
1. П  ривреднo  друштвo,  банк  а,    друштвена  предузећа  која  нису  приватизована  и   
субјекти приватизације у вези са чијом приватизацијом су раскинути уговори од 
стране Агенције за привредне регистре 

У смислу  чл.  2.  алинеја  2.  Закона,  функционер  је  и  сваки изабрани, 
постављени  или  именовани  представник  Републике  Србије,  аутономне 
покрајине,  локалне  самоуправе  или  јавног  предузећа  у  орган  друге 
организације, којом се, поред осталих, сматрају и: 

- друштвено предузеће које није приватизовано;
- правни субјект у вези са чијом приватизавијом је уговор од стране 

Агенције за приватизацију раскинут;
-  привредно  друштво  и  банка  чији  је  оснивач,  акционар  или  члан 

Република  Србија,  аутономна  покрајина,  локална  самоуправа  или  јавно 
предузеће.

2. Право функционера затеченог на другом послу или делатности на дан 01.01.2010. 
године

Право  на  подношење  захтева  за  добијање  сагласности  за  обављање 
другог посла или друге делатности уз јавну функцију има и функционер који 
посао  или  делатност  уз  јавну  функцију  обавља  на  дан  почетка  примене 
Закона. Обавеза је таквог функционера да се, у смислу чл. 82. ст. 1. Закона, 
који  се  аналогно  примењује,  до  1.  априла  2010.  године  определи  да  ли  ће 
задржати  јавну  функцију  или  ће  се  бавити  само  другим  послом  или 
делатношћу,  или  да  до  тог  дана  поднесе  Агенцији  захтев  за  добијање 
сагласности да уз јавну функцију обавља и други посао или делатност.

3. Обављање самосталне делатности  

Функционер који обавља самосталну делатност према закону којим се 
уређује предузетништво не може пренети управљачка права с обзиром на то 
да  је  предузетник  физичко  лице  и  да  радња  или  други  облик  обављања 
самосталне  делатности  (агенција,  биро,  студио  и  сл.)  нема  карактер 
привредног друштва. 

Обављање  самосталне  делатности  према  закону  којим  се  уређује 
предузетништво представља другу делатност у смислу чл. 30. и 31. Закона о 
Агенцији за борбу против корупције у вези са чијим обављањем је потребна 
сагласност Агенције за борбу против корупције. 

Функционер  коме  је  дата  сагласност  за  обављање  самосталне 
делатности  као  предузетнику  дужан  је  да  за  време  вршења  функције  која 
захтева  заснивање  радног  односа  привремено  престане  да  непосредно  води 
радњу  и  да  делатност  радње  настави  преко  запосленог  као  пословође на 
основу  писаног  овлашћења,  у  складу  са  Законом  о  приватним 
предузетницима.  Обављање  делатности  радње  пеко  запосленог  као 
овлашћеног  пословође,  у  смислу  члана  25.  Закона  о  приватним 
предузетницима,  може се сматрати начином преноса управљачких права за 
време  вршења  јавне  функције  од  стране  предузетника  који  обавља  јавну 
функцију.
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