
Мишљење Агенције за борбу против корупције
бр. 014-011-00-0025/20-11 од 07.02.2020. године

ДА ЛИ СУ СПОЈИВЕ ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
И ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Одредбама  чл.  27.  ст.  2.  и  3.  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) прописано  је,  поред
осталог,  да  је  функционер  дужан  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.

Одредбама чл. 83. Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", бр. 88/18; у
даљем тексту: Статут) одређено је да је градска општина подручје града Ниша у којој се
врше послови града утврђени тим статутом, која има својство правног лица.

Чланом 99. Статута одређено је да  органи града Ниша врше надзор над радом и
актима органа градске општине у вршењу послова града који су тим статутом пренети
градској општини, да је надлежни орган градске општине дужан да органу града Ниша
који врши надзор над радом и актима тог органа, благовремено достави тражене податке,
списе и исправе,  и да је за достављање тражених података,  списа и исправа одговоран
председник градске општине, односно секретар скупштине градске општине ако се надзор
врши над радом и актима скупштине градске општине.

Према  одредбама  чл.  101.  ст.  1.  и  2.  Статута,  када  извршни  орган  или  управа
градске  општине не врши послове утврђене тим статутом или другим прописом града
Ниша, Градско веће града Ниша ће на то упозорити извршни орган или управу градске
општине и затражити да поступа у складу са одредбама Статута или другог прописа града.
У складу са ст. 2. истог члана, ако извршни орган или управа градске општине и после
упозорења не врши те послове, надлежни орган града Ниша преузеће вршење тих послова,
а градској општини ће се ускратити финансијска средства за обављање тих послова.

Према одредбама чл. 100. ст.  1.  и 2.  Статута,  када пропис или други општи акт
градске општине није у сагласности са законом,  Статутом или другим прописом града
Ниша, служба града Ниша надлежна за прописе и контролу законитости упозориће на то
надлежни орган градске општине и, уколико орган градске општине не поступи у складу
са упозорењем, Скупштина града Ниша ће тај  пропис,  односно општи акт ставити ван
снаге. 

Чланом 103. Статута  одређено је  да органи градске општине у вршењу послова
градске  општине  дају  органима  града  Ниша  иницијативу  за  уређивање  односа  из
надлежности  града  Ниша,  односно  од  значаја  за  градску  општину,  предлажу  мере
органима града Ниша од значаја  за  решавање питања која  се  тичу градске општине и
учествују  у припремању прописа  града Ниша чија  је  садржина  од посебног  значаја  за
градску општину.

Имајући у виду наведена надзорна овлашћења града Ниша над органима градске
општине, истовременим вршењем јавних функција одборника Скупштине града Ниша и
члана Већа у једној од градских општина града Ниша доводи се у сумњу непристрасно
вршење  јавне  функције  одборника  Скупштине  града  Ниша,  јер  би  на  тај  начин
функционер  могао доћи у  ситуацију  да  учествује  у  надзору  над  радом органа  градске
општине у којој врши јавну функцију. 

Такође,  функционер  може доћи  у  ситуацију  да  као  одборник  Скупштине  града
Ниша одлучује  поводом иницијативе  за  уређивање прописа  из  надлежности  града  и  о



мерама од значаја за решавање питања која се тичу градске општине које даје, односно
предлаже, орган градске општине у којем функционер врши јавну функцију члана Већа.

На основу наведеног, истовремено вршење јавних функција одборника Скупштине
града Ниша и члана већа у једној од градских општина града Ниша је неспојиво.


