
Мишљење Агенције за борбу против корупције 
бр. 014-011-00-0356/19-11 од 03.02.2020. године

    ДИРЕКТОР ШКОЛЕ И ЧЛАН ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ У ОРГАНИМА
         УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ И ЧЛАН ШКОЛСКОГ ОДБОРА И ЗАДРУГАР

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 да је функционер дужан да ствара и
одржава  поверење  грађана  у  савесно  и  одговорно  вршење  јавне  функције  и  да  избегава
стварање односа зависности према лицу које би могло да утиче на његову непристрасност у
вршењу јавне функције.

Одредбама чл. 115. ст. 2, чл. 116. ст. 2 и чл. 119. Закона о основама ситема образовања
и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18-др.закон и 10/19) прописано је да је
орган управљања у школи школски одбор, да га чине по три представника из реда запослених
у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе, а који, између осталог, доноси статут и друге опште акте и даје
сагласност на акт о организацији и ситематизацији послова; доноси програм образовања и
васпитања,  развојни план,  годишњи план рада,  усваја  извештаје  о њиховом остваривању;
утврђује  предлог  финансијског  плана  за  припрему  буџета  Републике  Србије,  доноси
финансијски план установе,  усваја  извештај  о пословању,  годишњи обрачун и извештај  о
извођењу екскурзија, расписује конкурс за избор директора, одлучује о правима и обавезама
директора установе, доноси одлуку о проширењу делатности установе, доноси план стручног
усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању. Одредбама чл. 122. ст. 1 и
чл. 126.  ст. 1. и 4. тач. 18. и 19. наведеног закона прописано је да директор руководи радом
установе и да је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе и
да, осим послова, утврђених законом и статутом установе, да одлучује о правима, обавезама
и  одговорностима  ученика  и  запослених  и  доноси  општи  акт  о  организацији  и
систематизацији послова, у складу са законом.

Одредбом чл. 53. ст. 3. Закона о основама система образовања и васпитања прописано
је  да  школа  може  пружати  услуге  и  продавати  производе  настале  као  резултат  рада  у
ученичкој  задрузи,  као  и  уџбенике,  прибор  и  опрему  која  је  потребна  за  остваривање
образовно – васпитног рада.

Према  одредбама  чл.  3,  11.  и  12.  Правилника  о  ученичким задругама  (''Службени
гласник РС'', бр. 31/18; у даљем тексту:  Правилник) задругари су физичка лица која чине
чланове  ученичке  задруге,  задругари  су  лица  запослена  у  школи  која  оснива  ученичку
задругу, ученици школе која оснива ученичку задругу и родитељи, односно други законски
заступници  ученика  који  су  чланови  ученичке  задруге,  ученичком  задругом  управљају
задругари  и  органи ученичке задруге  су  скупштина,  управни одбор  и  директор ученичке
задруге.

Одредбом чл. 3. ст. 3. Правилника предвиђено је да је директор школе која оснива
ученичку задругу обавезан члан ученичке задруге.  

Према одредбама чл. 6. и 27. Правилника одлуку о оснивању ученичке задруге доноси
школски одбор школе на оснивачкој седници којој присуствују сви чланови школског одбора
и одлуку о престанку ученичке задруге доноси школски одбор школе која оснива ученичку
задругу.

Одредбама  чл.  17.  Правилника  предвиђено  је,  између  осталог,  да  управни  одбор
ученичке задруге разматра и предлаже план рада, финансијски план и програм развоја и да
разматра и предлаже извештај о пословању.



Одредбом чл. 22. Правилника предвиђено је, између осталог, да скупштина ученичке
задруге одлучује о расподели годишње добити, након усвајања финансијских извештаја и да
сагласност на расподелу добити даје школски одбор школе оснивача ученичке задруге.

Имајући  у  виду  чињеницу  да  је  директор  школе  која  оснива  ученичку  задругу
обавезан члан ученичке задруге,  и да скупштину ученичке задруге сагласно чл.  13.  ст.  3.
Правилника чине сви задругари, нема законских сметњи да директор школе буде истовремено
и члан скупштине ученичке задруге.

Међутим,  имајући  у  виду  наведено  директор  школе,  као  члан  управног  одбора
ученичке задруге може доћи у ситуацију да разматра и предлаже план рада,  финансијски
план и програм развоја и да разматра и предлаже извештај о пословању, а школа у којој је
директор, може пружати услуге и продавати производе настале као резултат рада у ученичкој
задрузи, што би директора школе и члана управног одбора ученичке задруге довело у однос
зависности, на који начин би директор школе поступио супротно одредби чл. 27. ст. 2. и 3.
Закона о Агенцији.

На основу чињенице да јавна функција директора школе захтева појачану одговорност
јавног  функционера  при  њеном  вршењу,  стални  рад,  као  и  ангажовање  с  пуним  радним
временом,  како  би  се  послови  успешно  и  квалитетно  обављали,  а  да  директор  ученичке
задруге заступа ученичку задругу, организује рад и води пословање ученичке задруге, стара
се  о  законитости  и  одговара  за  законитост  рада  ученичке  задруге,  извршава  одлуке
скупштине  и  управног  одбора  и  обавља и  друге  послове,  у  складу  са  правилима  за  рад
задруге, истовремено вршење јавне функције директора школе и директора ученичке задруге
је  неспојиво,  јер би функционер истовременим обављањем дужности директора ученичке
задруге  могао угрозити ефикасно и непристрасно вршење јавне функције директора школе,
чиме би поступио супротно одредби чл. 27. ст. 2. и 3. Закона о Агенцији.

Имајући у виду чињеницу да школски одбор сагласно чл. 22.  ст.  4.  и чл.  27. ст.  1.
Правилника даје сагласност на расподелу годишње добити која се распоређује за покриће
губитака,  проширење  материјалне  основе  рада  ученичке  задруге  и  оснивача  ученичке
задруге,  и  да  доноси одлуку о  престанку ученичке задруге,  између јавне функције  члана
школског одбора и обављања дужности у органима ученичке задруге (скупштина, управни
одбор  и  директор)  постоји  однос зависности,  који  би  могао  да  утиче  на  непристрасност
функционера у вршењу ове јавне функције. 

Из наведеног произлази да чланови школског одбора школе не могу бити задругари и
да члан школског одбора не може бити директор ученичке задруге, при чему је без утицаја
чињеница да ли је из реда запослених или не.


