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Посебно издање Законика о кривичном поступку обухвата пречишћене тек-

стове овог Законика од доношења 2005. до последњих његових измена и до-

пуна које су ступиле на снагу 1. децембра 2019. Измењене и допуњене верзије 

чланова означене су напоменама о њиховом временском важењу. Члан који је 

престао да важи обележен је тамнијом бојом, како би се разликовао од пози-

тивноправне одредбе. Члан уоквирен белом бојом представља текст Законика 

усвојен касније у односу на изворни текст.

Ово издање садржи незванично пречишћени текст Закона о пар-
ничном поступку усаглашен са Законом о допуни Закона о пар-
ничном поступку („Службени гласник РС“, број 18 од 3. марта 
2020. године). Проф. др Гордана Станковић припремила је увод-
ни текст и регистар.
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На основу члана 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 
152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 и 29/21), на предлог Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19,

Министар здравља доноси

Н А Р Е Д Б У

о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања 
заразне болести COVID-19

1. Овом наредбом утврђују се ограничења радног времена и просторна ограничења за период од 5. априла 2021. године од 06.00 
часова па док налаже епидемиолошка ситуација.

2. Неће радити објекти у којима се обављају делатности:
1) пружања услугa у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови, 

и сл.), oсим оних угоститељских објеката који имају отворени део објекта (башту) за који имају дозволу за заузеће издату од стране на-
длежног органа јединице локалне самоуправе, тако што се могу пружати угоститељске услуге само на отвореном делу објекта, с тим да: 

 – корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),
 – запослени морају носити заштине маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,
 – између столова мора бити размак од најмање два метра, тако што се тај размак рачуна између особа које седе за различитим сто-

ловима,
 – за столом не може седети више од пет особа, 
 – уколико не постоје столови и столице за седење на отвореном делу, растојање између свих присутних лица на отвореном делу 

мора бити такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице,
 – отворени део објекта мора бити физички одељен од јавне површине у смислу да се мора поставити физичка препрека (баријера) 

између тог дела и јавне површине тако да између корисника услуга и лица на јавној површини буде размак од минимум 3 метра,
 – не може се изводити музичко-сценски програм уживо (тзв.жива музика) и
 – радно време је сваког дана од 06.00 до 22.00 часова.
2) пружања услуга у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у обла-

сти трговине на мало (тржни центри и сл.).

2. У радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа могу радити:
1) апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке);
2) ресторани и други простори у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима 

и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама 
смештаја;

3) објекти у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места);
4) објекти, радње и сервиси и сл. у којима се врше стручне, научне, иновационе и техничке делатности, финансијске делатности и 

делатност осигурања, промет некретнина, информисање и комуникација, административне и помоћне услужне делатности, занатске и 
друге услужне делатности;

5) објекти у којима се обавља делатност у области спорта (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објек-
ти намењени за спорт и рекреацију и сл.);

6) објекти у којима се обавља делатност приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.);
7) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавнице хране за животиње 

(пет шопови, продавнице сточне хране и др.), затворене и отворене пијаце, 
8) радње и продајна места у оквиру отворене или затворене пијаце (месаре, печењаре, специјализоване продавнице хране и сл.); 
9) радње, продајна места и места у којима се продаје роба на мало или пружају услуге, а који продају или пружање услуга обављају 

у трговинским центрима и за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или 
непосредно са јавне површине;

10) објекти у којима се пружају услуге у области културе (позоришта, биоскопи, музеји, галерије).

3. Могу радити без ограничења радног времена: 
1) апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке), 
2) бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива,
3) трговински, угоститељски и други објекати који врше доставу хране;
4) ординације и лабораторије у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације и лабораторије и сл.

4. У радном времену из тач. 1. и 2. ове наредбе, у свим објектима којима је дозвољен рад правно лице или предузетник мора обез-
бедити да растојање између свих присутних лица буде такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице, осим за 
теретане/фитнес центре/спа где на сваких 16 метара квадратних може боравити само једно лице.

5. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације 
током трајања заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 22/21, 23/21 и 25/21).

6. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 500-01-00130/1/2021-23
У Београду, 4. априла 2021. године

Министар,
др Златибор Лончар, с.р.
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ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ  
И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1511
На основу одредаба чл. 6. и 9. у вези са чланом 109. Зако-

на о спречавању корупције  („Службени гласник РС”, бр. 35/19 и 
88/19), у поступку за одлучивање о постојању повреде Закона о 
спречавању корупције против Горана Јозића, 16. децембра 2020. 
године, 

Директор Агенције за спречавање корупције доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.  Утврђује се да је Горан Јозић, ранији члан Управног од-
бора Фонда за развој пољопривреде општине Блаце, поступио су-
протно одредбама чланa 40. и члана 42. став 1. Закона о спречава-
њу корупције, на тај начин што су током вршења наведене јавне 
функције решењима Управног одбора наведеног фонда бр. II-400-
776-184 од 21. јула 2016. године и бр. II-400-776-312 од 29. окто-
бра 2016. године Зорану Јозићу, брату Горана Јозића, одобрена и 
исплаћена средства из буџета општине Блаце у укупном износу од 
215.923,00 динара ради унапређења пољопривредне производње, 
а да о сукобу интереса који је имао у наведеним ситуацијама није 
писмено обавестио Агенцију за спречавање корупције.

II. Утврђује се да је Горан Јозић поступио супротно одредби 
члана 42. став 1. Закона о спречавању корупције на тај начин што 
је Решењем општине Блаце бр. II-400-1291-12/2017 од 2. новем-
бра 2017. године, које је потписао Зоран Јозић, брат именованог, 
тада председник општине Блаце, Пољопривредној стручној слу-
жби „Агро пољосавет” д.о.о. Блаце, сада Привредном друштву за 
производњу, прераду и трговину „Прунус воће” д.о.о. Блаце, чији 
је сувласник Горан Јозић, одобрена и додељена средства у износу 
од 1.073.720,00 динара, а да о сукобу интереса који је имао у наве-
деној ситуацији није писмено обавестио Агенцију за спречавање 
корупције.

III. Утврђује се да је Горан Јозић, ранији директор Средње 
школе Блаце  поступио супротно одредби члана 51. став 1. Закона 
о спречавању корупције, на тај начин што није у року од 30 дана 
од дана именовања на јавну функцију директора Средње школе 
Блаце пренео своја управљачка права у привредном друштву за 
производњу, прераду и трговину „Прунус воће” д.о.о. Блаце, чији 
је сувласник са 40% удела, на правно или физичко лице, да их оно, 
у своје име, а за рачун јавног функционера, врши до престанка јав-
не функције, па му се, на основу одредбе члана 82. став 2. Закона о 
спречавању корупције, изриче

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ПОВРЕДИ 
ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ КОРУПЦИЈЕ.

IV. Изрека и сажето образложење овог решења објавиће се 
на интернет страници Агенције за спречавање корупције и у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије”.

Образложење

Против Горана Јозића покренут је, на основу пријаве, обаве-
штењем о покретању поступка од 22. августа 2018. године и допу-
ном обавештења од 25. децембра 2019. године, поступак за одлу-
чивање о постојању повреде одредаба члана 27. и члана 32. став 
1. Закона о Агенцији за борбу против корупције, на тај начин што 
су током вршења јавне функције члана Управног одбора Фонда за 
развој пољопривреде општине Блаце, решењима Управног одбора 
наведеног фонда бр. II-400-776-184 од 21. јула 2016. године и бр. 
II-400-776-312 од 29. октобра 2016. године Зорану Јозићу, брату 
Горана Јозића, одобрена и исплаћена средства из буџета општи-
не Блаце у укупном износу од 215.923,00 динара ради унапређења 
пољопривредне производње, и што је Решењем општине Блаце бр. 
II-400-1291-12/2017 од 2. новембра 2017. године, које је потписао 
Зоран Јозић, брат именованог, тада председник општине Блаце, 
Пољопривредној стручној служби „Агро пољосавет” д.о.о. Бла-
це, сада Привредном друштву за производњу, прераду и трговину 
„Прунус воће” д.о.о. Блаце (у даљем тексту: Привредно друштво), 

