверење
грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, да избегава стварање односа
зависности према лицу које би могло да утиче на његову непристрасност у вршењу јавне
функције, а у случају да не може да избегне такав однос или такав однос већ постоји, да
учини све што је потребно ради заштите јавног интереса и да не сме да користи јавну
функцију за стицање било какве користи или погодности за себе или повезано лице.
Такође, имајући у виду надлежности школског одбора и директора школе, које су
прописане одредбама чл. 57. и 62. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16одлука УС), између школског одбора и директора исте школе постоји однос зависности и
контроле. Стога је члан школског одбора дужан да, уколико буде изабран на јавну
функцију директора школе, одмах престане са вршењем јавне функције члана школског
одбора.

