
           

     Мишљење Агенције за спречавање корупције 

бр. 014-011-00-0093/21-11 од 12.03.2021. године

ДА ЛИ СУ ДЕКАН И ПРОДЕКАН, ЧЛАНОВИ САВЕТА ИЗ РЕДА НАСТАВНОГ И
НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА ЈАВНИ ФУНКЦИОНЕРИ 

У СМИСЛУ ЧЛАНА 2. ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ КОРУПЦИЈЕ

Према чл. 2. ст. 1. тач. 3. Закона о спречавању корупције ("Службени гласник РС",
бр.  35/19,  88/19-УС  и  11/21-аутентично  тумачење;  у  даљем  тексту:  Закон)  јавни
функционер је свако изабрано,  постављено или именовано лице у органу јавне власти,
осим  лица  која  су  представници  приватног  капитала  у  органу  управљања  привредног
друштва које је орган јавне власти.

У смислу чл. 2. Закона орган јавне власти је орган Републике Србије, аутономне
покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине, установа, јавно предузеће и
друго  правно  лице  чији  је  оснивач  или  члан  Републике  Србија,  аутономна  покрајина,
јединица локалне самоуправе или градска општина.

Према Аутентичном тумачењу Народне Скупштине РС бр. 6 од 11.02.2021. године,
одредба чл. 2. ст. 1. тач.  3. Закона, односи се и примењује на лица која су непосредно
бирана од стране грађана и лица које бира, поставља или именује Народна скупштина,
председник  Републике,  Врховни  касациони  суд,  Високи  савет  судства,  Државно  веће
тужилаца,  Влада  Републике  Србије,  скупштина  аутономне  покрајине,  влада  аутономне
покрајине и органи јединица локалне самоуправе.

Одредбом чл. 62. и 63. ст.  2. Закона о високом образовању ("Службени гласник
РС", бр.  88/17,  73/18,  27/18-др. закон,  67/19 и 6/20-др.  закони) прописано је  да је  број
чланова савета високошколске установе чији је оснивач Република Србија најмање 17, да
у складу са статутом високошколске установе, савет високошколске установе из става 1.
овог члана чине представници установе, студената и оснивача, од укупног броја чланова
савета универзитета,  факултета,  односно уметничке академије у саставу универзитета и
академије  струковних  студија,  да  када  је  оснивач  Република  представнике  оснивача
именује  Влада,  из  реда  истакнутих  личности  из  области  науке,  културе,  просвете,
уметности  и  привреде,  водећи  рачуна  о  заступљености  припадника  оба  пола,  да  се
председник савета бира из реда представника високошколске установе и да савет бира и
разрешава орган пословођења.                                                              

Према одредбама чл. 64. истог закона орган пословођења факултета је декан који се
бира  тајним  гласањем  из  реда  наставника  високошколске  установе  који  су  у  радном
односу  са  пуним  радним  временом,  а  изабрани  су  на  неодређено  време,  орган
пословођења бира се на три године са могућношћу једног узастопног избора.

Одредбама чл. 23. Статута Филолошког факултета бр. 3103/1 од 24.11.2020. године
(у даљем тексту: Статут) прописано је да чланове Савета из реда наставног особља бира
Наставно-научно  веће,  а  чланове  Савета  из  реда  ненаставног  особља  бира  Збор
ненаставног особља.

Одредбама чл. 26.  истог  статута  прописано  је  да је  декан  руководилац и  орган
пословођења Факултета, да се декан бира тајним гласањем из реда редовних професора
који  су  у  радном односу  са  пуним радним временом на факултету,  на  период од три
године, са могућношћу једног поновног избора, док је чл. 27. прописано да продекане из
реда наставника и студента продекана бира Савет Факултета, на начин уређен статутом.



          Имајући у виду наведено, декан факултета није јавни функционер у смислу чл. 2.
Закона, с обзиром на то да декана на основу одредбе чл. 63. ст. 1. тач. 2. Закона о високом
образовању бира и разрешава Савет факултета.          

Такође ни продекани нису јавни функционер у смислу чл. 2. Закона, с обзиром на
то  да  продекане  из  реда  наставника  и  студента  продекана  бира  Савет  Филолошког
факултета према одредби чл. 27. ст. 3. Статута. 

На основу наведеног, чланови Савета из реда запослених нису јавни функционери
према одредби чл. 2. Закона, с обзиром на то да их бира Наставно-научно веће и Збор
ненаставног особља, док су чланови Савета из реда оснивача јавни функционери у смислу
чл.  2.  Закона,  јер када  је  оснивач  високошколске  установе  Република  представнике
оснивача именује Влада.

                                                                             
                                                                                                                     


