
 

Обавештење Агенције за спречавање корупције  

бр. 014-012-00-0335/21-11 од 19.05.2021. године 

 

ПОМОЋНИК МИНИСТРА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 

ПИТАЊА И НАУЧНО - ИСТРАЖИВАЧКИ РАД КРОЗ ПРОЈЕКТЕ У ДРУГОМ 

МИНИСТАРСТВУ И МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ И ИСТОВРЕМЕНО ОБАВЉАЊЕ 

ДУЖНОСТИ ЧЛАНА У ОРГАНИМА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ, КАО И ПОСАО 

ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА ЧАСОПИСА КОЈИ ОБЈАВЉУЈЕ СТРУЧНЕ И 

НАУЧНЕ РАДОВЕ И АУТОРА СТРУЧНИХ ЧЛАНАКА ЗА WEB САЈТ АПОТЕКАРСКЕ 

УСТАНОВЕ 

 

 Сагласно одредби чл. 46. ст. 2. Закона о спречавању корупције ("Службени гласник 

РС", бр. 35/19, 88/19 и 11/21 - аутентично тумачење; у даљем тексту: Закон) јавни функционер 

може да се бави научноистраживачким, радом, без сагласности Агенције, ако тиме не 

угрожава непристрасно вршење и углед јавне функције. Такође, уколико би био члан 

пројектног тима, Агенција у сваком конкретном случају, по пријему захтева од стране јавног 

функционера, утврђује да ли јавни функционер може бити члан пројектног тима. С тога 

уколико јавни функционер буде учествовао на пројектима Министарства или међународним 

пројектима, дужан је да у свакој конкретној ситуацији о томе обавести Агенцију. 

 Одредбом чл. 49. Закона прописано је да јавни функционер не сме да буде члан органа 

удружења, нити његов заступник, ако између јавне функције и чланства у органу удружења 

или заступања удружења постоји однос зависности или други однос који угрожава или би 

могао да угрози његову непристрасност или углед јавне функције или ако је законом или 

другим прописом забрањено да јавни функционер буде члан органа одређеног удружења. 

 Одредбама чл. 1, 8, 10, 24, 27, 33а, 34, 41, 49, 50. и 51. Статута лекарске коморе Србије 

од 28.09.2006. године (у даљем тексту: Статут) прописано је да је Лекарска комора Србије (у 

даљем тексту: Комора) обавезна, независна и професионална организација лекара - доктора 

медицине - који као професију у Републици Србији обављају послове здравствене 

делатности, да Комора врши поверене послове и остале задатке и послове предвиђене 

законом и овим статутом посредством својих органа и органа својих огранака, да Комора, 

између осталог, обавља следеће поверене послове као јавна овлашћења: доноси Кодекс 

медицинске етике Коморе, врши упис лекара у Комору и издаје чланску карту, води именике 

чланова Коморе, утврђује висину месечне чланарине за чланове Коморе, да су органи 

Коморе: Скупштина, Управни одбор, директор, Етички одбор, посебни одбори, судови части 

првог степена, суд части другог степена, Надзорни одбор и Комисија за посредовање, да 

Скупштина, поред осталог, доноси Статут и друге опште акте Коморе, Кодекс медицинске 

етике, пословнике о свом раду и раду радних тела која образује, финансијски план коморе и 

др., да Етички одбор чини 15 чланова Комора, чији мандат траје четири године, да Етички 

одбор, између осталог, разматра етичка питања која се односе на обављање лекарске 

професије, даје мишљење о раду чланова Коморе у складу са етичким кодексом и покреће 

дисциплинске поступке, пред судовима части Коморе, прати, анализира и даје мишљења о 

примени начела професионалне етике у превенцији и дијагностици, даје препоруке и ставове 

по појединим етичким питањима и обавља и друге послове у вези са применом и 

поштовањем Кодекса професионалне етике Коморе, да је посебни одбор за медицинско 

образовање посебан одбор Коморе који се, поред осталог, стара о условима и начинима 

стручног образовања чланова, који даје мишљење и предлоге Управном одбору за покретање 

иницијативе према надлежним органима изван Коморе, у области планова и програма студија 

на медицинском факултету, специјализација, стицања научних звања, приправничког и 

специјалистичког стажа и др., да Регионалне коморе врше поверене послове као јавна 

овлашћења из чл. 10, 14, 15. и 16. овог Статута за територију надлежних регионалних комора, 



 

да су органи регионалних комора Скупштина, Извршни одбор, председник, посебни одбори, 

Надзорни одбор, Суд части првог степена и Комисија за посредовање, да је Скупштина 

регионалне коморе највиши орган регионалне коморе, који доноси пословник о свом раду и 

раду радних тела које образује, бира и опозива председника и два потпредседника скупштине 

регионалне коморе, чланове посебних одбора, одлучује и решава о свим питањима 

достављеним од стране извршног одбора, а која нису у надлежности Коморе, о другим 

извештајима органа и радних тела регионалне коморе и Коморе, предлаже Комори кандидате 

за чланове Управног одбора Коморе и др. 

 Имајући у виду наведено, истовременим вршењем јавне функције помоћника 

министра и обављањем дужности члана Скупштине Коморе, члана Скупштине Регионалне 

Коморе, председника посебног одбора за медицинско образовање и члана Етичког одбора 

Коморе, не угрожава се непристрасно вршење јавне функције помоћника министра, односно 

наведена ситуација, сама по себи, не представља сукоб интереса, те стога нема законских 

сметњи за обављање наведених дужности. 

 Агенција истовремено указује на обавезе јавног функционера прописане одредбама 

чл. 40. Закона, да је дужан да јавни интерес не подреди приватном, да се придржава прописа 

који уређују његова права и обавезе и ствара и одржава поверење грађана у савесно и 

одговорно обављање јавне функције, да не сме бити зависан од лица која би могла да утичу 

на његову непристрасност, нити да користи јавну функцију зарад стицања било какве користи 

или погодности за себе или повезано лице и да не сме да употреби, ради стицања користи 

или погодности себи или другом или наношења штете другом, информације до којих дође на 

јавној функцији, ако нису доступне јавности.  

 Одредбама чл. 1. и 5. Закона о издавању публикација ("Службени гласник РС", бр. 

37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 135/04 и 101/05-др.закон) прописано је да је часопис публикација у 

смислу овог закона, да издавач мора имати уредника за сваку публикацију, да уредник 

публикације врши избор дела које предлаже за објављивање, даје или прибавља стручно 

мишљење о њему и одговара за издату публикацију. 

 Увидом у званичну интернет презентацију Часописа, утврђено је да га издаје Комора 

здравствених установа Србије, да Часопис објављује необјављене оригиналне стручне и 

научне радове, прегледне чланке, кратка саопштења, уводнике, писма уреднику, приказе 

болесника, актуелне теме, приказе стручних књига, из области медицине, фармације, 

биохемије, стоматологије и менаџмента у здравству, чиме доприноси промоцији и развоју 

науке, струке и научно – истраживачког рада. 

 Имајући у виду наведено, нема законских сметњи да се уз јавну функцију помоћника 

министра обавља посао главног и одговорног уредника Часописа, који објављује стучне и 

научне радове и да се буде аутор стручних чланака за web сајт Апотекарске установе, којим 

пословима сагласно одредби чл. 46. ст. 2. Закона, јавни функционер може да се бави, без 

сагласности Агенције, с обзиром на чињеницу да се обављањем наведених послова не 

угрожава непристрасно вршење и углед наведене јавне функције. 


