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Република Србија 

Агенција за спречавање корупције 

Царице Милице 1 

11000 Београд 

Директор  

Драган Сикимић 

 

У складу са чланом 6. тачка 11) Закона о спречавању корупције ("Сл. гласник РС", бр. 35/2019, 
88/2019, 11/2021 - аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022) подносим  

Захтев 

за давање мишљења у вези са применом члана 68. став 2. Закона о спречавању корупције 

 

Преглед релевантних одредаба и чињеница:  

У члану 71. Закона о спречавању корупције прописана је садржина извештаја о имовини и 
приходима јавног функционера и чланова породице јавног функционера. У раније важећем 
Закону 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, 8/2015 - одлука УС и 88/2019), 
садржина извештаја о имовини и приходима јавног функционера била је прописана у члану 46. 
Одредбе ранијег и актуелног закона нису идентичне. Између осталог,  на основу одредаба 
актуелног Закона, прописана је обавеза да функционер  извештајем обухвати „22) готов новац, 
дигиталну имовину и драгоцености, као и другу покретну имовину чија вредност прелази 5.000 
евра у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије“. 

Закон о спречавању корупције, на основу члана 114, почео је да се примењује од 1.9.2020 (изузев 
одредаба члана 20. став 2. и чл. 21 . до 25, чија је примена почела од дана ступања на снагу 
(29.5.2019).  

У члану 68. ст. 2 је прописано да јавни функционер који је по престанку јавне функције одмах 
поново изабран, именован или постављен, не подноси поново Извештај ако нема промене 
података из претходног Извештаја.  

Предмет захтева за давање мишљења: 

1. Нејасно је да ли јавни функционер, којем је мандат на претходној јавној функцији престао 
1.9.2020. или после тог датума, а одмах потом буде изабран, именован или постављен 
на (исту или другу) јавну функцију на основу члана 68. ст. 2. има дужност подношења 
Извештаја о имовини и приходима, уколико на дан избора, именовања или постављења 
поседује готов новац или дигиталну имовину у вредности већој од 5.000 евра у динарској 
противвредности, који је такву имовину поседовао и на дан претходног избора, 
именовања или постављења на јавну функцију, али који чињеницу о поседовању те 
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имовине није навео у свом ранијем Извештају, будући да је ранији Извештај поднет у 
доба када Закон није прописивао такву обавезу.  

2. Уколико је мишљење Агенције у вези са тачком 1. негативно (то јест, да не постоји општа  
обавеза подношења новог Извештаја,  уколико  је функционер поседовао дигиталну 
имовину или готов новац и у доба подношења претходног извештаја), потребно је 
разјаснити следеће: да ли на основу члана 69. ст. 2 . Закона постоји обавеза да 
функционер који је претходни извештај поднео током примене ранијег Закона о Агенцији 
за борбу против корупције, и у то доба је поседовао готов новац или дигиталну имовину 
у вредности од нпр. 20.000 евра (што није навео, нити је био дужан да наведе у 
извештају), а затим поново буде изабран на јавну функцију за време примене Закона о 
спречавању корупције подноси нови извештај ако је дошло до промене у вредности 
готовог новца или дигиталне имовине који поседује на дан новог избора, именовања или 
постављења, у односу на стање на дан претходног избора, именовања или постављења, 
односно да ли би био дужан да поднесе Извештај у следећим  хипотетичким  
случајевима: 

a. уместо 20 хиљада евра поседује готов новац исте вредности, али у другој валути;  
b. вредност готовог новца који поседује је једнака, али није реч о истом новцу – оно 

што је имао пре четири године је потрошио, а у међувремену је стекао исто 
толико; 

c. поседује мање готовог новца него што је поседовао у доба подношења 
претходног извештаја, али и даље више од 5.000 евра у динарској 
противвредности; 

d. поседује мање готовог новца него што је поседовао у доба подношења 
претходног извештаја, што је и  даље више од 5.000 евра у динарској 
противвредности, али у другој валути; 

e. поседује више од 20 хиљада евра, али мање од 25.000 евра у динарској 
противвредности;  

f. поседује више од 25 хиљада евра у динарској противвредности; 
g. вредност готовог новца је смањена, и даље износи више од 5 хиљада евра, а за 

остатак готовог новца који је функционер поседовао у доба претходног извештаја 
купљене су покретне ствари.  

 
Транспарентност Србија 
Програмски директор 
Немања Ненадић 
Београд, 13.9.2022. 
 

 


