From: ACAS [mailto:office@acas.rs]
Sent: Friday, January 31, 2020 3:34 PM
To: Transparentnost Srbija <ts@transparentnost.org.rs>
Subject: Обавештење, Агенција за борбу против корупције

Поштовани,
У вези са Вашим дописом који се односи на Јавно предузећe за развој планинског туризма
"Стара планина" Књажевац (у даљем тексту: ЈП ), достављен Агенцији за борбу против
корупције (у даљем тексту: Агенција) електронском поштом 21.01.2020. године,
обавештавамо Вас о следећем:
а) Сва обавештења о ступању на јавну функцију и престанку јавне функције која је ЈП
доставило Агенцији, у складу са чланом 43. став 1. Закона о Агенцији за борбу против
корупције (у даљем тексту: Закон о Агенцији), обрађена су и објављена на интернет
презентацији Агенције.
Агенција је 29.10.2015. године упутила допис ЈП, поред осталог, о обавези из члана 43.
став 1. Закона о Агенцији, којом је прописана обавеза органа у којем функционер врши
јавну функцију да обавести Агенцију о ступању на јавну функцију, односно престанку
јавне функцјие за функционере који врше јавну функцију у наведеном органу.
Увидом у евиденцију поднетих обавештења о ступању на јавну функцију и престанку
јавне функције утврђено је да је ЈП обавестило Агенцију о томе да је:
1. Стефан Кркобабић ступио на јавну функцију в.д. директора 07.06.2019. године,
2. Владимир Симовић ступио на јавну функцију директора 12.06.2015. године,
3. Светислав Попадић вршио јавну функцију директора од 01.04.2011. године до
12.06.2015. године.
Увидом у наведену евиденцију утврђено је да ЈП није обавестило Агенцију о томе да су
Биљана Ђокић и Милош Адамовић вршили јавну функцију в.д. директора у ЈП, као и о
томе да је Владимиру Симовићу престала јавна функцију директора.
Имајући у виду наведено, ради усклађивања података из Регистра имовине и прихода и
Регистра функционера, Агенција ће упутити обавештење ЈП да изврши пријаву ступања
односно престанка јавне функције ранијих в.д. директора, као и директора ЈП.
б) У вези подношења извештаја о имовини и приходима (у даљем тексту: Извештај)
наведених јавних функционера, истовремено Вас обавештавамо о следећем:
1. Биљани Ђокић, ранијем в.д. директора ЈП, Агенција је 25.03.2019. године изрекла меру
упозорења због повреде одредбе члана 43. став 2. Закона о Агенцији, јер није поднела

Извештај у року од 30 дана од дана именовања на јавну функцију, већ је то учинила са
више од четири месеца закашњења. Поступајући по захтеву Агенције, Прекршајни суд у
Београду је именованој 27.11.2019. године изрекао опомену. Против решења Прекршајног
суда Агенција је 03.12.2019. године поднела жалбу, а поступак по жалби је у току.
Увидом у евиденцију поднетих Извештаја утврђено је да именована није поднела
Извештај по престанку наведене јавне функције, због чега ће Агенција покренути
поступак за утврђивања постојања повреде одредбе члана 43. став 4. Закона о Агенцији.
2. Милошу Адамовићу, ранијем в.д. директора ЈП, Агенција је 28.10.2019. године изрекла
меру упозорења због повреде одредбе члана 43. став 4. Закона о Агенцији, због тога што у
року од 30 дана од дана престанка наведене јавне функције није поднео Извештај, са
налогом да поднесе Извештај Агенцији у року од осам дана од дана пријема решења. Како
именовани то није учинио у остављеном року, дана 10.01.2020. године донета је
првостепена одлука којом му је изречена мера јавног објављивања одлуке о повреди
Закона о Агенцији.
3. Увидом у евиденцију поднетих Извештаја утврђено је да Владимир Симовић, ранији
в.д. директора ЈП, није поднео Извештај по престанку наведене јавне функције, због чега
ће Агенција покренути поступак за утврђивања постојања повреде одредбе члана 43. став
4. Закона о Агенцији.
4. Светиславу Попадићу, ранијем директору ЈП, Агенција је 18.12.2015. године изрекла
меру упозорења због повреде одредбе члана 43. став 4. Закона о Агенцији, због тога што
није поднео Извештај у року од 30 дана од дана престанка јавне функције
Поступајући по захтеву Агенције, Прекшајни суд у Београду је 03.11.2016. године
именованом изрекао новачну казну од 5.000,00 динара.
На наведену одлуку Агенција изјавила жалбу, након чега је 14.03.2017. године пресуда
преиначена на новчану казну од 50.000,00 динара.
Срдачан поздрав,

Агенција за борбу против корупције
Царице Милице 1
tel +381 11 4149 100
fax +381 11 4149 129
www.acas.rs

