Број: 020-00-00064/2012-11
Агенција за борбу против корупције, у поступку покренутом по службеној дужности
против Кокана Младеновића из Београда, Високог Стевана 14, 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 Кокан Младеновић, коме је јавна функција директора
Позоришта „Атеље 212“ из Београда престала 9.11.2012. године, током вршења наведене
јавне функције поступио супротно одредбама чл. 27. ст. 1., 2. и 4. Закона о Агенцији на тај
начин што је, у својству директора Позоришта, са собом закључио ауторски уговор, у
Позоришту заведен под бр. 1376 дана 17.03.2010. године, којим је ангажовао себе да за
потребе репертоара Позоришта изврши режију позоришног комада „Коса“ и уговорио
тантијеме у висини од 5% од бруто прихода продатих улазница, чиме је стекао имовинску
корист за себе у укупном износу од 959.608,00 динара нето, и супротно одредби чл. 32. ст. 1.
Закона о Агенцији на тај начин што о сукобу интереса који је имао због закључења наведеног
ауторског уговора није обавестио Скупштину града Београда и Агенцију за борбу против
корупције,
па му се, на основу чл. 51. ст. 2. Закона о Агенцији, 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 Београда''.
III Трошкове објављивања овог решења сноси Кокан Младеновић, о чему ће Агенција
донети посебну одлуку.
Образложење
Агенција за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција) је 2.10.2012. године
покренула поступак по службеној дужности против директора Позоришта ''Атеље 212''
Кокана Младеновића, ради одлучивања о постојању повреде одредаба чл. 27. и 32. став 1.
Закона о Агенцији.
Обавештење о покретању поступка именованом је достављено дана 26.11.2012.
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 (ст. 1), да ствара и одржава поверење
грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције (ст. 2) и да функцију не сме да користи
за стицање било какве користи или погодности за себе или повезано лице (ст. 4).
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 ауторски уговор у Позоришту ''Атеље 212'' из Београда заведен под бр. 1376
дана 17.03.2010. године утврђено је да је Кокан Младеновић, у својству директора
Позоришта, наведеним ауторским уговором ангажовао себе да за потребе репертоара
Позоришта изврши режију позоришног комада „Коса“ и уговорио тантијеме у висини од 5%
од бруто прихода продатих улазница кад представa почне да се дистибура тј. од 5.02.2010.
године.
Увидом у допис Позоришта ''Атеље 212'' из Београда од 27.11.2012. године утврђено је
да је именованом по основу наведеног ауторског уговора, према књиговодственим картицама
Позоришта, за тантијеме за позоришни комад ''Коса'' исплаћено укупно 959.608,00 динара
нето, и то: у 2010. години 548.791,00 динара нето, у 2011. години 271.277,00 динара нето и у
2012. години 139.540,00 динара нето.
Применом одредаба чл. 27. ст. 1., 2. и 4. Закона о Агенцији на утврђено чињенично
стање, Агенција је нашла да у конкретном случају постоји повреда наведених одредаба
Закона о Агенцији, јер је Кокан Младеновић јавну функцију вршио тако да је јавни интерес
подредио приватном и функцију искористио за стицање имовинске користи за себе, чиме је
угрозио поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, и да, поред тога,
постоји и повреда одредбе чл. 32. ст. 1. истог закона, јер функционер није обавестио
непосредно претпостављеног и Агенцију о сукобу интереса који је у конкретној ситуацији
имао, а што је утврђено увидом у допис Скупштине града Београда број С-03-031-108/2012
од 27.11.2012. године и провером службене евиденције Агенције.
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 Агенције

