Мишљење Агенције за борбу против корупције
бр. 014-011-00-0119/20-11 од 15.05.2020. године
ИСТОВРЕМЕНО ВРШЕЊЕ ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И ФУНКЦИЈЕ У ПОЛИТИЧКОЈ СТРАНЦИ

Одредбама чл. 5. ст. 1. и 2. Устава Републике Србије (''Службени гласник РС'',
98/06; у даљем тексту: Устав) јемчи се и признаје улога политичких странака у
демократском обликовању политичке воље грађана, док је оснивање политичких странака
слободно.
Одредбом чл. 6. Устава прописано је да нико не може да врши државну или јавну
функцију која је у сукобу са његовим другим функцијама, пословима или приватним
интересима, а постојање сукоба интереса и одговорност при његовом решавању одређују
се Уставом и законом. На основу одредбе чл. 55. ст. 1. Устава, јемчи се слобода
политичког, синдикалног и сваког другог удруживања и право да се остане изван сваког
удружења.
На основу одредбе чл. 115. Устава председник Републике не може обављати другу
јавну функцију или професионалну делатност, док је одредбом чл. 12. прописано да се о
председнику Републике доноси закон.
Одредбама чл. 2. ст. 1. и 2. и чл. 3. ст. 1. Закона о председнику Републике
(''Службени гласник РС'', бр. 111/07 и 108/13-др. закон) прописано је да се председник
Републике бира на непосредним изборима, тајним гласањем, да се избор за председника
Републике уређује законом и да су надлежности председника Републике одређене
Уставом.
У смислу чл. 2. Закона о Агенцији корупција је однос који се заснива злоупотребом
службеног, односно друштвеног положаја или утицаја, у јавном или приватном сектору, у
циљу стицања личне користи или користи за другога, приватни интерес је било каква
корист или погодност за функционера или повезано лице, а сукоб интереса је ситуација у
којој функционер има приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да
утиче на поступање функционера у вршењу јавне функције на начин који угрожава јавни
интерес.
Према одредбама чл. 27. истог закона, функционер је дужан да јавну функцију
врши тако да јавни интерес не подреди приватном, да се придржава прописа који уређују
његова права и обавезе и да ствара и одржава поверење грађана у савесно и одговорно
вршење јавне функције, да избегава стварање односа зависности према лицу које би могло
да утиче на његову непристрасност у вршењу јавне функције, а у случају да не може да
избегне такав однос или такав однос већ постоји, да учини све што је потребно ради
заштите јавног интереса и не сме да користи јавну функцију за стицање било какве
користи или погодности за себе или повезано лице.
Одредбом чл. 29. ст. 1. Закона о Агенцији прописано је да функционер може да
врши функцију у политичкој странци, односно политичком субјекту и да учествује у
њеним активностима ако то не угрожава вршење јавне функције и ако то законом није
забрањено.
На основу наведених прописа може се закључити да председник Републике нема ни
уставних ни законских ограничења да буде и члан политичке странке и да буде биран у
органе политичке странке.
Уставом је загарантовано право сваког грађанина на политичко удруживање,
слободно је оснивање политичких странака и признаје се улога политичким странкама у
демократском обликовању политичке воље грађана.
Председник Републике је, као и сваки функционер, дужан да се придржава прописа
који уређују његова права и обавезе и да ствара и одржава поверење грађана у савесно и

одговорно вршење јавне функције, а што је неспорно да истовременим вршењем јавне
функције председника Републике и функције председника Српске напредне странке не
крши ни један важећи пропис Републике Србије.
Из истих разлога чланство било ког јавног функционера, па и председника
Републике у органима политичке странке не представља, само по себи, ситуацију сукоба
интереса у смислу чл. 2. Закона о Агенцији, јер не постоји приватни интерес, нити је то
корупција у смислу истог члана.
Одредбом чл. 55. ст. 1. Закона о Народној скупштини (''Службени гласник РС'',
9/10) прописано је да се однос Народне скупштине и председника Републике заснива на
сарадњи и правима и дужностима који су утврђени Уставом, законом и другим актима.
Уставом су прописане надлежности, поред осталих Народне скупштине и
председника Републике, у духу начела поделе власти прописани су механизми за очување
тог начела.
Самим Уставом, Законом о председнику Републике као и Законом о Агенцији за
борбу против корупције, није прописана неспојивост јавне функције председника
Републике и функције у политичкој странци, па су без основа наводи да се истовременим
вршењем наведених функција угрожава интегритет Народне скупштине.
Агенција поступа у складу са Уставом и важећим прописима у Републици Србији и
једина је надлежна за утврђивање сукоба интереса при вршењу јавних функција, у складу
са одредбама чл. 5. Закона о Агенцији, а у наведеној ситуацији не постоји повреда
одредаба наведеног закона.

