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Семинар Агенције за борбу против корупције
Град Краљево је био домаћин представницима Агенције за борбу против
корупције, која, у складу са својим годишњим програмом рада, организује циклус
семинара у градовима и општинама Србије на тему „Спречавање сукоба интереса
и контрола имовине и прихода функционера“.
Семинари су намењени функционерима односно изабраним, постављеним
или именованим лицима у органима Републике Србије, аутономне покрајине,
јединице локалне самоуправе и у органима јавних предузећа и привредних
друштава, установа и других организација чији је оснивач односно члан Република
Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и друго лице које бира
Народна скупштина.
Учесници семинара у Краљеву су упознати са појмом и врстама сукоба
интереса и обавезама функционера у области спречавања сукоба интереса и
пријављивања имовине и прихода. Било је речи о регистру и пријављивању
имовине функционера, контроли извештаја о имовини и приходима функционера,
обавештавању и вођењу евиденције о поклонима и ступању на функцију и њеном
престанку. Представници Агенције су говорили и о обавезама функционера у
области спречавања сукоба интереса – неспојивости и кумулацији функција,
обављању другог посла или делатности. Такође, теме су биле поступак
утврђивања повреде одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције и
подношење захтева за покретање прекршајних поступака и кривичних пријава због
повреде Закона о Агенцији за борбу против корупције.
Начелник Градске управе града Краљева Милош Петровић је истакао да,
иако је Закон о Агенцији за борбу против корупције у примени седам-осам година,
постоје одређене дилеме. Он је истакао да је град Краљево односно Градска
управа формирала радну групу за израду плана интегритета, што је законска
обавеза.
„Функционери, изабрана, именована и поставњена лица имају обавезе
према одредбама Закона, које се односе на пријављивање имовине, спречавање
сукоба интереса, регистар имовине, обавештење о ступању на функцију итд.
Функционери и носиоци јавних функција морају власт да врше тако да свој лични
интерес никад не стављају изнад општег интереса“, истакао је начелник Градске
управе града Краљева.
Како је нагласио Драгомир Трнинић, помоћник директора за Сектор за
контролу имовине и прихода функционера у Агенцији за борбу против корупције,
циљ је да овим семинарима допру до сваког функционера, сваког органа, и да у
наредном периоду имају што мање поступака за кршење закона о Агенцији и што
мање ствари које излазе из домена превентивно.
„На територији града Краљева имало је неколико поступака који се тичу
достављања извештаја функционера приликом ступања на функције. Имамо мали
проблем са недостављањем обавештења о поклонима, што се тиче јавних
предузећа, школа, здравствених установа. Такође, за давање сагласности за
обављање другог посла односно функције. Циљ је да укажемо на те мале
проблеме. Како су нацрт и јавна расправа о новом Закону завршени, очекујемо и

нова решења која ћемо функционерима са овог подручја ускоро представити“,
прокоментарисао је ситуацију на територији града Краљева Трнинић, уз коментар
да Градска управа града Краљева прилично добро одговара на захтеве Агенције,
функционери учествују на семинарима у њиховој организацији и имају
цертификате.
Он истиче да се корупција појављује свуда.
„Наш циљ је да спроведемо доследно мере и активности регулисане
акционим планом како бисмо ишли ка остварењу идеала „нулта толеранција
према корупцији“. Морамо да укључимо све органе, да свако у оквиру својих
овлашћења предузме ефективно мере. Агенција је ту да иницира поступке код
других надлежних органа, да инсистира на одлукама да их донесу у разумном року
како би и друга страна била задовољна одлукама органа, да сведемо могућности
дискреционих овлашћења и других ствари које су се показале као слабости како
би се нормалан живот одвијао несметано од ове друштвене пошасти“, објаснио је
помоћник директора за Сектор за контролу имовине и прихода функционера у
Агенцији за борбу против корупције.