чији је сувласник Горан Јозић, одобрена и додељена средства у из-
носу од 1.073.720,00 динара, а да о сукобу интереса који је имао у 
наведеним ситуацијама није писмено обавестио Агенцију за бор-
бу против корупције, која у складу са одредбом члана 111. став 1. 
Закона о спречавању корупције (у даљем тексту: Закон), наставља 
са радом као Агенција за спречавање корупције (у даљем тексту: 
Агенција), и одредбе члана 35. став 1. Закона о Агенцији за борбу 
против корупције, на тај начин што није у року од 30 дана од дана 
избора на јавну функцију директора Средње школе Блаце (у да-
љем тексту: Школа) пренео своја управљачка права у Привредном 
друштву, чији је сувласник са 40% удела, на правно или физичко 
лице, да их оно, у своје име, а за рачун јавног функционера, врши 
до престанка јавне функције.

Имајући у виду да је поступак против именованог покренут 
по одредбама Закона о Агенцији за борбу против корупције, а није 
окончан до дана почетка примене Закона, исти ће бити окончан по 
одредбама овог закона, сагласно одредби члана 109. Закона.

У смислу члана 2. Закона, повезано лице је, поред осталих, 
крвни сродник јавног функционера у побочној линији закључно 
са другим степеном сродства, и правно лице које се према другим 
основама или околностима може оправдано сматрати интересно 
повезаним са јавним функционером.

У конкретном случају повезана лица са Гораном Јозићем су 
Зоран Јозић, брат именованог, и Привредно друштво, у којем је Го-
ран Јозић сувласник.

Одредбама члана 40. Закона прописано је да је јавни функ-
ционер дужан да јавни интерес не подреди приватном, да се при-
држава прописа који уређују његова права и обавезе и ствара и 
одржава поверење грађана у савесно и одговорно обављање јавне 
функције, да не сме бити зависан од лица која би могла да утичу 
на његову непристрасност, нити да користи јавну функцију зарад 
стицања било какве користи или погодности за себе или повезано 
лице, и да не сме да употреби, ради стицања користи или погодно-
сти себи или другом или наношења штете другом, информације до 
којих дође на јавној функцији, ако нису доступне јавности.

Према одредбама члана 41. Закона, сукоб интереса је ситуа-
ција у којој јавни функционер има приватни интерес који утиче, 
може да утиче или изгледа као да утиче на обављање јавне функ-
ције, док је приватни интерес било каква корист или погодност за 
јавног функционера или повезано лице.

Имајући у виду наведено, ситуација у којој су за време вр-
шења јавне функције члана Управног одбора Фонда од стране 
Горана Јозића, брату именованог Зорану Јозићу одлукама наве-
деног органа одобрена средства у укупном износу од 215.923,00 
динара, представља сукоб интереса, јер је јавни функционер имао 
приватни интерес који у сваком случају изгледа као да утиче на 
обављање јавне функције, и на тај начин Горан Јозић је поступио 
супротно одредбама члана 40. Закона, односно јавну функцију  ис-
користио за стицање користи за повезано лице.

Одредбом члана 42. став 1. Закона прописана је обавеза јав-
ног функционера да приликом ступања на дужност и током врше-
ња јавне функције, без одлагања, а најкасније у року од пет дана, 
писмено обавести непосредно претпостављеног и Агенцију о сум-
њи у постојање сукоба интереса или о сукобу интереса који он или 
са њим повезано лице има.

Ситуације у којима је током вршења јавне функције члана 
Управног одбора Фонда, Зорану Јозићу, брату Горана Јозића, ре-
шењима овог органа одобрена и уплаћена средства у износу од 
215.923,00 динара, и Привредном друштву, чији је сувласник Го-
ран Јозић, решењима Скупштине општине Блаце, одобрена и до-
дељена средства у износу од 1.073.720,00 динара, представљају 
сукоб интереса о којима је именовани био у обавези да писмено 
обавести Агенцију, што није учинио, а што је утврђено провером 
службене евиденције, чиме је поступио супротно одредби члана 
42. став 1. Закона о Агенцији.

