
 
 

Број: 014-46-00-0180/2015-08 
 
 

 На основу чл. 5. и 15. Закона о 
Агенцији за борбу против корупције 
(„Службени гласник РС“, бр. 97/08, 53/10, 
66/11-УС, 67/13-УС, 112/13 – аутентично 
тумачење и 8/15-УС), у поступку 
одлучивања о постојању повреде Закона 
о Агенцији за борбу против корупције 
покренутом по службеној дужности против 
Бојана Стојановића из Зајечара, Сокобањ-
ска 1А, директор Агенције за борбу против 
корупције дана 14.12.2016. године доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ 
 
 
 I УТВРЂУЈЕ СЕ да је Бојан 
Стојановић, који је 18.10.2013. године 
изабран на јавну функцију члана Градског 
већа града Зајечара, поступио супротно 
одредби чл. 43. ст. 2. Закона о Агенцији за 
борбу против корупције, на тај начин што 
није, у року од 8 дана који му је одређен 
решењем директора Агенције за борбу 
против корупције број 014-46-00-
0180/2015-08 од 07.05.2015. године, 
поднео Агенцији за борбу против 
корупције извештај о својој имовини и 
приходима са стањем на дан избора на 
јавну функцију, 
 
 па му се на основу одредбе чл. 51. 
ст. 3.  Закона о Агенцији за борбу против 
корупције изриче 
 
 

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА 
ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ 

СА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 
 

 
 II Изрека и сажето образложење 
овог решења биће објављено у 
„Службеном гласнику РС“ и у „Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
 III Трошкове објављивања овог 
решења сносиће Бојан Стојановић, о чему 
ће Агенција донети посебну одлуку. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Агенција за борбу против корупције 
(у даљем тексту: Агенција) је провером 
службене евиденције поднетих извештаја 
о имовини и приходима функционера (у 
даљем тексту: Извештај) утврдила да 
Бојан Стојановић, који је 18.10.2013. 
године изабран на јавну функцију члана 
Градског већа града Зајечара, није поднео 
Извештај у законом прописаном року од 
30 дана од дана избора, па је против њега 
27.03.2015. године покренут поступак за 
одлучивање о постојању повреде одредбе 
чл. 43. став 2.  Закона о Агенцији за борбу 
против корупције (у даљем тексту: Закон о 
Агенцији). 
 Достава обавештења о покретању 
поступка именованом покушана је у два 
наврата: 30.03. и 20.04.2015. године. Како 
се писмено вратило са назнаком обавеш-
тен - остављен извештај, то се сходно 
члану 77. у вези са чл. 76. Закона о 
општем управном поступку („Службени 
лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Службени 
гласник РС“, бр. 30/10) достављање 
сматра уредно извршеним. 
 Након тога, именованом је 
решењем директора Агенције број  014-
46-00-0180/2015-08 од 07.05.2015. године 
наложено да у року од осам дана од дана 
пријема решења поднесе Агенцији 
извештај. 
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 Наведено решење Бојану Стојано-
вићу је лично достављено 26.06.2015. 
године, што је утврђено увидом у поврат-
ницу у списима предмета, и по истом 
именовани није поступио. 
 Одредбом чл. 43. ст.2. Закона о 
Агенцији прописано је да је функционер 
дужан да у року од 30 дана од дана 
избора, постављења или именовања под-
несе Агенцији извештај о својој имовини и 
приходима, односно праву коришћења 
стана за службене потребе и о имовини и 
приходима супружника или ванбрачног 
партнера, као и малолетне деце уколико 
живе у истом породичном домаћинству, на 
дан избора, постављења или именовања. 
 Агенција је у конкретном случају 
утврдила да постоји повреда одредбе чл. 
43. ст. 2. Закона о Агенцији, а с обзиром 
на то да Бојан Стојановић није ни у 
накнадном року од осам дана поднео 
Агенцији Извештај по избору на јавну 
функцију члана Градског већа града 
Зајечара, нити је то учинио до дана 
доношења овог решења. 

 Имајући у виду наведено, стекли су 
се услови за изрицање мере јавног 
објављивања препоруке за разрешење, 
па је на одснову одредаба чл. 51. ст. 3. 
Закона о Агенцији и чл. 162. 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, одлучено као у ставу 
I диспозитива овог решења. 
 Одлуке као у ставовима II и III 
диспозитива овог решења донете су 
применом одредбе чл. 54. ст. 2. и 3. 
Закона о Агенцији. 
 
 

ДИРЕКТОР 
Татјана Бабић, с.р. 

 
Доставити: 
- функционеру 
- Градској управи града Зајечара 
- архиви 
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