
Број: 07-00-00211/2010/06 
Агенција  за  борбу  против  корупције,  у  поступку  покренутом  по  пријави  против 

Миливојевић Зорана, в.д. директора Дома здравља "Ћуприја", на основу одредаба чл. 5. и 
15.  Закона о Агенцији за борбу против корупције (''Сл. Гласник РС'''бр. 97/2008 и 53/2010), 
дана 27.05.2011. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I  УТВРЂУЈЕ  СЕ да  Миливојевић  Зоран,  на  јавној  функцији  в.д.  директора  Дома 
здравља  "Ћупија",  није  поступио  по  решењу  Агенције  број  07-00-00211/2010/06  од 
17.11.2010. године,  којим је изречена мера упозорења, јер није престао са истовременим 
вршењем  јавне  функције  в.д.  директора  Дома  здравља  "Ћупија"  и  обављањем  посла 
секретара Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји,

па му се на основу члана 51. став 3. Закона о Агенији за борбу против корупције   изриче 

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ
 СА ФУНКЦИЈЕ В.Д. ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА "ЋУПРИЈА"

II  ОБАВЕЗУЈЕ СЕ  Миливојевић Зоран да сноси трошкове објављивања  одлуке о 
препоруци  за  разрешење  у  ''Службеном  гласнику  РС''  и  у  другом  средству  јавног 
информисања, о чему ће  Агенција донети посебан закључак.

    О б р а з л о ж е њ е

Агенција за борбу против корупције је, дана 17.11.2010. године, донела решење број 
07-00-00211/2010/06, којим је утврђено да Миливојевић Зоран из Ћуприје, на јавној функцији 
в.д. директора Дома здравља "Ћуприја" поступа супротно одредбама члана 30. Закона о 
Агенцији  за  борбу  против  корупције,  на  тај  начин  што  истовремено  врши  функцију  в.д. 
директора  Дома здравља "Ћупија"  и  обавља посао секретара Високе медицинске школе 
струковних студија у Ћуприји, те му је сходно одредбама члана 51. став 1. Закона о Агенцији 
изречена мера упозорења. 
 Изреченом мером у тачки 2.  диспозитива решења именованом је наложено да у року 
од 15 дана од дана пријема решења поступи сагласно одредбама прописа који забрањују 
истовремено вршење наведене функције и наведеног посла.

Миливојевић Зоран је  против наведеног решења поднео жалбу Одбору Агенције, који 
је  09.03. 2011.год. донео решење којим се одбија као неоснована жалба именованог. 

Агенција за борбу против корупције је утврдила да је решење Одбора Агенције број 
07-00-00045/2011-02  од  09.03.2011.год.  достављено  именованом  дана  31.03.2011.године, 
када је на основу члана 261. став 3. тачка 4. Закона о општем управном поступку решење 
Агенције за борбу против корупције број 07-00-00211/2010-06 од 17.11.2010.године, којим је 
именованом  изречена мера упозорења и остављен рок за поступање сагласно одредбама 
прописа који забрањују истовремено обављање наведених функција, постало извршно.

Одредбом члана члана 51. став 3. Закона о Агенцији  је прописано да ако лице  коме 
је изречена мера упозорења не поступи по истој до истека рока који му је у одлуци одређен, 
изриче му се мера јавног објављивања препоруке за разрешење.

Имајући у виду наведено, произилази да Миливојевић Зоран није поступио по 
решењу Агенције,  којим је  изречена  мера  упозорења и  није  у  року  од  15  дана од  дана 
пријема решења престао са истовременим вршењем јавне функције в.д. директора Дома 
здравља  Ћуприја  и обављањем  посла  секретара  Високе  медицинске  школе  струковних 
студија у Ћуприји, стога је поступио супротно одредбама члана 30. Закона о Агенцији, којим 
је  прописано  да  функционер  не  може  да  обавља  други  посао  или  делатност  за  време 
вршења јавне функције која захтева рад са пуним радним временом или стални рад.



Са  свега  наведеног, стекли  су  се  услови  за  изрицање  мере  јавног  објављивања 
препоруке  за  разрешење,  па  је  Агенција,  сходно  одредбама члана  51.  став  3.  Закона  о 
Агенцији и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку, одлучила као тачки 1. 
диспозитива овог решења.

Како  је  одредбом  члана  54.  став  4.  Закона  о  Агенцији  прописано  да  трошкове 
објављивања одлуке о препоруци за разрешење  сноси функционер коме је мера изречена, 
то је одлучено као у тачки 2. диспозитива овог решења.

Упутство о правном средству: 
Против овог решења може се изјавити жалба Одбору Агенције, у року од 15 дана од 

дана пријема решења. Жалба се подноси преко Агенције непосредно или поштом.
 

              Д И Р Е К Т О Р
 

                       Зорана Марковић

      Доставити:
− функционеру, 
− Скупштини општине Ћуприја,
− архиви 