Такође, одредбом члана 51. став 1. Закона прописано је 
да је јавни функционер који у време избора, постављења или 
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именовања има или који у току јавне функције стекне удео или 
акције у привредном друштву, а на основу којих има управљачка 
права, дужан је да у року од 30 дана од дана избора, постављења 
или именовања, односно стицања удела или акција, пренесе своја 
управљачка права у привредном друштву на правно или физичко 
лице, да их то лице, у своје име, а за рачун функционера, врши до 
престанка јавне функције.

Увидом у Регистар привредних друштава, који води Агенци-
ја за привредне регистре, утврђено је да Горан Јозић није пренео 
своја управљачка права у Привреднoм друштву на правно или фи-
зичко лице, а што је био дужан да учини у року од 30 дана од дана 
именовања на јавну функцију директора Школе, чиме је повредио 
одредбу члана 51. став 1. Закона.

Приликом одлучивања о томе коју меру треба изрећи име-
нованом, узета је у обзир чињеница да је Горан Јозић престао са 
вршењем јавне функције директора Школе, али да је током врше-
ња јавне функције члана Управног одбора Фонда решењима на-
веденог органа, брату именованог, Зорану Јозићу одобрена и ис-
плаћена средства ради унапређења пољопривредне производње у 
укупном износу од 215.923,00 динара, затим Привредном друштву 
чији је сувласник решењима општине Блаце, које је потписао брат 
именованог Зоран Јозић, одобрена и додељена средства у износу 
од 1.073.720,00 динара, као и да није у року прописаном одредбом 
члана 51. став 1. Закона пренео управљачка права у Привредном 
друштву, чији је сувласник, на друго правно или физичко лице.

На тај начин именовани је теже повредио Закон, у наведе-
ним ситуацијама угрозио поверење грађана у савесно и одговорно 
обављање јавне функције, које последице се не могу отклонити, 
због чега му је изречена мера јавног објављивања одлуке о повре-
ди Закона, као мера којом се, по оцени Агенције, у овом случају 
испуњава сврха Закона, па је на основу наведеног одлучено као у 
ст. I, II. и III. диспозитивa овог решења применом одредаба члана 
83. став 3. Закона и члана 136. став 1. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично 
тумачење) у вези са чланом 7. Закона.

Одлуке као у ставу IV. диспозитива овог решења донете су 
применом одредбе члана 85. Закона.

Број 014-07-00-0668/18-11
Директор,

Драган Сикимић, с.р.

1512
На основу одредаба чл. 6. и 9. а у вези са чланом 109. За-

кона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19 
и 88/19), у поступку за одлучивање о постојању повреде Закона 
о спречавању корупције против Ивана Исаиловића, 22. децембрa 
2020. године, 

Директор Агенције за спречавање корупције доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се да је Иван Исаиловић, током вршења јавне 
функције председника општине Крупањ у претходном мандату, 
поступио супротно одредбама члана 40. и члана 42. став 1. Закона 
о спречавању корупције, на тај начин што је Божидар Исаиловић, 
његов отац, именован за члана Надзорног одбора ЈКП „1. мај”, 
Крупањ, и што је као председник општине Крупањ донео Одлуку 
II бр. 400-459/2017 од 7. јуна 2017. године о додели средстава за 
финансирање програма којима се остварује општи интерес у обла-
сти спорта на територији општине Крупањ за 2017. годину, којом 
су Фудбалском клубу „Рађевац”, Крупањ додељена новчана сред-
ства у износу од 2.254.000,000 динара, у коме је члан Управног 
одбора његов отац, а да о сукобу интереса који је имао у наведе-
ним ситуацијама, није писмено обавестио Агенцију за спречавање 
корупције, па му се, на основу одредбе члана 82. став 2. Закона о 
спречавању корупције, изриче

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ПОВРЕДИ 
ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ КОРУПЦИЈЕ

II. Изрека и сажето образложење овог решења биће обја-
вљени на интернет страници Агенције за спречавање корупције и 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Образложење

