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Предмет: предлог за давање Мишљења о примени Закона о спречавању корупције и за
заузимање начелног става Агенције за спречавање корупције од значаја за његову примену

Поштовани господине Сикимићу,
Одредбом члана 46. Закона о спречавању корупције прописано је да јавни функционер не
може да обавља други посао или делатност за време вршења јавне функције који захтевају рад
са пуним радним временом или стални рад без сагласности Агенције. Наведени члан предвиђа
и изузетак од тог правила – када је реч о бављењу научноистраживачким радом, наставном,
културно-уметничком, хуманитарном и спортском делатношћу, који се може обављати и без
сагласности Агенције,ако се тиме не угрожава непристрасно вршење и углед јавне функције.
Ништа мање значајна није одредба која обавезује јавне функционере да приходе од ових
послова, односно делатности, пријаве Агенцији. С друге стране, Закон није прецизан у погледу
тога да ли је допуштено обављати наставну делатност у службеном капацитету представника
органа на скупу који има комерцијални карактер.
Повод за ово обраћање је догађај који нам се недавно десио када је на наш званичане-мејл
(ts@transparentnost.org.rs)стигла електронска порука једног привредног субјекта који обавља
комерцијалну делатност. У њој се налазила понуда да се пријавимо за учешће на скупу („радни
доручак“) који овог месеца организује тај привредни субјект, на тему из делокруга рада једног
министарства. У наведеној понуди се посебно истиче да ће предавач бити државни
функционер тог министарства. Учешће на скупу је могуће уз уплату надокнаде организатору.
Имајући у виду да ово није једини сличан случај, позивамо Вас да као директор Агенције, без
одлагања, у складу са чланом 6. став 1. тачка 11, а на основу члана 9. Закона о спречавању
корупције према коме сте овлашћени да дајете мишљења и упутства за спровођење закона,
дате мишљење о примени закона, односно да затражите од Већа Агенције да по свом
формирању, на основу члана 20. Закона, заузме начелне ставове о следећим питањима од
значаја за примену члана 46. Закона:




Да ли се учешћемјавних функционера на комерцијалним догађајима (учесници плаћају
накнаду за учешће) из делокруга рада органа јавне власти чији су они представници, а
које организују привредни субјекти,угрожава непристрасно вршење и углед јавне
функције,
Да ли се учешће јавних функционера на комерцијалним догађајима (учесници плаћају
накнаду за учешће) из делокруга рада органа јавне власти чији су они представници, а
које организују привредни субјекти, сматра научно истраживачким радом или
наставном делатношћу из члана 46. ст. 2. Закона о спречавању корупције, или је реч о
обављању другог посла односно делатности, на који се примењују одредбе члана 46.
ст. 4. Закона,



У случају да Агенција сматра да се на догађаје сличне горе описаном примењују
одредбе члана 46. ст. 2. Закона, да ли су јавни функционери у обавези да пријаве
Агенцији своје учешће на догађајима и када да на њима учествују без накнаде, како би
Агенција могла да утврди да ли се обављањем посла односно делатности угрожава
непристрасно вршење или углед јавне функције, односно да ли постоји сукоб интереса,
а на основу члана 46. ст. 3. Закона.

У Београду,
дана 17. септембра 2020. године
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