Број: 07-00-231/2010/06
Агенција за борбу против корупције у поступку покренутoм по пријави против Изабеле
Шерић из Оџака, одборника Скупштине општине Оџаци, на основу одредаба чл. 5, 15 и 52.
Закона о Агенцији за борбу против корупције (''Сл. Гласник РС'''бр. 97/2008 и 53/2010 ) и
члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку, дана 12.11.2010. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I УТВРЂУЈЕ СЕ да је Изабела Шерић поступила супротно одредби члана 27. Закона
о Агенцији за борбу против корупције, на тај начин што је у време вршења јавне функције
чланa Управног одбора Дечији вртић '' Полетарац'' u Oџацима засновала радни однос у тој
установи,
па јој се на основу члана 51. став 2. Закона о Агенији за борбу против корупције
изриче
МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ПОВРЕДИ ЗАКОНА
II ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Изабела Шерић да сноси трошкове објављивања одлуке о
повреди закона у ''Службеном гласнику РС'' и у другом средству јавног информисања, о чему
ће Агенција донети посебан закључак.
Образложење
Агенцији за борбу против корупције дана 26.05.2010. године поднета је пријава против
Изабеле Шерић из Оџака, одборника Скупштине општине Оџаци, која је обављала и јавну
функцију члана Управног одбора Дечијег вртића ''Полетарац'', због повреде одредаба Закона
о Агенцији за борбу против корупције.
Поступајући по пријави Агенција је утврдила да je Изабела Шерић, решењем
Скупштине општине Оџаци број 02-33/2009-II од 15.09.2009. године именована за члана
Управног одбора Дечијег вртића ''Полетарац''. Именована је дана 06.04.2010. године, у току
вршења јавне функције члана Управног одбора Дечијег вртића ''Полетарац'', а након
учествовања у поступку давања сагласности на извршене измене и допуне Правилника о
систематизацији радних места Дечијег вртића ''Полетарац'', којим изменама је
систематизовано ново радно место аниматора културних активности, уговором о раду
засновала радни однос у наведеној установи, на том радном месту, због чега је постојала
сумња да је именована поступила супротно одредбама члана 27. Закона о Агенцији.
Из наведених разлога Агенција је против именоване, на основу члана 50. Закона о
Агенцији, покренула поступак утврђивања повреде одредаба члана 27. Закона о Агенцији и
сагласно одредби члана 50. Закона о Агенцији, обавештењем о покретању поступка од
20.09.2010. године, позвала именовану да се у року од 15 дана од дана пријема обавештења
изјасни о околностима које су јој пријавом стављене на терет и да достави доказе које
сматра релевантним за своје наводе, а у циљу одлучивања о евентуалном постојању
повреде одредаба Закона о Агенцији.
Својим дописом од 18.10.2010. године именована није оспорила наводе из
обавештења о покретању поступка, објашњавајући разлоге и начин заснивања радног
односа у установи у којој је вршила јавну функцију. Навела је да је након заснивања радног
односа у Дечијем вртићу ''Полетарац'', дана 20.04.2010. године поднела оставку на функцију
члана Управног одбора у наведеној установи и да је дана 30. 06.2010. године решењем
Скупштине општине Оџаци разрешена дужности члана Управног одбора, о чему је
доставила и доказе који се налазе у списима предмета.
Према одредбама члана 27. Закона о Агенцији функционер је дужан да јавну функцију
врши тако да јавни интерес не подреди приватном (став 1), да ствара и одржава поверење
грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције (став 2) и да не сме да користи јавну
функцију за стицање било какве користи или погодности за себе или повезано лице (став 4).

Агенција је ценила наводе Изабеле Шерић али је нашла да исти нису од утицаја за
доношење одлуке утврђивању повреде одредаба члана 27. Закона о Агенцији.
Увидом у списе предмета Агенција је утврдила да Изабела Шерић од 24.02.2010.
године врши јавну функцију одборника Скупштине општине Оџаци и да је до 30.06.2010.
године вршила јавну функцију члана Управног одбора Дечијег вртића ''Полетарац'', када јој је
доношењем решења о разрешењу Скупштине општине Оџаци број 02-71/2010-II престала
наведена јавна функција.
На основу прикупљених доказа Агенција је закључила да je Изабела Шерић, као члан
Управног одбора Дечијег вртића ''Полетарац'', учествовањем у поступку давања сагласности
на Измене и допуне правилника о систематизацији радних места наведене установе, којим
изменама је систематизовано ново радно место аниматора за културне активности и
заснивањем радног односа у тој установи, на наведено радно место, у време вршења јавне
функције, јавни интерес подредила приватном и искористила функцију члана Управног
одбора у наведеној установи како би стекла одређену корист за себе, чиме је довела у
сумњу поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције и на тај начин
поступила супротно одредбама члана 27. Закона о Агенцији.
Агенција је ценила и чињеницу да је именована након заснивања радног односа дала
оставку на функцију члана Управног одбора Дечијег вртића ''Полетарац'' и стала на
становиште да та чињеница није релевантна за одлучивање о повреди одредаба Закона о
Агенцији
На основу изнетог, применом одредабе члана 51. став 2. Закона о Агенцији за борбу
против корупције и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку, Агенција је
одлучила као у тачки 1. диспозитива овог решења.
Како је одредбом члана 53. став 3. Закона о Агенцији прописано да трошкове
објављивања одлуке о повреди закона 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 овог решења. Жалба се предаје
Агенцији непосредно или путем поште.
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