
Мишљење Агенције за борбу против корупције
бр. 014-011-00-0170/20-11 од 21.07.2020. године

ДА ЛИ ДИРЕКТОР ИЛИ ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА, НАД КОЈИМ СУ
ПРЕУЗЕТА ОСНИВАЧКА ПРАВА ОД СТРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, МОЖЕ БИТИ

ОДБОРНИК ИЛИ ЧЛАН ОПШТИНСКО ВЕЋА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Поводом Вашег захтева за давање мишљења о томе да ли директор или заменик
директора  дома  здравља,  над  којим су  преузета  оснивачка  права  од  стране  Републике
Србије, може бити одборник или члан општинског већа јединице локалне самоуправе, уз
сагласност Агенције  за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција), у складу са
одредбама чл. 28. 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 и 88/19; у
даљем тексту: Закон о Агенцији), Агенцији Вас обавештава следеће:

Читањем Одлуке о преузимању права над домовима здравља ("Службени гласник
РС",  бр.  21/20)  утврђено  је  да  је  Република  Србија  преузела  оснивачка  права,  поред
осталих, и над Домом здравља Врњачка Бања, да оснивачка права у име Републике Србије
врши Влада, да се средства за финансирање дома здравља, за намене утврђене законом
обезбеђују из буџета Републике Србије, доприноса за обавезно социјално осигурање, као и
других извора, у складу са законом.

Одредбама чл. 113. ст. 1. и 4. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник
РС", бр. 25/19) прописано је да су органи здравствене установе у јавној својини директор,
управни  одбор  и  надзорни  одбор,  да  здравствена  установа  може  имати  и  заменика
директора,  који  замењује  директора  ако  је  директор  одсутан  или  спречен  да  обавља
послове директора, а који се именује и разрешава под условима, на начин и по поступку
који је  прописан за именовање и разрешење директора здравствене установе,  као и да
директора, заменика директора, председника и чланове управног одбора и председника и
чланове надзорног одбора здравствене установе, именује и разрешава оснивач. 

У складу  са  одредбом  чл.  114.  ст.  1.  Закона  о  здравственој  заштити,  директор
организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа здравствену установу и
одговоран је за законитост рада здравствене установе, у складу са законом.

На основу наведеног,  нема законских сметњи да лице које врши јавну функцију
директора или заменика директора Дома здравља Врњачка Бања истовремено врши јавну
функцију  одборника  Скупштине  општине  Врњачка  Бања  и  члана  Општинског  већа
општине Врњачка Бања који није на сталном раду, с тим што је дужан да, у складу са
одредбом чл. 28. ст. 4. Закона о Агенцији, у року од три дана од дана избора, постављења
или именовања на  другу  јавну  функцију  затражи  сагласност  Агенције  за  истовремено
вршење тих јавних функција.

С обзиром на  то  да  јавне  функције  директора  дома  здравља,  односно заменика
директора дома здравља и члана општинског већа на сталном раду захтевају стални рад,
истовремено вршење јавне функције директора или заменика Дома здравља Врњачка Бања
и јавне  функције  члана  Општинског  већа  општине  Врњачка  Бања на  сталном  раду  је
неспојиво. Ово стога што су послови из надлежности директора дома здравља, као органа
руковођења који је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности дома
здравља, и послови заменика директора дома здравља који га мења, послови од општег
интереса,  због  чега  постоји  појачана  одговорност  функционера  за  њихово обављање и
захтевају  ангажовање  с  пуним  радним  временом  како  би  се  успешно  и  квалитетно
обављали, а имајући у виду да и послови члана општиског већа на сталном раду, с друге
стране,  захтевају  већу  одговорност  и  ангажовање  функционера  за  њихово  успешно  и
одговорно обављање.


