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Предмет: допис поводом активних вршилаца дужности јавног предузећа "Стара
планина" у јавним регистрима Агенције за борбу против корупције
Поштовани г. Сикимићу,
Скрећемо пажњу на саопштење за јавност Транспарентности Србија од 26. децембра
2019, под називом: „Сукоб интереса код постављења в.д. директора који открива
крупније проблеме“, који указује на ситуацију у јавним регистрима Агенције за борбу
против корупције поводом активних вршилаца дужности јавног предузећа "Стара
планина". У наставку дописа следи текст саопштења са детаљним информацијама.
Ситуација у којој је члан Владе, Милан Кркобабић, учестовао у постављењу свог сина
на место вршиоца дужности директора ЈП "Стара планина" несумњиво представља
сукоб интереса. Иако би исход гласања вероватно био исти и да се министар без
портфеља изузео из одлучивања по овом питању, Закон (о Агенцији за борбу против
корупције, члан 32, став 5), предвиђа да је „појединачни акт у чијем доношењу је
учествовао функционер који се због сукоба интереса морао изузети, ништав“. За сада
је познато да је Агенција у првом степену препоручила разрешење министра, на шта
он има право да се жали, али није познато да је Агенција или било ко други покренуо
поступак за оглашавање решења о постављењу вршиоца дужности јавног предузећа
ништавим.
Док је евентуална одлука председнице Владе да предложи разрешење министра
неколико месеци пре истека мандата, а поготово народних посланика који би се о
томе изјашњавали бити пре свега ствар њихове процене о томе шта им се политички
више исплати, утврђивање ништавости је битно због крупних правних последица које
би имало за важност уговора и других аката које је в.д. директора доносио у
претходних пола године и оних које ће доносити на даље.
Међутим, много већи проблем од непотизма једног министра представља то што
читава Влада крши Закон о јавним предузећима тиме што уместо да организује
конкурсе за професионалце, на шта је обавезна још од 2012, већ годинама на ова места
поставља вршиоце дужности. Тако, судећи по јавним регистрима Агенције за борбу
против корупције, Јавно предузеће "Стара планина" има не једног, већ најмање три
вршиоца дужности! Наиме, поред Стефана Кркобабића, који је вршилац дужности од
7.6.2019, и даље се као активни вршиоци дужности у евиденцијама води његова
непосредна претходница, Биљана Ђокић (од 21.9.2018). Њено име се иначе не може
наћи у регистру функционера, али се наводи да је поднела један извештај о имовини, и
то 1.3.2019. Судећи по овим евиденцијама, бивша директорка није поднела извештај по
престанку мандата, нити је први извештај поднела на време, по ступању на јавну
функцију.

Даље, Агенција води као активног вршиоца дужности истог овог предузећа и Милоша
Адамовић, који се води на том положају од 20.10.2016, и који након тога уопште није
подносио извештаје, а био је дужан у року од 30 дана од престанка функције в.д.
директора, односно у октобру 2018. Поред тога, ако је Милош Адамовић заиста био
вршилац дужности од октобра 2016. до септембра 2018, то значи да је готово
половину мандата овим предузећем руководио нелегално, а да су сви акти потписани
између 19.10.2017. и 20.9.2018. ништави, јер вршиоцу дужности, по Закону о јавним
предузећима из 2016. може трајати најдуже годину дана.
Још један вршилац дужности директора овог јавног преудзећа који је по евиденцијама
Агенције активан, јесте и Владимир Симовић који је био вршилац дужности од
12.6.2015, па до 20.10.2016. У доба његовог постављења важио је Закон о јавним
предузећима из 2012, који је омогућавао Влади да постави вршиоца дужности на
период од шест месеци, и да под одређеним условима, то учини још једном. Другим
речима, у најбољем случају, постоји период од четири месеца и осам дана у којем је
управљање ЈП Стара планина било незаконито, а сви потписани акти ништави. Као и
у случају, претходно наведених вршилаца дужности, ни за овог бившег директора
„Старе планине“ нема трага да је доставио извештај о имовини и приходима након
престанка функције, а што је био обавезан да уради у новембру 2016.
Претходни директор (Светислав Попадић), није био вршилац дужности, већ је
искористио пун четворогодишњи мандат на који је постављен пре него што је уведена
обавеза организовања конкурса. Он је поднето извештај по престанку мандата, али
касније него што Закон предвиђа (почетком децембра, уместо у јулу 2015).
Позивамо Агенцију за борбу против корупције да потврди тачност ових навода и да у
складу са тиме предузме даље кораке.
С поштовањем,
Немања Ненадић
Програмски директор
Транспарентност Србија
Београд 21. 1. 2020.

