Број: 020-00-00099/2011-11
Агенција за борбу против корупције, у поступку покренутом по службеној дужности
против Ненада Дикића из Београда, 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 Ненад Дикић из Београда поступио супротно
одредбама чл. 27. и 32. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције, јер је јавну
функцију користио за стицање имовинске користи и погодности за себе, на тај начин што је као
директор Антидопинг агенције Републике Србије, у име Антидопинг агенције, дана
11.04.2011. године са Специјалистичком ординацијом ''Vita maxima'', чији је власник био до
05.01.2012. године, закључио анекс 2 уговора о подзакупу пословних просторија, број 030411/02, којим је повећан износ закупнине са 35.000,00 динара на 800 ЕУР-а у динарској
противвредности, а да о сумњи у постојање сукоба 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 ДИРЕКТОРА АНТИДОПИНГ АГЕНЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
II ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Ненад Дикић 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 02.02.2012. године, покренула поступак, по
службеној дужности, против Ненада Дикића из Београда, због сумње да је именовани као
директор Антидопинг агенције Републике Србије имао пословну сарадњу са
Специјалистичком интернистичком ординацијом ''Vita maxima'' из Београда, чији је власник.
Наиме, именовани је као директор Антидопинг агенције са наведеном ординацијом закључио
уговор о подзакупу пословних просторија дана 01.01.2007. године, на који је 01.02.2009.
године, а затим и 11.04.2011. године закључен анекс уговора којим је увећан износ месечне
закупнине, након чега није у законском року, писменим путем, обавестио непосредено
претпостављеног и Агенцију за борбу против корупције, о сукобу интереса који у конкретној
ситуацији има. Поред тога, постојала је сумња да је именовани поступио супротно одредби
члана 36. став 3. Закона о спречавању допинга у спорту, јер је поред функције директора
Антидопинг агенције Републике Србије, као власник Специјалистичке интернистичке
ординације ''Vita maxima'' из Београда, обављао и предузетничку делатност све до
05.01.2012. године. На овај начин именовани је поступао 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 02.02.2012.
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.
Именовани је дана 27.02.2012. године упутио Агенцији изјашњење у којем је, између
осталог, навео да није поступио супротно одредбама члана 27. и 32. став 1. Закона о
Агенцији за борбу против корупције и да је уредно пријавио сву своју имовину Агенцији као и
чињеницу да је власник ординације ''Vita Maxima'' и власник привредног друштва Аеролит

д.о.о. Такође, наводи да је о томе обавештен Управни одбор Антидопинг агенције, да од
ступања на функцију директора Антидопинг агенције није радио, нити обављао прегледе у
ординацији, већ да су то чинили доктори. Навео је да се детаљи око уговора о подзакупу
између ординације ''Vita Maxima'' и Антидопинг агенције образложени дописом број 05-012401 од 26.01.2012. године, заједно са свим прилозима и уговорима. Именовани истиче да је
Антидопинг агенција била у простору његове ординације бесплатно у току од 2006. године,
као и да су просечна месечна цена у износу од 35.216,42 динара, у периоду 2006. до 2011.
године, за 67,50м2 пословног простора , плаћене комуналије, телефон, интернет, електричну
енергију, 2 паркинг места и 24 часовно обезбеђење, далеко испод тржишне цене. Наводи да
је Управни одбор Антидопинг агенције пристао на ово, при чему је цитирао извод из
записника са седнице Управног одбора од 21.12.2006. године, и да Антидопинг агенција није
имала другог решења, осим да закључи са другим закуподавцем за знатно већу цене закупа
пословног простора, те да у томе није било коруптивних радњи. Даље истиче, да је право
пословођења у ''Vita maxima'' пренео уговором о праву послођења Ненаду Радивојевићу, који
је био запослен као лекар и да је о томе обавестио Агенцију за борбу против корупције, као и
о предатом захтеву АПР да упише забележбу о томе, али да га је АПР одбио јер се по Закону
о здравственој заштити за разлику од других предузетника не може пренети право
пословођења због чега је брисао ординацију из АПР. Сматра да није повредио одредбе
Закона о Агенцији за борбу против корупције и да није нанео никакву штету Антидопинг
агенцији.
На захтев Агенције за борбу против корупције председник Управног одбора
Антидопинг агенције Републике Србије је дана 27.02.2012. године је обавестиo ову Агенцију
да не постоји писмени доказ о томе да је директор Антидопинг агенције обавестио Управни
одбор ове Агенције о постојању сумње у сукоб интереса, с обзиром да је као директор
Антидопинг агенције закључивао уговоре и анексе уговора о подзакупу пословних просторија
са ординацијом чији је власник. Навео је да се седиште Агенције налази у спорном простору,
из разлога што је приликом оснивања Антидопинг агенције утврђено да се седиште ове
Агенције налази у ул. Нушићева бр.6, која адреса и данас формално важи. Међутим, АДАС
није користила овај простор јер Министарство просвете и спорта никада није омогућило
коришћење тог простора, с обзиром да је тадашњи корисник одбио да напусти тај простор.
АДАС је почела са радом захваљујући труду и залагању др. Дикића, који је привремено
омогућио да користи просторије ''Vita maxima''. На састанку Управног одбора одржаног
21.12.2006. године прихваћено је да је за рад ове агенције простор у Basket Land прикладан
за рад агенције и да просторије у Нушићевој не одговарају потребама АДАС. Све уговоре
које закључује АДАС потписује Ненад Дикић, у својству директора, јер по одредбама Статута
он заступа АДАС, организује и руководи радом АДАС. Управни одбор је био упознат да је
Ненад Дикић власник ординације ''Vita maxima'' и да се од њега очекивало да у складу са
одредбом члана 36. став 3. Закона о спречавању допинга у спорту своја права на тој
ординацији пренесе на друго лице. На последњем УО одржаном 21.12.2011. године др.
Дикић је обавестио чланове УО да је Агенција за привредне регистре коначно одбила упис
преношења права пословођења за наведену ординацију и да је због тога започео процес
гашења и брисања те ординације. Разматрајући новинске натписе у вези закупа пословног
простора у коме се налазила АДАС чланови Управног одбора сматрају да није било
коруптивних радњи.
Увидом у решење АПР број 144941/2011 од 05.01.2012. године утврђено је да је
Ненад Дикић све до 05.01.2012. године био оснивач, односно да је обављао предузетничку
делатност у Специјалистичкој ординацији ''Vita maxima''.
Увидом у уговор о подзакупу број 001 од 01.01. 2007. године утврђено је да је
Антидопинг агенција Републике Србије закупила пословне просторије од Специјалистичке
интернистичке ординације ''Vita maxima'', након чега је дана 01.02.2009. године закључен
анекс уговора број 03-0201/01 којим је повећан износ месечне закупнине са 24.000,00 на
35.000,00 динара, а потом је је дана 11.04.2011. године закључен анекс 2 уговора, број 030411/02, којим је промењен износ месечне закупнине са 35.000,00 динара на 800 ЕУР-а у
динарској противвредности, по средњем курсу на дан фактурисања.
Увидом у допис председника Управног одбора Антидопинг агенције и у службену
евиденцију Агенције утврђено је да Ненад Дикић, након закључења анекса 2 уговора о
подзакупу од 11.04.2011. године, којим се повећао износ закупнине пословних просторија, са

