Број: 020-00-00004/2011-06
Агенција за борбу против корупције, у поступку покренутом по службеној дужности
против Кнези Петера, из Бечеја, на основу одредаба чл. 5. и 15. Закона о Агенцији за борбу
против корупције (''Сл. Гласник РС'' бр. 97/2008 и 53/2010), дана 26.08.2011. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I УТВРЂУЈЕ СЕ да Кнези Петер, на јавној функцији председника општине Бечеј, није
поступио по решењу Агенције број 020-00-00004/2011-06 од 22.06.2011. године, којим му је
изречена мера упозорења, јер није отклонио неспојиво вршење јавне функције председника
општине Бечеј и функције члана Скупштине привредног друштва "Потисје-Бечеј" д.о.о,
па му се на основу члана 51. став 3. Закона о Агенцији за борбу против корупције изриче
МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ
СА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА СКУПШТИНЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
"ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ" Д.О.О.
II ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Кнези Петер 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 22.06.2011. године, донела решење број
020-00-00004/2011-6, којим је утврђено да Кнези Петер, на јавној функцији председника
општине Бечеј поступа супротно одредбама члана 27. став 2. Закона о Агенцији за борбу
против корупције, на тај начин што није отклонио неспојиво вршење јавне функције
председника општине Бечеј и функције члана Скупштине привредног друштва "ПотисјеБечеј" д.о.о, 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 престане са истовременим вршењем функција
председника општине Бечеј и члана Скупштине привредног друштва "Потисје-Бечеј" д.о.о. и
да о томе обавести Агенцију за борбу против корупције.
Увидом у списе предмета Агенција је утврдила да је именованом решење о изреченој
мери достављено дана 27. 06. 2011. године и да исти, у остављеном року, није поступио по
изреченој мери, односно није престао са истовременим вршењем јавне функције
председника општине Бечеј и функције члана Скупштине привредног друштва "ПотисјеБечеј" д.о.о, нити је Агенцији доставио доказе о томе.
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 одређена,
изриче му се мера јавног објављивања препоруке за разрешење.
Имајући у виду наведено, произилази да Кнези Петер није поступио по решењу
Агенције, којим му је изречена мера упозорења и није у року од 15 дана од дана пријема
решења престао са истовременим вршењем неспојивих јавних функција председника
општине Бечеј и члана Скупштине привредног друштва "Потисје-Бечеј" д.о.о, чиме је
прекршио одредбу члана 27. став 2. Закона о Агенцији, којом 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.

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.
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