Против Ивана Исаиловића, председника општине Крупањ (у 
даљем тексту: Општина), покренут је, на основу пријаве, поступак 
ради одлучивања о постојању повреде одредаба члана 27, члана 
32. став 1. и члана 34. став 1. а у вези са чланом 31. став 1. Закона 
о Агенцији за борбу против корупције, због тога што је током вр-
шења наведене јавне функције у претходном мандату његов отац 
Божидар Исаиловић, именован за члана Надзорног одбора ЈКП „1. 
мај”, Крупањ (у даљем тексту: ЈКП), и што је као председник оп-
штине Крупањ донео Одлуку II бр. 400-459/2017 од 7. јуна 2017. 
године о додели средстава за финансирање програма којима се 
остварује општи интерес у области спорта на територији општи-
не Крупањ за 2017. годину, којом су Фудбалском клубу „Рађевац”, 
Крупањ, у коме је његов отац, Божидар Исаиловић члан Управног 
одбора, додељена новчана средства у износу од 2.254.000,000 ди-
нара, а да о сукобу интереса који је имао у наведеним ситуацијама 
није писмено обавестио Агенцију за борбу против корупције, која 
у складу са одредбом члана 111. став 1. Закона о спречавању ко-
рупције (у даљем тексту: Закон), наставља са радом као Агенција 
за спречавање корупције (у даљем тексту: Агенција), и што није 
обавестио Агенцију да обавља дужност заступника Удружења 
„Ветар у леђа”, Лозница (у даљем тексту: Удружење).

 Имајући у виду да је поступак започет по одредбама Закона 
о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, 
бр. 97/08, 53/10, 66/11  – УС, 67/13  – УС, 112/13  – аутентично тума-
чење, 8/15  – УС и 88/19), а није окончан до дана почетка примене 
Закона, исти ће бити окончан по одредбама овог закона, сагласно 
одредби члана 109. Закона.

У смислу члана 2. Закона, повезано лице је, поред осталих, 
крвни сродник јавног функицонера у правој линији, и правно лице 
које се према другим основама или околностима може оправдано 
сматрати интересно повезаним са јавним функционером, док је 
према одредбама члана 41. истог закона сукоб интереса ситуација 
у којој јавни функционер има приватни интерес који утиче, може 
да утиче или изгледа као да утиче на обављање јавне функције, 
а приватни интерес је било каква корист или погодност за јавног 
функционера или повезано лице.

У конкретном случају, повезана лица са Иваном Исаилови-
ћем су његов отац, Божидар Исаиловић, као и Фудбалски клуб у 
коме је именовани обављао дужност члана Управног одбора.

Одредбама члана 40. Закона прописано је да је јавни функ-
ционер дужан да јавни интерес не подреди приватном, да се при-
држава прописа који уређују његова права и обавезе и ствара и 
одржава поверење грађана у савесно и одговорно обављање јавне 
функције, да не сме бити зависан од лица која би могла да утичу 
на његову непристрасност, нити да користи јавну функцију зарад 
стицања било какве користи или погодности за себе или повезано 
лице, и да не сме да употреби, ради стицања користи или погодно-
сти себи или другом или наношења штете другом, информације до 
којих дође на јавној функцији, ако нису доступне јавности.

Одредбама члана 45. ст. 1. и 4. и члана 46. тач. 1. и 2. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
 – др. закон, 101/16  – др. закон и 47/18) прописано је да општинско 
веће чине, поред осталих, и председник општине, да је председник 
општине председник општинског већа, да општинско веће предла-
же статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина, не-
посредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката 
скупштине општине.

Такође, одредбом члана 51. наведеног закона прописано је да 
престанком мандата скупштине престаје мандат извршних органа 
општине, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности 
до ступања на дужност новог председника општине и општинског 
већа, односно председника и чланова привременог органа ако је 
Скупштини мандат престао због распуштања скупштине.

