
На основу одредаба 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, 8/15 и 88/19 – УС, у даљем тексту: Закон о Агенцији) у 
поступку за одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији покренутом по 
службеној дужности против Радомира Тешановића из Зајечара, Директор Агенције 
за борбу против корупције доноси:

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се да Радомир Тешановић, коме је 29. маја 2013. године престала 
јавна функција директора Јавног комунално-стамбеног предузећа Зајечар, није у 
року од осам дана који му је одређен решењем директора Агенције за борбу против 
корупције број 014-46-00-0247/2019-08 од 25. септембра 2019. године, поднео 
Агенцији за борбу против корупције извештај о својој имовини и приходима са 
стањем на дан престанка јавне функције, па му се на основу одредбе члана 51. став 
3. Закона о Агенцији изриче

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ПОВРЕДИ ЗАКОНА О 
АГЕНЦИЈИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ.

II. Изрека и сажето образложење овог решења биће објављени у „Службеном 
гласнику Републике Србије” и у „Службеном листу града Зајечара”.

III. Трошкове објављивања овог решења сносиће Радомир Тешановић.

Образложење

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 Радомир Тешановић, који је на основу 
решења Агенције за привредне регистре БД 59121/2013 од 29. маја 2013. године 
брисан као директор Јавног комунално-стамбеног предузећа Зајечар, није поднео 
Извештај у законом прописаном року од 30 дана од дана престанка јавне функције, 
па је против њега 5. августа 2019. године покренут поступак за одлучивање о томе 
да ли је повредио одредбу члана 43. став 4. Закона о Агенцији.

Решењем директора Агенције број 014-46-00-0247/2019-08 од 25. септембра 
2019. године утврђено је да је Радомир Тешановић поступио супротно одредби 
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члана 43. став 4. Закона о Агенцији, на тај начин што није у року од 30 дана од дана 
престанка јавне функције поднео Агенцији Извештај, због чега му је изречена мера 
упозорења којом је обавезан да у року од осам дана од дана пријема наведеног 
решења поднесе Агенцији Извештај, са стањем на дан престанка јавне функције 
директора Јавног комунално-стамбеног предузећа Зајечар.

Наведено решење директора Агенције постало је коначно и извршно 16. 
децембра 2019. године, када је именованом достављено Решење Одбора Агенције 
број 014-46-00-0382/19-02 од 23. новембра 2019. године, којим је одбијена његова 
жалба изјављена против решења директора као неоснована.

Одредбом члана 51. став 3. Закона о Агенцији прописано је да, ако 
функционер не поступи по изреченој мери упозорења до истека рока који му је у 
одлуци одређен, изриче му се мера јавног објављивања препоруке за разрешење, 
односно мера јавног објављивања одлуке о повреди овог закона.

Имајући у виду да именовани није у року одређеним наведеним решењем 
директора Агенције поднео Извештај, нити је то учинио до дана доношења овог 
решења, стекли су се услови за изрицање мере јавног објављивања одлуке о 
повреди закона сагласно одредби члана 51. став 3. Закона о Агенцији, као мере 
којом се у конкретном случају испуњава сврха закона.

Сходно наведеном, донета је одлука као у ставу I. диспозитива овог решења 
на основу одредаба члана 51. став 3. Закона о Агенцији и члана 136. Закона о 
општем управном поступку у вези са чланом 3. став 4. Закона о Агенцији.

Одлуке као у ст. I. и III. диспозитива овог решења донете су применом 
одредбе члана 54. ст. 2. и 3. Закона о Агенцији.

Број 014-46-00-0247/2019-08

Директор,

Драган Сикимић, с.р.
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