
 
  

Мишљење Агенције за борбу против корупције 

бр. 014-011-00-0005/21-11 од 15.01.2021. године 

 

 

ДА ЛИ СУ ШЕФ КАБИНЕТА И ЗАМЕНИК ШЕФА КАБИНЕТА ПОТПРЕДСЕДНИКА 

ВЛАДЕ ЈАВНИ ФУНКЦИОНЕРИ У СМИСЛУ ЧЛАНА 2. ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ 

КОРУПЦИЈЕ 

 

 
 У смислу чл. 2. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС“, бр. 35/19 и 

88/19), 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, а 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 Република Србија, 

аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или градска општина. 
 Одредбама чл. 27. ст. 1, 2. и 3. Закона о Влади ("Службени гласник РС“, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 74/12 - исправка УС, 7/14 - УС, 

44/14, 30/18 - др. закон) прописано је, поред осталог, да председник Владе и 

потпредседници Владе имају кабинете, који по њиховом налогу врше стручне и друге 

послове за њихове потребе, да се радни однос у кабинету заснива на одређено време, док 

траје дужност председника Владе односно потпредседника Владе и да кабинете воде 

шефови кабинета, које постављају и разрешавају председник Владе односно 

потпредседник Владе. 
 У складу са одредбом чл. 10. ст. 3. у вези са чл. 1. Уредбе о начелима за унутрашње 

уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и 

службама Владе ("Службени гласник РС", бр. 81/07, 69/08, 98/12, 87/13 и 2/19), којом се 

прописују начела за унутрашње уређење и систематизацију радних места у 

министарствима, посебним организацијама, Генералном секретаријату Владе, кабинетима 

председника и потпредседника Владе и осталим службама Владе, Управи за заједничке 

послове републичких органа и стручним службама управних округа, посебне унутрашње 

јединице су секретаријат, кабинет министра, а у Министарству одбране – и Генералштаб 

Војске Србије. 
 Према одредбама чл. 2, 3. и 4. Уредбе о кабинету потпредседника Владе 

(„Службени гласник РС”, бр. 75/05 и 69/08) кабинет обавља стручне и друге послове за 

потребе потпредседника Владе и по његовом налогу, кабинет води шеф кабинета, кога 

поставља и разрешава потпредседник Владе, који има при вођењу кабинета иста 

овлашћења као директор службе Владе који је одговоран председнику Владе и шеф 

Кабинета може да има заменика, кога сам предлаже, а кога поставља и разрешава 

потпредседник Владе, који помаже шефу кабинета у оквиру овлашћења која му он одреди 

и замењује га ако је одсутан или спречен. 

 Имајући у виду наведене прописе, шеф кабинета и заменик шефа кабинета 

потпредседника Владе нису јавни функционери смислу чл. 2. Закона. 
  


