Број: 07-00-00216/2012-11
Агенција за борбу против корупције, поступајући на основу пријаве против Драгана
Богићевића из Малог Зворника, Анте Богићевића 2, ради одлучивања о постојању повреде
Закона о Агенцији борбу против корупције («Службени гласник РС», бр. 97/08, 53/10 и 66/11
- УС; у даљем тексту: Закон о Агенцији), на основу чл. 5. и 15. Закона о Агенцији, дана
21.12.2012. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I УТВРЂУЈЕ СЕ да је Драган Богићевић, одборник Скупштинe општине Мали
Зворник, поступио супротно одредбама чл. 27. Закона о Агенцији, на тај начин што је током
вршења наведене јавне функције, у својству директора Привредног друштва за геодезију
''Геодет ДБ'' д.о.о. Мали Зворник, чији је власник са уделом од 60%, са општином Мали
Зворник закључио Уговор о извођењу геодетских радова на подручју општине Мали Зворник
у Општини заведен под бројем 404-7/7 дана 25.03.2010. године и Уговор о извођењу
геодетских услуга на подручју општине Мали Зворник у Општини заведен под бројем 40424/6 дана 26.07.2011. године, и супротно одредби чл. 32. ст. 1. Закона о Агенцији на тај начин
што о сумњи у постојање сукоба интереса, односно о сукобу интереса који је имао због
закључења наведених уговора није писмено обавестио Скупштину општине Мали Зворник и
Агенцију за борбу против корупције,
па му се на основу чл. 51. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције изриче
МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ПОВРЕДИ
ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
II Изрека и сажето образложење овог решења објавиће се у ''Службеном гласнику
Републике Србије'' и у ''Службеном листу града Лознице''.
III Трошкове објављивања овог решења сноси Драган Богићевић, о чему ће Агенција
донети посебну одлуку.
Образложење
Агенција за борбу против корупције (у даљем таксту: Агенција) је, поступајући на
основу пријаве, дана 17.08.2012. године покренула поступак против Драгана Богићевића,
одборника Скупштине општине Мали Зворник, ради одлучивања о постојању повреде
одредаба чл. 27. и 32. ст. 1. Закона о Агенцији, због тога што је истовремено директор и
већински власник Привредног друштва за геодезију ''Геодет ДБ'' д.о.о. Мали Зворник, које је
у 2010. и 2011. години учествовало у поступцима јавних набавки за извођење геодетских
радова на подручју општине Мали Зворник, које је спроводила општина Мали Зворник, а да о
сумњи у постојање сукоба интереса није писмено обавестио непосредно претпостављеног и

Агенцију.
Обавештење о покретању поступка функционеру је достављено дана 30.08.2012.
године, што је утврђено увидом у повратницу у списима предмета и на исто се није изјаснио.
Сагласно одредби чл. 2. 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.
Према одредбама чл. 27. Закона о Агенцији, функционер је дужан да јавну функцију
врши тако да јавни интерес не подреди приватном, 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 и да
функцију не сме да користи за стицање било какве користи или погодности за себе или
повезано лице.
Одредбом чл. 32. став 1. Закона о Агенцији прописана је обавеза функционера 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.
Увидом у допис Скупштине општине Мали Зворник број 06-1034/3 од 1.08.2012.
године утврђено је да Драган Богићевић јавну функцију одборника Скупштине општине
Мали Зворник врши у континуитету од 3.11.2004. године и да му је 28.05.2012. године поново
верификован одборнички мандат.
Према подацима објављеним на званичној интернет презентацији Агенције за
привредне регистре, Драган Богићевић је директор и власник са 60% удела Привредног
друштва за геодезију ''Геодет ДБ'' д.о.о. Мали Зворник.
Увидом у уговоре наведене у ставу I диспозитива овог решења утврђено је да су исти
закључени између Привредног друштва за геодезију ''Геодет ДБ'' д.о.о. Мали Зворник, које
заступа директор Драган Богићевић, и општине Мали Зворник, коју заступа председник
општине. Укупна вредност радова по Уговору број 404-7/7 од 25.03.2010. године уговорена је
у висини до 2.500.000,00 динара, док је Уговором број 404-24/6 од 26.07.2011. године
уговорено да укупна вредност радова не сме прећи износ предвиђен буџетом општине Мали
Зворник за 2011. годину.
Сходно одредбама чл. 28. ст. 1. и 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
РС”, бр. 129/07), Скупштина општине је највиши орган општине, који чине одборници, и који
сходно одредбама чл. 32. тач. 1., 2. и 12. доноси статут, буџет и завршни рачун општине и
бира и разрешава председника општине, који, као извршни орган општине, сходно одредбама
чл. 44. тач. 2. и 3. истог закона предлаже начин решавања питања о којима одлучује
скупштина и наредбодавац је за извршење буџета.
Агенција је применом наведених законских одредаба на утврђено чињенично стање
нашла да у конкретном случају постоји повреда Закона о Агенцији.
Наиме, из наведеног несумњиво произлази да између јавних функција одборника и
председника општине у истој јединици локалне самоуправе постоји однос зависности. Због
тога је именовани био дужан да избегне закључење наведених уговора, а, када их је већ
закључио, био је дужан да о сумњи у постојање сукоба интереса, односно о сукобу интереса
који је имао због закључења наведених уговора писмено обавести Скупштину општине Мали
Зворник и Агенцију, што није учинио, а што је утврђено увидом у допис Скупштине општине
Мали Зворник број 06-1208/1 од 12.09.2012. године (према којем је Драган Богићевић о томе
само усмено разговарао са председником Скупштине општине Мали Зворник) и провером
службене евиденције Агенције. На овај начин именовани је истовремено угрозио поверење
грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, јер је јавну функцију вршио тако да је
јавни интерес подредио приватном и функцију искористио за стицање имовинске користи за
себе.
Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву овог решења на основу
одредбе чл. 51. ст. 2. 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.
Одлуке као у ставовима II и III диспозиива овог решења донете су применом одредаба
чл.54. 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.
В.Д. ДИРЕКТОРА
Татјана Бабић
Доставити:
- именованом
- архиви

