
 На основу одредби о Закону о агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, 

бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011, Одлуке УС 67/2013, 112/2013-аутентично тумачење Одлука УС  

8/2015) и члана 163. Статута Универзитета у Београду-Физичког факултета Савет Физичког 

факултета на седници одржаној 30. новембра 2017. године,  доноси  

 

 

ПРАВИЛA О ПОНАШАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ 

У ОБЛАСТИ СКУКОБА ИНТЕРЕСА 

 
 

Члан 1.  

 

Запослени на Физичком факултету дужни су да избегавају сукоб интереса.  

Овим правилима у складу са важећим законским и подзаконским прописима дефинишу се 

поступања ради спречавања сукоба интереса на Физичком факултету. ( у даљем тексту Факултет) 

 

Члан 2. 

 

Сукоб интереса је ситуација у којој приватни интерес запосленог на Физичком факултету или 

са њим повезаног лица утиче или може да утиче на законито и непристрасно обављање 

професионалних обавеза (доношење одлука или предузимање радњи) и дужности од стране 

запосленог.  

 

Члан 3. 

 

Правила се посебно односе на следећа лица:  

- Лица у радном односу на Факултету (у даљем тексту запослени) 

- Декан, продекани и директори Института у саставу Факултета; 

- Друга лица која се бирају односно именују одлукама органа управљања, стручних и органа 

пословођења Факултета; 

- Чланови и председник Савета Факултета; 

- Чланови и председавајући Наставно-научног Већа Факултета; 

- Чланови привремених и сталних комисија; 

- Чланови комисија за припрему реферата за изборе у звања; 

- Сва друга физичка лица која су ангажована од стране Факултета за пружање услуга из 

њихових надлежности. 

 

 

 



Члан 4. 

 

Приватни интерес је било каква корист или погодност за запосленог на Физичком факултету 

или са њим повезаног лица. 

 

Члан 5. 

 

Повезана лица су лица која се са запосленим на Физичком факултету налазе у посебном 

односу заснованом  

- на браку или ванбрачној заједници; 

- крвном сродству у правој линији  односно побочној до другог степена сродства; 

- тазбинском сродству закључно са другим степеном сродства; 

- односу заснованом на усвојењу;  

- односу заснованом на кумству; 

- свако друго правно или физичко лице које које се према другим основима може 

оправдано сматрати интересно повезаним; 

- односу   блиског пријатељства или интимне везе; 

- односу заснованом на постојању пословног односа – клијентилизма. 

Запослени не смеју радњама и активностима које проистичу из професионалних обавеза и 

дужности  своје среоднике и остале наведене у ставу 1. стављати у повлашћени положај у односу 

на друга лица. 

 

Члан 6. 

 

Сваки запослени на Физичком факултету у току радног односа или вршења функције без 

одлагања, чим таква ситуација настане обавезан је да потпише изјаву:  

- о обављању посла по основу уговора о делу, привремених и повремених послова или  

допунског рада у неком другом правном лицу; 

- да је оснивач или власник  привредног друштва; 

- да обавља самосталну делатност у смислу законона којим се уређује предузетништво; 

- да врши функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у 

привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу. 

Чланови комисија у поступку избора у звања потписују изјаву да нису у сукобу интереса у 

односу на пријављене кандидате. (прилог 1.) 

 

Члан 7. 

 

Посебним актом одредити лице или орган Факултета коме ће се пријављивати сукоб 

интереса. 

 

 

 



Члан 8. 

 

Посебним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да 

извести надлежно лице на Факултету о свом приватном интересу, односно сукобу интереса који 

има  везе са послом који обавља.  

Члан 9. 

 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет презентацији 

Физичког факултета 

  

 

 

 

Београд, новембар 2017. 

 

Председник Савета 

 Физичког факултета 

Проф. др Мићо Митровић 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Прилог 1.  

ИЗЈАВА О ОДСУСТВУ СУКОБА ИНТЕРЕСА 
 

На основу чл. 3. и 6. Правила о понашању запослених у области сукоба интереса донетим на 

седници Савета Физичког факултета одржаној 30. новембра 2017. године и одлуке Наставно-

научног – Изборног већа Физичког факултета  о образовању комисије за  припрему реферата о 

кандидатима пријављеним за избор у звање и заснивање радног односа … наставника/сарадника 

Универзитета у Београду – ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА  доцента/ професора на не/одређено време, са 

не/пуним радним временом …, од  ________ године,  овом изјавом потврђујемо следеће:  

 

- да не постоји однос између чланова комисије за припрему реферата, и кандидата 

пријављених на конкурс избор у звање и заснивање радног односа наставника/сарадника 

Универзитета у Београду – ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА, који може утицати на непристрасност 

чланова комисије за припрему реферата;  

- да чланови комисије, нису повезана лица са кандидатима пријављеним на конкурс избор у 

звање и заснивање радног односа наставника/сарадника Универзитета у Београду – 

ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА .    

 

Под повезаним лицима у смислу ове изјаве, сматрају се : супружници, ванбрачни партнери, крвни 

сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са другим степеном 

сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица чији је 

однос заснован на кумству, лица између којих постоји пословни однос, и остала лица дефинисана 

у чл. 5. Правила о понашању запослених у области сукоба интереса. 

 

Београд, дана  ______________ године 

 

Чланови комисије за  припрему реферата о кандидатима пријављеним за избор у звање и 

заснивање  радног односа 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Име и презиме Потпис 

  

 

  

 

  



 

  

 

  

 

 