У овој ситуацији, а имајући у виду наведене законске одред-
бе, Иван Исаиловић је јавну функцију председника Општине 
вршио од момента избора на ову јавну функцију 17. маја 2016. 
године, па до 4. марта 2020. године када су расписани избори за 
одборнике скупштине градова и скупштина општина у Републици 
Србији, када је извршним органима у складу са одредом члана 51. 
Закона о локалној самоуправи престао мандат.

Из наведених законских одредаба произлaзи да између пред-
седника општине, који је истовремено и председник општинског 
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већа, и члана надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач 
иста јединица локалне самоуправе постоји однос зависности, над-
зора и контроле, због чега се председник општине и члан Надзор-
ног одбора ЈКП оправдано сматрају повезаним лицима.

Имајући у виду наведено, ситуација у којој је из буџета оп-
штине Крупањ, у којој је Иван Исаиловић вршио јавну функцију 
председника Општине, вршен пренос средстава Фудбалском клу-
бу, у којем је отац именованог био члан Управног одбора, предста-
вља сукоб интереса, и на тај начин именовани је јавну функцију 
искористио за стицање погодности за повезано лице, чиме је угро-
зио поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функ-
ције, што је супротно одредбама члана 40. Закона о Агенцији.

Осим тога, имајући у виду да између јавне функције председ-
ника општине и члана Надзорног одбора ЈКП постоји однос зави-
сности, надзора и контроле, именовани је био дужан да у смислу 
одредбе члана 42. став 1. Закона обавести Агенцију о томе да је 
његов отац именован за члана Надзорног одбора ЈКП, што није 
учинио, а што је утврђено провером службене евиденције Аген-
ције, као и о томе да је донео одлуку о додели средстава за финан-
сирање Фудбалског клуба у износу од 2.254.000,00 динара, чији је 
један од чланова Управног одбора и његов отац.

Одредбом члана 42. став 1. Закона прописана је обавеза јав-
ног функционера да приликом ступања на дужност и током врше-
ња јавне функције, без одлагања, а најкасније у року од пет дана, 
писмено обавести непосредно претпостављеног и Агенцију о сум-
њи у постојање сукоба интереса или о сукобу интереса који он или 
са њим повезано лице има.

Провером службене евиденције Агенције утврђено је да Иван 
Исаиловић Агенцију није писмено обавестио о сукобу интереса 
који је у наведеним ситуацијама имао, чиме је поступио супротно 
одредби члана 42. став 1. Закона о Агенцији.

Такође, именовани о наведеним ситуацијама није обавестио 
Агенцију о сумњи у сукоб интереса ни у року предвиђеним рани-
јим Законом о Агенцији за борбу против корупције.

У вези навода из обавештења о покретању поступка да по-
стоји сумња да је именовани повредио одредбу члана 49. Закона, 
наведеном одредбом је прописано да јавни фуцнкионер не сме да 
буде члан органа удружења, нити његов заступник, ако између јав-
не функције чланства у органу удружења или заступања удружења 
постоји однос зависности или други однос који угрожава или би 

могао да угрози његову непристрасност или углед јавне функције, 
или ако је законом или другом прописом забрањено да јавну функ-
ционер буде члан органа одређеног удружења.

Агенција је увидом у изјашњење Ивана Исаиловића на обаве-
штења о покретању поступка и податке из Регистра удружења, који 
води Агенција за привредне регистре, утврдила и прихватила наводе 
именованог да је седиште Удружења у Лозници, да се исто не финан-
сира из буџетских средстава општине Крупањ која финансира само 
удружења са територије наведене јединице локалне самоуправе.

Приликом одлучивања о томе коју меру треба изрећи имено-
ваном, узета је у обзир чињеница да је Ивану Исаиловићу, јавна 
функција председника Општине престала даном расписивања из-
бора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Ре-
публици Србији, али да је током вршења наведене јавне функције, 
Божидар Исаиловић, његов отац, именован за члана Надзорног од-
бора ЈКП, затим и да је обављао дужност члана Управног одбора 
Фудбалског клуба, који се финансира из буџета општине Крупањ, 
и што је током вршења јавне функције председника Општине до-
нео Одлуку II бр. 400-459/2017 од 7. јуна 2017. године о додели 
средстава за финансирање програма којима се остварује општи 
интерес у области спорта на територији општине Крупањ за 2017. 
годину, којом су Фудбалском клубу додељена новчана средства 
у износу од 2.254.000,000 динара, а да о сукобу интереса који је 
имао у наведеним ситуацијама, није писмено обавестио Агенцију.

