
 На основу члана 100. став 2. Закона о државним службеницима 

(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 

– исправка, 116/08 и 104/09), 

 

 Влада доноси  

 

У Р Е Д Б У 

 

о допунама Уредбе о програму и начину полагања државног стручног испита 

 

Члан 1. 

 У Уредби о програму и начину полагања државног стручног испита 

(„Службени гласник РС”, број 16/09), у Програму државног стручног испита  

(Прилог 1), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део,  

 - у делу којим се утврђује програм за државне службенике са 

високим образовањем, у испитном предмету Уставно уређење, после става 1. додаје 

се став 2. који гласи:  

 „Спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција. Врсте 

сукоба интереса у вршењу јавне функције. Забрана вршења друге јавне функције. 

Вршење функција у политичкој странци, односно политичком субјекту. Обављање 

другог посла или делатности. Обављање другог посла или делатности у време 

ступања на јавну функцију. Обавеза пријављивања о постојању сукоба интереса. 

Забрана оснивања привредног друштва или јавне службе за време вршења јавне 

функције. Чланство у удружењу и органима удружења. Пренос управљачких права 

за време вршења јавне функције. Забрана заснивања радног односа или пословне 

сарадње по престанку јавне функције. Обавеза пријављивања имовине 

функционера. Поклони. План интегритета. Превенција корупције. Агенција за 

борбу против корупције. Надлежност Агенције за борбу против корупције. Органи 

Агенције за борбу против корупције. Одбор Агенције. Директор. Стручна служба 

Агенције за борбу против корупције.”. 

 - у делу којим се утврђује програм за државне службенике са 

средњим образовањем, у испитном предмету  Основи система државне управе и 

уставног уређења, после става 2. додаје се став 3. који гласи: 

 „Спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција. Врсте 

сукоба интереса у вршењу јавне функције. Обавеза пријављивања о постојању 

сукоба интереса. Обавеза пријављивања имовине функционера. Поклони. План 

интегритета. Превенција корупције. Агенција за борбу против корупције. 

Надлежност Агенције за борбу против корупције. Органи Агенције за борбу против 

корупције.”. 

 

Члан 2. 

 Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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