
 

         МИШЉЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЛИ НАРОДНИ ПОСЛАНИК МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО 

 ДА ОБАВЉА ДУЖНОСТ ПРЕДСЕДНИКА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА                     

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

 

 

 

 Oдредбом чл. 27. ст. 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) прописана је обавеза функционера да се придржава 

прописа који уређују његова права и обавезе. 

 Одредбом чл. 7а. ст. 2. Закона о националним саветима националних мањина 

(„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 20/14 - УС, 55/14, 47/18) прописано је, поред осталог, 

да председник националног савета не може бити изабрано или постављено лице у 

државном органу који у оквирима својих надлежности одлучује о питањима која се тичу 

рада националних савета. 

 Одредбама чл. 10. ст. 1. тач. 9, 10. и 11. истог закона прописано је да Национални 

савет, у складу са законом и својим статутом, преко својих органа самостално иницира 

доношење и прати спровођење закона и других прописа из области културе, образовања, 

обавештавања и службене употребе језика и писма, учествује у припреми закона и других 

прописа и иницира доношење односно измене и допуне закона и других прописа којима се 

уређују Уставом гарантована права националних мањина у области културе, образовања, 

обавештавања и службене употребе језика и писма и иницира доношење, односно измене 

и допуне посебних прописа и привремених мера у областима у којима се остварује право 

на самоуправу, ради постизања пуне равноправности између припадника националне 

мањине и грађана који припадају већини. 

 У складу са одредбама чл. 20. ст. 1. и 3. овог закона Национални савети су дужни да 

надлежној служби Народне скупштине, поднесу образложен предлог за два кандидата за 

члана Савета регулаторног тела за електронске медије, у складу са процедуром утврђеном 

законом који регулише избор чланова Савета регулаторног тела, а Народна скупштина, на 

пленарној седници, гласањем бира једног кандидата за члана Савета регулаторног тела за 

електронске медије. 

 Одредбама чл. 15. ст. 1. тач. 7. Закона о народној скупштини („Службени гласник 

РС“, бр. 9/10) прописано је да Народна скупштина као носилац уставотворне и 

законодавне власти доноси законе и друге акте из надлежности Републике Србије. 

 У складу са одредбама чл. 14. и 97. ст. 1. тач. 2. Устава Републике Србије  

(„Службени гласник РС“, бр. 98/06) Република Србија штити права националних мањина и 

јемчи посебну заштиту националним мањинама ради остварења потпуне равноправности 

и очувања њиховог идентитета, и надлежна је да уређује и обезбеђује остваривање и 

заштиту слобода и права грађана. 

 Имајући у виду наведено, као и чињенице да је Народна скупштина државни орган 

који у оквиру својих надлежности доноси законе и друге акте о питањима која се тичу рада 

националних савета, обављање дужности председника Националног савета није спојиво са 

вршењем јавне функције народног посланика и у супротности је са обавезом функционера 

да се придржава прописа који уређују његова права и обавезе, која је прописана одредбом 

чл. 27. ст. 2. Закона о Агенцији у вези са чл. 7а. ст. 2. Закона о националним саветима 

националних мањина. 

  

 

 


