
 

Обавештење Агенције за борбу против корупције  

бр. 014-012-00-0381/20-11 од 25.08.2020. године 

 

 

ДА ЛИ ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ МОЖЕ ДА ДОНЕСЕ ОДЛУКУ О 

РАСПОРЕЂИВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОСНОВУ КОЈЕ БИ СВОЈУ СУПРУГУ 

(ПОВЕЗАНО ЛИЦЕ) ИЗ ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА ТЕ ШКОЛЕ РАСПОРЕДИО НА РАД У 

МАТИЧНОЈ ШКОЛИ  

                                 

  

 У смислу чл. 2. 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, 8/15-УС и 88/19; у даљем 

тексту: Закон о Агенцији), повезано лице је, поред осталих, супружник функционера, 

приватни интерес је било каква корист или погодност за функционера или повезано лице, а 

сукоб интереса је ситуација у којој функционер има приватни интерес који утиче, може да 

утиче или изгледа као да утиче на поступање функционера у вршењу јавне функције на начин 

који угрожава јавни интерес. 

 У конкретној ситуацији са директором Школе, повезано лице је његова супруга. 

  Одредбама чл. 27. Закона о Агенцији прописано је 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. 

 Директор, у складу са одредбама чл. 122. ст. 1. и 126. ст. 1, 2. и 4. тач. 18, 19. и 23. 

Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 

27/18-др.закони, 10/19 и 6/20), руководи радом установе, одговоран је за законитост рада и за 

успешно обављање делатности установе и за свој рад одговара министру и органу 

управљања, и осим послова утврђених законом и статутом установе, директор одлучује о 

правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и другим 

законом, доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом, и 

обавља и друге послове у складу са законом и статутом. 

 Имајући у виду наведено, уколико би директор Школе донео одлуку којом би његова 

супруга (или са њим повезано лице) била распоређена из издвојеног одељења те школе на 

радно место професора разредне наставе у Школи у којој функционер врши јавну функцију 

директора, довео би себе у ситуацију сукоба интереса, јер би на тај начин јавни интерес 

подредио приватном, коришћењем јавне функције за стицање користи, односно погодности за 

повезано лице, чиме би угрозио поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне 

функције, што је супротно одредбама чл. 27. Закона о Агенцији. 

 Агенција је, сагласно одредби чл. 32. ст. 3. Закона о Агенцији, размотрила могућност 

евентуалног отклањања сукоба интереса, али је оцењено да би постојала сумња у 

објективност приликом спровођења поступка распоређивања запосленог који је повезано 

лице са директором Школе, као и да би касније, у току трајања радног односа, неминовно 

долазило до ситуација које би представљале сукоб интереса, који не би било могуће 

отклонити чак ни применом правила о изузећу прописаних Законом о општем управном 

поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење). 

 

 

                                                                                                                      