На тај начин именовани је теже повредио Закон, у периоду 
вршења јавне функције председника Општине у претходном ман-
дату, због чега му је изречена мера јавног објављивања одлуке о 
повреди Закона, као мера којом се, по оцени Агенције, у овом слу-
чају испуњава сврха Закона, па је на основу наведеног одлучено 
као у ставу I. диспозитива овог решења применом одредаба члана 
83. став 3. Закона и члана 136. став 1. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, 18/17 и 95/18  – аутентично ту-
мачење) у вези са чланом 7. Закона.

Одлука као у ставу II. диспозитива овог решења донета је у 
складу са одредбом члана 85. Закона.

Број 014-07-00-0700/16-11
Директор,

Драган Сикимић, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
1513

УБ
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 48. Одлуке о 
промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа „Ђунис”, 
Уб („Службени гласник општине Уб”, бр. 21/16, 20/17, 5/18 и 
25/19), члана 32. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 83/14  – други закон, 101/16  – други за-
кон и 47/18) и члана 40. тачка 12) Статута општине Уб („Службени 
гласник општине Уб”, број 4/19),

Скупштина општине Уб, 26. марта 2021. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању директора Комуналног јавног предузећа 
„Ђунис”, Уб

1. Именује се Саша Милићевић, дипломирани економиста из 
Уба, досадашњи директор Комуналног јавног предузећа „Ђунис”, 
Уб, на период од четири године, за директора Комуналног јавног 
предузећа „Ђунис”, Уб, у даљем тексту именовани. 

2. Именовани је дужан ступити на рад у року од осам дана од 
дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

3. Именовани заснива радни однос на одређено време.
4. Зарада именованог има се утврдити уговором о раду у 

складу са чланом 53. став 2. Одлуке о промени оснивачког акта 
Комуналног јавног предузећа „Ђунис”, Уб („Службени гласник 
општине Уб”, бр. 21/16, 20/17, 5/18 и 25/19).

5. Ово решење је коначно.
6. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”, „Службеном гласнику општине Уб” и интернет страници 
органа општине Уб.

Образложење

Скупштина општине Уб донела је 25. децембра 2020. године 
Одлука о спровођењу јавног конкурса и утврђивању текста огласа 
о јавном конкурсу за избор директора Комуналног јавног предузе-
ћа „Ђунис”, Уб, и исту објавила у „Службеном гласнику општине 
Уб”, број 46/20. 

Оглас о јавном конкурсу објављен је 29. јануара 2021. године 
у „Службеном гласнику РС”, број 6/21.

Комисије за спровођење конкурса за избор директора („Слу-
жбени гласник општине Уб”, број 46/20), у складу са чл. 34, 40. 
и 41. Закона о јавним предузећима, одредбама Уредбе о мерили-
ма за именовање директора јавних предузећа („Службени гласник 
РС”, број 65/16) и чл. 54. и 55. Одлуке о промени оснивачког акта  
Комуналног јавног предузећа „Ђунис”, Уб и одредбама Огласа 
о јавном конкурсу за именовање директора Комуналног јавног 
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предузећа „Ђунис”, Уб, спровела је, на основу само једне пријаве 
поднете 19. фебруара 2021. године, по цитираном јавном конкурсу, 
изборни поступак, утврдила и доставила 15. марта 2021. године, 
Записник о спроведеном изборном поступку за избор директора 
Комуналног јавног предузећа „Ђунис”, Уб са једним кандидатом, 
учесником конкурса, тако да је исти (записник) истовремено и 
ранг листа за именовање директора, са једним кандидатом:

1. Саша Милићевић, дипломирани економиста из Уба, Вука 
Караџића 28, досадашњи директор Комуналног јавног предузећа 
„Ђунис”, Уб  – оцењен просечном оценом 2,50 (од један до три).

