Питање:

Да ли шеф рачуноводстава може бити предложен за члана
школског одбора из реда запослених?

Одговор:
Одредбама Закон о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, број 88/2017, даље: Закон), чл. 116. ст. 9. прописано је да за члана
органа управљања не може да буде предложено, ни именовано лице:
1) које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или које је
правноснажно осуђено за кривично дело: насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће;
за кривична дела примање или давање мита; за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, ни лице за које је, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање;
2) које би могло да заступа интересе више структура (родитеља, односно
других законских заступника, запослених у установи, представника јединице
локалне самоуправе), осим чланова синдиката;
3) чији су послови, дужност или функција неспојиви са обављањем послова у
органу управљања у складу са законом којим се уређује спречавање сукоба
интереса при вршењу јавних функција;
4) које је већ именовано за члана органа управљања друге установе;
5) које је изабрано за директора друге установе;
6) које обавља послове секретара или помоћника директора те установе;
7) у другим случајевима, утврђеним законом.
У погледу неспојивости послова, дужности или функција са пословима у органу
управљања (тачка 3)), Закон, за разлику од раније важећег Закона о основама
система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/2015-аутентично тумачење, 68/15 и 62/2016 - одлука УС) , упућује на примену
одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције ("Сл. гласник РС", бр.
97/2008, 53/2010, 66/2011 - одлука УС, 67/2013 - одлука УС, 112/2013 аутентично тумачење и 8/2015 - одлука УС). У складу са наведеним законом,
"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 односно службене дужности, на начин који угрожава јавни интерес.
Сходно наведеном, у конкретној ситуацији, мишљења смо да уколико
запослени-шеф рачуноводства, нема забрану, прописану наведеним чланом
116. став 9. Закона, нема законских сметњи да га наставничко веће,
предложи, из реда запослених, односно да га скупштина јединице локалне
самоуправе именује за члана школског одбора.
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