Број: 014-07-00-00043/2013-11
На основу чл. 5. и 15. Закона о Агенцији за борбу против корупције («Службени
гласник РС», бр. 97/08, 53/10 и 66/11 - УС; у даљем тексту: Закон о Агенцији), у
поступку покренутом по службеној дужности против Дејана Чокић из Ковачевца,
Живадина Чокићa 11, ради одлучивања о постојању повреде Закона о Агенцији, дана
9.8.2013. године, директор Агенције за борбу против корупције доноси
РЕШЕЊЕ
I УТВРЂУЈЕ СЕ да је Дејан Чокић, председник градске општине Младеновац,
поступио супротно одредбама чл. 27. Закона о Агенцији на тај начин што је, након
ступања на јавну функцију председника градске општине Младеновац 28.5.2012.
године, у периоду од 20.7.2012. године до 28.12.2012. године, вршио набавку горива за
службена возила градске општине Младеновац од привредног друштва „Комерц Јавор“ д.о.о. Ковачевац, чији је сувласник, и супротно одредби чл. 32. ст. 1. Закона о
Агенцији на тај начин што о сукобу интереса који је имао није обавестио Скупштину
општине Младеновац и Агенцију за борбу против корупције,
па му се, на основу чл. 51. ст. 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције,
изриче
МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ
СА ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
II Изрека и сажето образложење овог решења објавиће се у «Службеном
гласнику Републике Србије» и у «Службеном листу града Београда».
II ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Дејан Чокић да сноси трошкове објављивања одлуке о
препоруци за разрешење у «Службеном гласнику РС» и у «Службеном листу града
Београд», о чему ће Агенција донети посебан закључак.
Образложење
На основу пријаве поднете против Дејана Чокића, председника градске општине
Младеновац, дана 3.6.2013. године покренут је поступак због одлучивања о постојању
повреде одредаба чл. 27. и 32. ст. 1. Закона о Агенцији, због тога што је, након ступања
на јавну функцију председника градске општине Младеновац вршио набавку горива за
службена возила градске општине Младеновац од привредног друштва Трговинско
предузеће „Комерц - Јавор“ д.о.о. Ковачевац, чији је сувласник, а да о сукобу интереса
није обавестио Скупштину општине Младеновац и Агенцију за борбу против корупције
(у даљем тексту: Агенцију).
Изјашњавајући се на обавештење о покретању поступка, дана 27.6.2013. године,
Дејан Чокић је навео да ће све потребне радње око преноса управљачких права у
привредном друштву Трговинско предузеће “Комерц – Јавор” д.о.о. Ковачевац обавити
у најкраћем могућем року, а што се тиче набавке горива за потребе службених возила
градске општине Младеновац истакао је да је у 2013. години спроведен поступак јавне
набавке горива, на основу ког је закључен уговор са најповољнијим понуђачем у
поступку - Нафтном индустријом Србије и да се сва службена возила градске општине
Младеновац искључиво снабдевају горивом на пумпама “НИС” а.д. Београд. Такође је

