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ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

1796
На основу одредаба чл. 5. и 15. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник
РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 – УС, 67/13 – УС, 112/13 – аутентично тумачење и 8/15 – УС) у поступку за
одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији за борбу против корупције против Срећка Николића из
Доњег Милановца, 14. августа 2018. године, Директор Агенције за борбу против корупције доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се да Срећко Николић, заменик председника општине Мајданпек, није у року остављеном
Решењем в.д. директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0122/16-11 од 5. јуна 2017.
године престао са истовременим вршењем јавне функције заменика председника општине Мајданпек и
обављањем посла члана Савета месне заједнице Доњи Милановац, па му се, на основу одредбе члана 51.
став 3. Закона о Агенцији за борбу против корупције, изриче
МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ СА ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
II. Изрека и сажето образложење овог решења биће објављени у „Службеном гласнику Републике
Србије” и у „Службеном листу општине Мајданпек”.
III. Трошкове објављивања овог решења сносиће Срећко Николић.
Образложење
Решењем в.д. директора Агенције за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција) број 014020-00-0122/17-11 од 5. јуна 2017. године утврђено је, да Срећко Николић, заменик председника општине
Мајданпек, поступа супротно одредби члана 27. став 3. Закона о Агенцији за борбу против корупције (у
даљем тексту: Закон о Агенцији), на тај начин што истовремено врши јавну функцију заменика председника
општине Мајданпек и обавља посао члана Савета месне заједнице Доњи Милановац (у даљем тексту: МЗ
Доњи Милановац), образовану на територији општине Мајданпек, чиме се угрожава непристрасно вршење
јавне функције заменика председника општине Мајданпек, због чега му је изречена мера упозорења којом је
обавезан, да у року од 15 дана од дана пријема овог решења престане са истовременим вршењем јавне
функције заменика председника општине Мајданпек и обављањем посла члана Савета месне заједнице
Доњи Милановац и да о томе Агенцији достави доказ.
Против наведеног решења именовани је изјавио жалбу која је Решењем Одбора Агенције број 014020-00-0162/17-02 од 18. октобра 2017. године, одбијена као неоснована. Наведено решење в.д. директора
Агенције постало је извршно 8. новембра 2017. године, с обзиром на то да је Срећку Николићу тог дана
достављено решење Одбора Агенције.
Именовани је 22. новембра 2017. године Агенцији доставио копију оставке на место члана Савета
МЗ Доњи Милановац, заведену у МЗ Доњи Милановац под бројем 155/17, 17. новембра 2017. године.
Дописом број 81/2018 од 15. јуна 2018. године МЗ Доњи Милановац обавестила је Агенцију да је
Срећко Николић после поднете оставке учествовао на седницама Савета те месне заједнице, о чему је у
прилогу достављен доказ – записник са седнице Савета МЗ Доњи Милановац од 25. априла 2018. године из
кога је утврђено да је именовани учествовао у раду на седници те месне заједнице.
Одредбом члана 51. став 3. Закона о Агенцији прописано је да ако функционер не поступи по
изреченој мери упозорења до истека рока који му је у одлуци одређен, изриче му се, поред осталог, мера
јавног објављивања препоруке за разрешење.
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Имајући у виду наведено, као и чињеницу да је Срећко Николић, и после поднете оставке на дужност
члана Савета МЗ Доњи Милановац, учествовао у раду на седницама савета те месне заједнице одржаним
20. јануара 2018. године и 25. априла 2018. године, тј. до дана доношења овог решења није поступио по
изреченој мери упозорења, одлучено је као у ставу I. диспозитива овог решења применом одредаба члана
51. став 3. Закона о Агенцији и чланa 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист
СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10) у вези са чланом 213. став 1. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) и члана 3. став 4. Закона о Агенцији.
Одлуке као у ст. II. и III. диспозитива овог решења донете су применом одредбе члана 54. Закона о
Агенцији.
Број 014-020-00-0122/16-11
У Београду, 14. августа 2018. године
Директор,
Драган Сикимић, с.р.
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