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Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 4. јуна 2015. године на основу члана
15. став 1.тачка 17. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда“ бр. 45/08, 17/10,
44/10, 6/12, 35/12, 44/12, 29/13 и 95/14) а у вези са чланом 51. став 4 Закона о Агенцији за борбу против
корупције („Службени гласник“РС бр. 97/08,53/10, 66/11–УС и 67/13-УС), д о н е л а

ЗАКЉУЧАК ПОВОДОМ ПРЕПОРУКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. НЕ УСВАЈА се препорука за разрешење са јавне функције председника градске општине Врачар
Бранимира Кузмановића, коју је донела Агенцијa за борбу против корупције, решењем бр. 014-020-0000353/2013-11 („Службени гласник“ РС бр.44/15).
2. Образложење је саставни део овог закључка.

Образложење
Фондацију за таленте општине Врачар основао је Народни универзитет „Божидар Аџија“, чији је
оснивач Градска општина Врачар. Из тога недвосмислено произилази да Фондација није приватна, јер је
њен оснивач правно лице, чији је оснивач, у тренутку оснивања, била јединица локалне самоуправе.
Фондација има своје органе управљања које именује Управни одбор НУ „Божидар Аџија“. Дакле,
Градска општина Врачар је посредно, преко установе коју је основала, оснивач Фондације јер је управо
Скупштина градске општине Врачар именовала све чланове органа који је донео одлуку о оснивању
Фондације.
Фондација је добила средства из буџета Градске општине Врачар по основу учешћа на јавном
конкурсу за финансирање утврђених пројектних активности, а у складу са одлукама које су донели
одборници Скупштине Градске општине Врачар, и на основу критеријума утврђених тим одлукама.
Бодовање сваког појединачног пројекта и утврђивање листе пројеката чије је реализација суфинансирана из
буџета Градске општине Врачар вршила је одговарајућа Комисија.
Према финансијским извештајима које је Фондација редовно достављала Управи ГО Врачар, средства
добијена из буџета ГО Врачар утрошена су наменски, за накнаде професорима који су организовали и
водили радионице за талентовану децу, за набавку радионичарског материјала и административнокњиговодствене трошкове реализације пројекта.
Како је Статутом Градске општине Врачар утврђена могућност финансирања активности установа
чији је оснивач ГО Врачар из буџета, финансирање пројеката које је спроводила Фондација било је могуће
вршити и директним трансфером средстава НУ „Божидар Аџија“, за реализацију пројеката Фондације.
Међутим, Градска општина Врачар никада није искористила ову могућност управо обезбеђујући да се кроз
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јавни конкурс и критеријуме које су утврдили одборници, као директни представници грађана, новац
пореских обвезника утроши на реализацију најквалитетнијих пројеката који ће донети највећу добробит
грађанима Врачара.
Из свега наведеног произилази да Фондација за таленте општине Врачар, као државна фондација, не
може бити интересно повезана са Бранимиром Кузмановићем као председником Градске општине Врачар у
смислу Закона о агенцији за борбу против корупције. Надаље, Верица Бранчић, као мајка Бранимира
Кузмановића, не може се у смислу истог Закона сматрати повезаним лицем са Бранимиром Кузмановићем,
без обзира на крвно сродство, јер Бранимир Кузмановић, као председник Градске општине Врачар, није
закључивао никакав правни посао са Верицом Бранчић, нити са било којом фирмом, или другим правним
лицем у коме Верица Бранчић има удео у власништву или оснивачко учешће.
У складу са тим закључујемо да председник Градске општине Врачар Бранимир Кузмановић није
довео у сумњу поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, јер у овом поступку није
ни постојало лице које има статус повезаног лица, па самим тим ни сукоб интереса. Из тих разлога
председник Градске општине Врачар није имао разлог за обавештавање Агенције за борбу против
корупције и Скупштине Градске општине Врачар
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