35.000,00 динара на 800 ЕУР-а у динарској противредности, није писменим путем обавестио
Агенцију за борбу против корупције и Управни одбор о сукобу интереса који има, с обзиром
на то да је као директор Антидопинг агенције закључио наведени анекс са Специјалистичком
ординацијом ''Vita maxima'', чији је власник.
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 прописано је 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 интереса 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
препоруке за разрешење.
На основу прикупљених доказа и наведених законских одредби, Агенција је закључила
да је Ненад Дикић приликом вршења јавне функције директора Антидопинг агенције
Републике Србије јавни интерес подредио приватном, јер је као директор ове агенције са
Специјалистичком ординацијом ''Vita maxima'', чији је власник, закључио анекс 2 уговора о
подзакупу пословних просторија од наведене ординације, којим је повећан износ закупнине
са 35.000,00 динара на 800 ЕУР-а у динарској противвредности и на тај начин јавну функцију
директора Антидопинг агенције искористио за стицање новчане добити за Специјалистичку
ординацију ''Vita maxima'', чији је власник, односно за себе, чиме је повредио одредбу члана
27. став 1. и 4. Закона о Агенцији.
Агенција је утврдила да је именовани поступио супротно одредби члана 32. став 1.
Закона о Агенцији, јер о закључењу наведеног анекса уговора није, писменим путем,
обавестио Управни одбор и Агенцију за борбу против корупције о сукобу интереса који има,
с обзиром на то да је као директор Антидопинг агенције закључио анекс 2 уговора, којим је
повећан износ месечне закупнине са 35.000,00 динара на 800 ЕУР-а, са ординацијом чији је
власник.
Даље је утврђено да је именовани током вршења јавне функције директора Агенције
поступао супротно одредби члана 36. став 3. Закона о спречавању допинга у спорту, којом је
прописано да директор агенције не може обављати другу професионалну функцију или
посао, јер се све до 05.01.2012. године бавио предузетничком делатношћу у
Специјалистичкој ординацији ''Vita maxima'', и на тај начин поступио и супротно одредби
члана 27. став 2. Закона о Агенцији.
Агенција је ценила наводе Ненада Дикића, али је нашла да исти нису од утицаја за
доношење другачије одлуке о повреди наведених одредаба Закона о Агенцији. Ово стога,
што су уговори о подзакупу пословних просторија закључени са Специјалистичком
ординацијом ''Vita maxima'', чији је био власник, били на снази у тренутку ступања на снагу
Закона о Агенцији за борбу против корупције дана 01.01.2010. године, а именовани ни тада,
па ни након закључења новог анекса 2 уговора 11.04.2011. године, којим је повећан износ
закупнине, није обавестио Агенцију за борбу против корупције и Управни одбор Антидопинг
агенције, о сумњи у постојање сукоба интереса који је имао у конкретној ситуацији. Такође,
наводе именованог да је право пословођења у Специјалистичкој ординацији ''Vita maxima''
пренео на Ненада Радивојевића, Агенција није прихватила, јер је ова ординација, на захтев
именованог, брисана из Регистра привредних субјеката 05.01.2012. године, тек када је
именовани, на основу дописа од 14.12.2011.године који је Агенција за борбу против корупције
упутила Антидопинг агенцији, имао сазнања да је у току поступак прикупљања доказа за
утврђивање повреде одредаба Закона о Агенцији, који се водио против именованог.
Са свега наведеног, утврђено је да је Ненад Дикић, поступио супротно одредбама чл. 27. и
32. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције, јер је, користећи јавну функцију
директора Антидопинг агенције Републике Србије закључио анекс 2 уговора са

Специјалистичком ординацијом ''Vita maxima'', чији је власник, а да о сумњи у постојање сукоба
интереса који је имао није писменим путем обавестио Управни одбор Антидопинг агенције и
Агенцију за борбу против корупције, и да је на тај тај начин погодовао својим приватним
интересима, јер је стекао одређену имовинску корист, 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, поред тежине учињених повреда закона,
узела у обзир значај функције коју именовани врши, као и чињеницу да су предметни уговор 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, и члана 32. став 1. истог закона, 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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