Број: 012-00-01573/2010-11
Агенција за борбу против корупције, у поступку покренутом по службеној дужности
против Живорада Смиљанића из Апатина, председника општине Апатин, на основу
одредаба чл. 5 и 15. Закона о Агенцији за борбу против корупције (''Сл. Гласник РС'''бр.
97/2008 и 53/2010), дана 20.02.2012. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I УТВРЂУЈЕ СЕ да је Живорад Смиљанић поступио супротно одредби чл.82. став 2.
Закона о Агенцији за борбу против корупције, на тај начин што није у остављеном року
престао са истовременим вршењем неспојивих функција: посланика у Скупштини АП
Војводина, председника општине Апатин, в.д. директора Специјалне болнице за
рехабилитацију ''Јунаковић'' из Апатина и члана Управног одбора Клиничког центра Србије,
чиме није поступио по решењу Агенције, број 012-00-01573/2010-06 од 14.10.2011. године и о
томе обавестио Агенцију
па му се на основу члана 51. став 1. Закона о Агенији за борбу против корупције изриче
МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ
СА ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АПАТИН
II ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Живорад Смиљанић 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.
Образложење
Агенција за борбу против корупције је, дана 14.10. 2011. године, донела решење број
012-00-01573/2010-06, којим је утврђено да Живорад Смиљанић из Апатина истовременом
вршењем јавних функција посланика у Супштини АП Војводина, председника општине
Апатин, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'' из Апатина и
члана Управног одбора Клиничког центра Србије угрожава непристрасно вршење функције
посланика у Скупштини АП Војводине.
Донетим решењем, у тачки 2 диспозитива, именовани је обавезан, односно упозорен,
да у року од 15 дана од дана пријема решења престане са вршењем неспојивих функција и
да о томе обавести Агенцију.
Увидом у списе предмета утврђено је да је именованом предметно решење
достављено дана 21.10.2011. године и да исти, у остављеном року, није поступио по решењу,
односно није у датом року престао са вршењем неспојивих функција и о томе обавестио
Агенцију.
Из наведених разлога Агенција је против Живорада Смиљанића, на основу одредбе
члана 50. Закона о Агенцији покренула поступак утврђивања повреде одредаба Закона о
Агенцији и обавештењем о покретању поступка од 05.11.2012. године позвала га да се
изјасни о околностима које су му 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.
Именовани се у датом року није изјаснио о околностима које су му стављене на терет.
Одредбом члана 27. став 2. Закона о Агенцији је прописано да је функционер дужан
да се придржава прописа који уређују његова права и обавезе и да ствара и одржава
поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције.

Одредбом члана 82. став 2. Закона о Агенцији је прописано, између осталог, да ако
утврди да се вршењем више јавних функција угрожава непристрасно вршење јавне
функције, односно представља сукоб интереса, Агенција доноси одлуку којом одређује рок,
који не може бити дужи од 30 дана, у којем је функционер дужан да престане са вршењем
неспојивих функција.
Одредбом члана 51. став 1. Закона о Агенцији прописано је да су мере које се изричу
функционеру због повреде овог закона мера упозорења и мера јавног објављивања
препоруке за разрешење.
На основу утврђених чињеница и наведених законских одредби несумњиво
произилази да функционер Живорад Смиљанић није поступио по решењу Агенције и у року
од 15 дана од дана пријема решења, којим је утврђено да истовременом вршењем јавних
функција посланика у Супштини АП Војводина, председника општине Апатин, в.д. директора
Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'' из Апатина и члана Управног одбора
Клиничког центра Србије угрожава непристрасно вршење функције посланика у Скупштини
АП Војводине, није престао са вршењем неспојивих функција и о томе обавестио Агенцију, и
на тај начин је поступио супротно одредбама чл. 27. став 2. и 82. став 2. Закона о Агенцији.
Агенција је приликом одлучивања коју меру треба изрећи именованом, узела у обзир
чињеницу да се ради о функционеру који је решењем број 012-00-01573/2010-06 обавезан,
односно упозорен да у року од 15 дана престане са вршењем неспојивих функција и да
именовани није поступио по истом у остављеном року, те стога изрицање мере упозорења
не би било целисходно, па су испуњени услови за изрицање мере јавног објављивања
препоруке за разрешење у смислу одредбе члана 51. став 1. Закона о Агенцији.
На основу изнетог, применом одредбе члана 51. став 1. 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 54. 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 решења. Жалба се подноси преко Агенције
непосредно или поштом.
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