
                                     Мишљење Агенције за спречавање корупције 
                                  бр. 014-011-00-0395/20-11 од 20.01.2021. године

                                 ИСТОВРЕМЕНО ВРШЕЊЕ ЈАВНИХ ФУНКЦИЈА 
                       ОДБОРНИКА И ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Одредбама чл. 40. ст. 1. и 2. Закона о спречавању корупције ("Службени гласник РС",
бр. 35/19 и 88/19; у даљем тексту: Закон)  прописано је, поред осталог, да је јавни функционер
дужан да ствара и одржава поверење грађана у савесно и одговорно обављање јавне функције
и да не сме бити зависан од лица која би могла да утичу на његову непристрасност.

Према одредбама чл. 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/07,  83/14-др.  закон,  101/16-др.  закон и 47/18) Скупштина,  у  складу са законом, поред
осталог,  доноси  статут општине и пословник  скупштине општине,  доноси буџет и  усваја
завршни рачун буџета, доноси прописе и друге опште акте, бира и разрешава председника
општине и, на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове
општинског већа, утврђује  накнаду за уређивање грађевинског земљишта и обавља и друге
послове утврђене законом и статутом.

Одредбама  чл.  44.  тач.  1,  2.  и  3.  Закона  о  локалној  самоуправи  прописано  је,  да
председник општине представља и заступа општину,  предлаже начин решавања питања о
којима одлучује скупштина општине и наредбодавац је за извршење буџета. Према одредбама
чл.  45.  ст.  4.  и  46.  Закона  о  локалној  самоуправи  председник  општине  је  и  председник
општинског већа општине, које предлаже статут,  буџет и друге одлуке и акте које доноси
скупштина општине, непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката
скупштине  општине.  У  складу  са  одредбама  чл.  48.  Закона  о  локалној  самоуправи,
председник  општине  и  општинско  веће  редовно  извештавају  скупштину  општине,  по
сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката скупштине
општине.

Према одредбама чл. 58.  Закона о локалној самоуправи Статутом општине може се
предвидети да се за поједине области (економски развој,  урбанизам, примарна здравствена
заштита, заштита животне средине, пољопривреда и др.) постављају помоћници председника
општине,  да их поставља и разрешава председник општине и да помоћници председника
општине  покрећу  иницијативе,   предлажу  пројекте  и  сачињавају  мишљења  у  вези  са
питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше и друге
послове по налогу председника општине и да се постављају у кабинету председника општине
најдуже на период док траје дужност председника општине.

Из наведеног несумњиво произлази да између јавних функција одборника скупштине
општине и председника исте општине постоји однос зависности који је јавни функционер
дужан  да  избегава,  због  чега  би  истовремено  вршење  јавних  функција  одборника  и
помоћника председника општине било неспојиво. 

Ово стога што, одборник може доћи у ситуацију да, у оквиру наведених надлежности
скупштине  општине,  поред  осталог,  одлучује  о  разрешењу  председника  општине  и  о
извештајима председника општине, односно општинског већа, којим председава председник
те  општине,  који  га  поставља  и  разрешава,  а  којем  би  током  вршења  јавне  функције
помоћника председника општине помагао и са којим би био у односу зависности, те би се
вршењем јавне функције помоћника председника општине угрозило непристрасно вршење
јавне функције одборника, што је супротно одредбама чл. 40. ст. 1. у 2. Закона.


