
 

 

  
 

Мишљење Агенције за борбу против корупције  

бр. 014-011-00-0348/18-11 од 30.01.2019. године 

 

 

ДА ЛИ СУ СВИ ЧЛАНОВИ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА ФУНКЦИОНЕРИ, ДА ЛИ СИ 

ДУЖНИ ДА ТРАЖЕ САГЛАСНОСТ АГЕНЦИЈЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДРУГЕ ЈАВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ И ДА ЛИ СУ ДУЖНИ ДА ПОДНОСЕ ИЗВЕШТАЈ  О ИМОВИНИ И 

ПРИХОДИМА 

 

 

 

 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 и 8/15-УС; у 

даљем тексту: Закон о Агенцији), функционер је свако изабрано, постављено или 

именовано лице у органе Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне 

самоуправе и органе јавних предузећа и привредних друштава, установа и других 

организација чији је оснивач, односно члан Република Србија, аутономна покрајина, 

јединица локалне самоуправе и друго лице које бира Народна скупштина. 

 Одредбама чл. 43. ст. 1. тач. 1. у вези са чл. 61. ст. 1. Закона о високом образовању 

(''Службени гласник РС'' бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 73/18) прописано је да је орган 

управљања универзитета савет. 

 Из наведених прописа произлази да су сви чланови савета универзитета  

функционери у смислу чл. 2. Закона о Агенцији,  без обзира на то да ли су чланови савета 

представници установе, студената или оснивача, јер савет универзитета представља орган 

високошколске установе.  

 Одредбом чл. 28. ст. 4. Закона о Агенцији прописана је обавеза функционера који 

је изабран, постављен или именован на другу јавну функцију и који намерава да више 

функција врши истовремено, да у року од три дана од дана избора, постављења или 

именовања затражи сагласност Агенције. 

 Имајући у виду наведено сви чланови савета универзитета имају обавезу да  

Агенцији поднесу захтев за давање сагласности уколико врше другу јавну функцију. 

 Одредбом чл. 43. ст. 1. Закона о Агенцији прописано је, поред осталог, да је орган 

у коме функционер врши јавну функцију, дужан да обавести Агенцију да је функционер 

ступио на функцију, односно да му је функција престала, у року од седам дана од дана 

ступања на функцију, односно престанка функције. Ставом 2. истог члана  прописано је 

да је функционер дужан да у року од 30 дана од дана избора, постављења или именовања 

поднесе Агенцији извештај о својој имовини и приходима, односно праву коришћења 

стана за службене потребе и о имовини и приходима супружника или ванбрачног 

партнера, као и малолетне деце уколико живе у истом породичном домаћинству, на дан 

избора, постављења или именовања. 

 С обзиром на наведено, савет универзитета има обавезу да у прописаном року  

обавести Агенцију о ступању на функцију свих чланова савета, а чланови савета имају 

обавезу да у прописаном року Агенцији поднесу извештај о имовини и приходима 

уколико је прописана накнада по основу тог чланства. 

 

                                                                                                                               