навео да сматра да јавну функцију врши тако да јавни интерес не подређује приватном,
да има поверење грађана и да савесно и одговорно врши своју функцију.
Увидом у службену евиденцију Агенције утврђено је да Дејан Чокић јавну
функцију председника општине Младеновац врши од 28.5.2012. године.
Увидом у допис заменика начелника Управе градске општине Младеновац бр.
III-00-96-3/29/2013 од 14.2.2013. године утврђено је да градске општина Младеновац за
буџетску 2012. годину није спроводила јавну набавку горива.
Увидом у аналитичке картице утрошка бензина за период 1.1.2012. -31.12.2012.
године, за службена возила градске општине Младеновац, утврђено да је у периоду од
20.07.2012. године до 28.12.2012. године градска општина Младеновац набављала
бензин за потребе служебних возила те градске општине од привредног друштва
Трговинско предузеће "Комерц – Јавор" д.о.о. Ковачевац, као добављача.
Увидом у званичну интернет презентацију Агенције за привредне регистре
утврђено је да је Дејан Чокић власник са 50% удела у привредном друштву Трговинско
предузећа "Комерц – Јавор" д.о.о. Ковачевац.
Увидом у допис председника Скупштине градске општине Младеновац бр. I-0096-1/сл/2013 од 22.04.2013. године, утврђено је да Дејан Чокић о сукобу интереса који
је имао није обавестио Скупштину градске општине Младеновац.
Увидом у службену евиденцију Агенције утврђено је да именовани није о
сукобу интереса обавестио Агенцију, што ни именовани не спори у својој изјави.
Одредбама члана 27. Закона о Агенцији, прописано је да је функционер дужан
да јавну функцију врши тако да јавни интерес не подреди приватном, да се придржава
прописа који уређују његова права и обавезе и да ствара и одржава поверење грађана у
савесно и одговорно вршење јавне функције, да избегава стварање односа зависности
према лицу које би могло да утиче на његову непристрасност у вршењу јавне функције,
а у случају да не може да избегне такав однос или такав однос већ постоји, да учини све
што је потребно ради заштите јавног интереса и да функционер не сме да користи јавну
функцију за стицање било какве користи или погодности за себе или повезано лице.
Одредбом чл. 32. ст. 1. истог закона прописано је да је функционер дужан да,
приликом ступања на дужност и током вршења јавне функције, у року од осам дана,
писмено обавести непосредно претпостављеног и Агенцију о сумњи у постојање сукоба
интереса или о сукобу интереса који он или са њим повезано лице има.
Сагласно одредби чл. 2. ст. 1. алинеја 6. Закона о Агенцији, сукоб интереса је
ситуација у којој функционер има приватни интерес који утиче, може да утиче или
изгледа као да утиче на поступање функционера у вршењу јавне функције, на начин
који угрожава јавни интерес.
У конкретном случају Дејан Чокић није оспорио да је градска општина
Младеновац набављала гориво за службена возила градске општине од Трговинског
предузећа "Комерц – Јавор" д.о.о. Ковачевац.
Председник општине, сагласно одредбама чл. 44. ст. 1. тач. 1, 2. и 3. Закона о
локалној самоуправи, између осталог, представља и заступа град, предлаже начин
решавања питања о којима одлучује скупштина, наредбодавац је за извршење буџета.
Сходно одредбама чл. 45. ст. 4. и чл. 46. ст. 1. тач. 1. и 2. истог закона, председник
општине је и председник општинског већа које предлаже статут, буџет и друге одлуке и
акте које доноси скупштина, непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и
других аката скупштине града. У складу са одредбом члана 48. истог закона,
председник општине и општинско веће редовно извештавају скупштину општине, по
сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката
скупштине општине.
Применом наведених прописа на утврђено чињенично стање, утврђено је да је
Дејан Чокић, као председник општине Младеновац, повредио одредбе чл. 27. Закона о
Агенцији на тај начин што је у периоду од 20.7.2012. године до 28.12.2012. године,
вршио набавку горива за службена возила градске општине Младеновац од привредног

друштва „Комерц - Јавор“ д.о.о. Ковачевац, чији је сувласник, као и да је именовани
повредио одредбу чл. 32. ст. 1. истог закона, јер није писменим путем обавестио
непосредно претпостављеног и Агенцију о сукобу интереса који је у конкретној
ситуацији имао, што је утврђено провером службене евиденције Агенције, а што
именовани и не спори.
Приликом одлучивања о повреди Закона о Агенцији цењени су наводи из
изјашњења функционера, али је утврђено да нису од утицаја на доношење другачије
одлуке у овој управној ствари.
Приликом одлучивања о томе коју меру треба изрећи именованом, цењене су
околности случаја, значај јавне функције коју именовани врши, као и чињеница да
последице незаконитог поступања јавног функционера није могуће отклонити, због
чега је изречена мера јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне функције
председника градске општине Младеновац, као одговарајуће учињеној повреди Закона
о Агенцији, јер изрицањем мере упозорења не би била постигнута сврха примене
закона.
Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву овог решења на
основу одредбе чл. 51. ст. 1. Закона о Агенцији и чл. 192. ст. 1. Закона о општем
управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97, 31/01 и «Службени гласник РС»,
бр. 30/10) у вези са чл. 3. ст. 4. Закона о Агенцији.

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 поштом.
ДИРЕКТОР
Татјана Бабић
Доставити:
- именованом
- архиви

