Број: 07-00-00234/2012-11
Агенција за борбу против корупције, у поступку покренутом по службеној дужности
против Радивоја Ђоровића из Грачанице, на основу одредаба чл. 5 и 15. Закона о Агенцији
за борбу против корупције (''Сл. Гласник РС'''бр. 97/2008 и 53/2010), дана 26.10.2012. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
I УТВРЂУЈЕ СЕ да је јавни функционер Радивоје Ђоровић, председник Управног
одбора у ЈГСП ''Приштина'', поступио супротно одредбама чл. 27. и 32. став 1. Закона о
Агенцији за борбу против корупције, јер је ову јавну функцију искористио за стицање користи
и погодности за свог сина Ивана Ђоровића, на тај начин је извршио утицај на директора
ЈГСП ''Приштина'' да са његовим сином закључи уговор о раду број 762/2011 од 24.01.2011.
године и анекс уговора од 836/2011 од 20.04.2011. године, и што о постојању сумње у сукоб
интереса који је имао, писменим путем, није обавестио непосредно претпостављеног и
Агенцију за борбу против корупције,
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 УПРАВНОГ ОДБОРА ЈГСП ''ПРИШТИНА''
II ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Радивоје Ђоровић 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
Агенцији за борбу против корупције поднета је пријава против Радивоја Ђоровића у
којој је, између осталог, наведено да је именовани председник Управног одбора у ЈГСП
''Приштина'', са привременим седиштем у Грачаници, подредио јавни интерес приватном на
тај начин што је извршио утицај на директора ЈГСП ''Приштина'' и свом сину Ивану Ђоровићу
издејствовао заснивање радног односа у овом предузећу, најпре на одређено време, у
трајању од 3 месеца, почев од 17.01. до 17.04.2011. године, а потом је извршио притисак на
директора наведеног предузећа да закључи Анекс уговора о раду којим је радни однос Ивану
Ђоровићу на одређено време продужен на неодређено време, почев од 18.04.2011. године.
Агенција је проверила наводе из пријаве и на основу прикупљених доказа је нашла да
је Радивоје Ђоровић, вршећи јавну функцију председника Управног одбора ЈГСП ''Приштина''
издејствовао запошљавање свог сина Ивана Ђоровића у том јавном предузећу, најпре на
одређено време, у трајању од 3 месеца, почев од 17.01. до 17.04.2011. године, а потом је на
његово инсистирање директор ЈГСП ''Приштина'' дана 18.04.2011. године закључио анекс
уговора о раду којим је његовом сину уговорни однос на одређено време прерастао на
неодређено време, као и да именовани није у законском року, писменим путем, обавестио
непосредено претпостављеног и Агенцију за борбу против корупције, о постојању сумње у
сукоб интереса који има. На овај начин именовани је поступио супротно одредбама члана 27.
и 32. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције.
Имајући у виду наведено Агенција је против именованог, на основу члана 50. Закона о
Агенцији, покренула поступак утврђивања повреде одредаба Закона о Агенцији и сагласно
одредби члана 50. Закона о Агенцији, обавештењем о покретању поступка од 06.06.2012.
године, позвала именованог да се у року од 15 дана од дана пријема обавештења 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.
Увидом у списе предмета утврђено је да је на адресу именованог достављено
обавештење о покретању поступка дана 15.06.2012. године и да се именовани у датом року
није изјаснио о околностима које су му стављене на терет.

На захтев Агенције за борбу против корупције директор ЈГСП ''Приштина'' је дана
30.05.2012. године доставио Агенцији допис у којем је, између осталог, навео да је
председник Управног одбора овог предузећа Радивоје Ђоровић, у замену за његово
одрицање од припадајуће накнаде за рад у управном одбору предложио запошљавање
његовог сина Ивана Ђоровића, да би се његов предлог преобразио у инсистирање тако да је
са Иваном Ђоровићем закључен уговор о раду на одређено време, у трајању од 3 месеца,
почев од 17.01-17.04.2012. године. По истеку овог уговореног радно-правног односа прешло
се у другу фазу решавања радно правног статуса Ивана Ђоровића, у намери да му се
обезбеди наставак радног односа на неодређено време, због чега је од стране председника
управног одбора инсистирано да овај уговорени однос на одређено време прерасте у радни
однос на неодређено време, што је и учињено доношењем Анекса уговора о раду од
18.04.2011. године.