Општинско веће општине Уб, на основу члана 41. став 3. За-
кона о јавним предузећима доставило је, 17. марта 2021. године, 
под бројем 06-9-5/2021-01, Скупштини општине Уб предлог да се 
именује Саша Милићевић, дипломирани економиста из Уба, Вука 
Караџића 28, досадашњи директор Комуналног јавног предузећа 
„Ђунис”, Уб, на период од четири године, за директора Комунал-
ног јавног предузећа „Ђунис”, Уб.

Скупштина општине Уб прихвата предлог и именује, на на-
чин наведен у диспозитиву решења, именованог за директора Ко-
муналног јавног предузећа „Ђунис”, Уб.

Законом о јавним предузећима у члану 43. ст. 1. и 3. утврђено је 
да именовани кандидат ступа на рад у року од осам дана од дана об-
јављивања овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије” и 
да директор јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.

Зараду именованог утврдиће Надзорни одбор предузећа уго-
вором о раду, а у складу са чланом 53. став 2. Одлуке о промени 
оснивачког акта Комуналног јавног предузећа „Ђунис”, Уб („Слу-
жбени гласник општине Уб”, бр. 21/16, 20/17, 5/18 и 25/19).

Закон о јавним предузећима у члану 41. став 4. утврђује да 
је решење о именовању директора коначно, а у члану 42. став 2. и 
члану 43. став 1. уређено је објављивање решења о именовању ди-
ректора у „Службеном гласнику Републике Србије”, „Службеном 
гласнику општине Уб” и интернет страници органа општине Уб.

На основу напред наведеног решено је као у диспозитиву.

Број 112-16/2021-01
Скупштина општине Уб

Председница,
Ивана Николић, с.р.



8 Број 33 4. април 2021.

Издавач ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” Београд, Јована Ристића 1 
Директор и главни и одговорни уредник др Јелена Триван

Уредник Иван Максимовић
Технички уредник Игор Ђорђевић

Редакција: 30-60-333; 30-60-334; 30-60-550; e-mail: redakcija@slglasnik.com
Огласи: правна лица 30-60-339; неважеће исправе 30-60-308; наплата огласа 30-60-538; факс 30-60-596; e-mail: tender@slglasnik.com

Претплата: 30-60-588 и 30-60-359; Продаја: 30-60-578, факс 30-60-393; e-mail: pretplata@slglasnik.com
(ПИБ: СР100002782)       (МАТИЧНИ БРОЈ: 07453710)       (ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-14944-58)

(За директне и индиректне кориснике буџета 840-236723-96)
Штампа: ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Лазаревачки друм 13–15

Copyright © ЈП Службени гласник, 2021
Свако умножавање и дистрибуција забрањена је. Сва права задржава ЈП „Службени гласник” по Закону о ауторском и сродним правима  
и Закону о објављивању закона и других прописа и аката.

Online куповина: www.slglasnik.com | www.klubglasnik.com

ХРАМ СВЕТОГ 
САВЕ

Књигу можете купити у свим Гласниковим малопродајним објектима или поручити
телефоном: +381 11 30 60 578, 30 60 589; e-mail: prodaja@slglasnik.com

Приредили Владимир Рогановић  
и Милеса Стефановић-Бановић

саиздаваштво са Храмом 
Светог Саве, 23,5 х 29,5 цм, 

240 страна, тврди повез, 
ћирилица

Књига-албум посвећена Храму 
Светог Саве коју су приредили др 
Владимир Рогановић и др Милеса 
Стефановић-Бановић позива 
на упознавање са јединственим 
спомеником архитектуре и уметности 
нашег времена. Просветитељски 
карактер монографије омогућава 
њеном читаоцу да се упозна са 
читавим слојем не само српске 
већ и целе савремене православне 
културе. Изванредно представљена 
фотографска грађа настала у 
различитим етапама изградње Храма, 
чини читаоца саучесником у историји 
Храма Светог Саве у Београду: 
симбола препорођеног Православља 
широм света. 

Из Рецензије академика Зураба 
Церателија, председника Руске 
академије уметности
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