Скупштина града Приштине је Агенцији дана 09.06.2012. године доставила допис број
037-1644, којим је обавестила Агенцију да Радивоје Ђоровић није, писменим путем,
обавестио Скупштину града Приштине о постојању сумње у сукоб интереса, с обзиром да је
његов син Иван Ђоровић засновао радни однос у предузећу у којем врши функцију
председника Управног одбора.
На основу уговора о раду број 762/2011 од 24.01.2011. године Агенција је утврдила да
је Иван Ђоровић засновао радни однос у ЈГСП ''Приштина'' на одређено време, у трајању од
3 месеца, почев од 17.01 до 17.04.2011. године, који је на основу закљученог Анекса уговора
о раду број 836/2011 од од 20.04.2011. године прерастао у радни однос на неодређено
време.
Управни одбор јавног предузећа је, у смислу одредбе члана 11. став 1. и 2. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, орган управљања и са
директором чини управу предузећа. Агенција је утврдила да између директора и управног
одбора јавног предузећа постоји однос зависности с обзиром на то да директор јавног
предузећа, у смислу дредбе члана 16а наведеног закона, предлаже програм рада и план
развоја, подноси финансијске извештаје, извештаје о пословању и годишњи обрачун, док
управни одбор, у смислу члана 16. став 1. тачка 2. и 6. истог закона, доноси дугорочни и
средњорочни план рада и развоја и усваја извештаје о пословању предузећа и годишњи
обрачун.
Агенција је утврдила да је Иван Ђоровић, син функционера Радивоја Ђоровића, у
смислу одредбе члана 2. став 1. тачка 4 Закона о Агенцији за борбу против корупције,
повезано лице са именованим функционером.
На основу одредбе члана 2. став 1. тачка 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.
Одредбама члана 27. Закона о Агенцији за борбу против корупције је прописано да је
функционер дужан да јавну функцију врши тако да јавни интерес не подреди приватном
(став1), да је 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 (став 2),
да не сме да користи јавну функцију за стицање било какве користи за себе или повезано
лице (став 4).
Према одредби члана 32. став 1. Закона о Агенцији функционер је 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 инетереса
или о сукобу интереса који он или повезано лице има.
Одредбом члана 51. став 1. Закона Агенцији прописано је да мере које се изричу
функционеру због повреде овог закона су мера упозорења и мера јавног објављивања
репоруке за разрешење.
На основу прикупљених доказа и наведених законских одредби, Агенција је
закључила да је Радивоје Ђоровић приликом вршења јавне функције председника Управног
одбора ЈГСП ''Приштина'' јавни интерес подредио приватном и наведену јавну функцију
искористио за стицање користи за повезано лице, на тај начин што је, користећи однос
зависности директора ЈГСП ''Приштина'' од управног одбора тог предузећа, извршио утицај
на директора да са његовим сином Иваном Ђоровићем закључи уговор о раду број 762/2011
од 24.01.2011. године и анекс уговора од 836/2011 од 20.04.2011. године, којим је његов син у
овом јавном предузећу засновао радни однос на неодређено време, чиме је повредио
одредбе члана 27. Закона о Агенцији за борбу против корупције.

Даље, Агенција је закључила да је именовани поступио супротно одредби члана 32.
став 1. Закона о Агенцији јер постојању сумње у сукоб интереса који има није писменим
путем обавестио Скупштину града Приштине, с обзиром на то да је његов син Иван Ђоровић
засновао радни однос у предузећу у којем врши јавну функцију председника управног одбора
Са свега наведеног, несумњиво је утврђено је да је Радивоје Ђоровић поступио
супротно одредбама чл. 27. и 32. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције, јер је,
користећи јавну функцију председника Управног одбора у ЈГСП ''Приштина'' погодовао свом
сину Ивану Ђоровићу да заснује радни однос на неодређено време у овом јавном предузећу,
а да о сукобу интереса који је имао није писменим путем обавестио Скупштину града
Приштина и Агенцију за борбу против корупције, што је утицало на његово поступање у
вршењу јавне функције на начин који угрожава јавни интерес, чиме је довео у сумњу
поверење грађања у савесно и одговорно вршење јавне функције.
Приликом одлучивања о мери, Агенција је узела у обзир чињеницу да је предметни
уговор о раду и анекси уговора на снази и да је наступила последица кршења одредаба
чл.27. а у вези чл. 2. став 1. тачка 6. Закона о Агенцији за борбу против корупције, услед чега
се мером упозорења не би постигла сврха санкционисања, па је Агенција, сходно одредбама
члана 51. став 1. 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 предаје непосредно
или поштом преко Агенције.
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