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Republika Kosova / Republic of Kosovo

Agjencia kundër Korrupsionit
Agencija protiv Korupcije / Anti-Corruption Agency

Zyrtari:

Regjistër për deklarimin e pasurisë

Zoran Todic 

ZoranEmri TodicMbiemri

KryetarPozita

Komuna e LeposaviqitEmri i Institucionit

LeposaviqAdresa e Institucionit

31.03.2022Data e dorëzimit

TË DHËNAT E ZYRTARIT TË LARTË PUBLIK

KLEEmri i Neninstitucionit

30.11.2021Data e emerimit

FUNKSIONET DHE AKTIVITETET QË I KRYEN ZYRTARI I LARTË PUBLIK

Përshkrimi i hollësishëm i pozitave dhe funksioneve që i kryen zyrtari i lartë.

AdresaFunksioniEmri i institucionitNr Data e emerimit

1 Komuna e Leposaviqit Kryetar Leposaviq 30/11/2021

2 Privremeni organ Predsednik Vojska Jugoslavije 33, 

Leposaic
06/10/2015

Totali i deklarimeve:  2
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Njësia

Përshkrimi i hollësishëm i pasurisë së paluajtshme.

Nr PronësiaVlera në €Viti përf.Prejardhja e pasurisëSipërfaqjaLloji i pasurisë

PASURIA E PALUAJTSHME

1 Plac 498.00 Kupovina 2011  12,500.00 Deklaruesitm2

2 Basta 700.00 Poklon 2010  2,000.00 Bashkëshorti t /e

s

m2

3 Kuca 250.00 Izgradnja 2016  74,000.00 Deklaruesitm2

 3Totali i deklarimeve:

Vlera në €

PASURIA E LUAJTSHME

Përshkrimi i hollësishëm i pasurisë së luajtshme.

Pronësia e...Viti përf.Prejardhja e pasurisëLloji i pasurisëNr

9,500.00 Bashkëshortit/es2021KupovinaAutomobil Golf 71

Totali i deklarimeve:  1

Përqindja e aksioneve

POSEDIMI I AKSIONEVE NË SHOQËRI KOMERCIALE

Përshkrimi i hollësishëm i aksioneve të poseduara.

PronësiaKapitali në €Emri i shoqërisë komercialeNr Data e përfitimit

1

Totali i deklarimeve:  0

POSEDIMI I LETRAVE ME VLERË

Përshkrimi i hollësishëm për posedimin e letrave me vlerë.

Letra e...Data e pranimitBurimiVlera e letrësLetra me vlerëNr

1

Totali i deklarimeve:  0
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PARA TË GATSHME TË MBAJTURA NË INSTITUCIONE FINANCIARE

Përshkrimi i hollësishëm për paratë e gatshme të mbajtura në institucione financiare.

ZotëruesiShumaVendiEmri i institucionitNr

1 PCB Mitrovica  732.45 Deklaruesit€

2 Intesa Banka Raska  130,000.00 Bashkëshortët JashtëmartesorDinar

3 BPS Leposavic  33,496.19 DeklaruesitDinar

4 BPS Mitrovica  34,999.57 Përbashkët€

Totali i deklarimeve:  4

DetyrimetTe drejtat

DETYRIMET FINANCIARE NDAJ PERSONAVE JURIDIK DHE FIZIK

Përshkrimi i hollësishëm për detyrimet financiare.

DetyrimetVlera në euroKohëzgjatjaQëllimi i detyrimitNr

1

Totali i deklarimeve:  0

TË HYRAT VJETORE

Përshkrimi i hollësishëm i të hyrave vjetore.

Deklaruesit Nr Lloji i të hyrave Burimi Vendi Banka Shuma(Neto)

1 Plata Opstina Leposavic Leposavic PCB  13,982.70

Bashkëshortit/es Nr Lloji i të hyrave Burimi Vendi Banka Shuma(Neto)

2 Plata PU Nasa Radosti Leposavic Inteza  10,256.00

Deklaruesit Nr Lloji i të hyrave Burimi Vendi Banka Shuma(Neto)

3 Plata Privremeni Organ Leposavic BPS  11,026.47
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TË DHËNA TË TJERA

Po osnovu otvorenog avansa za službena putovanja na ime kreditne kartice za gradonačelnika ostvareno je zaduženje u 

iznosu od 1.217,41 €. 

Gotovina na tekućem računu u delu "gotovina na tekućem računu, depozitu i pozajmljivanju u evrima ili drugoj stranoj valuti" 

na strani 5, prikazana je na datum izjavljivanja imovine, odnosno na 23.03.2022.godine. 

U mojoj redovnoj godišnjoj izjavi a tiče se izjavioca imovine Redovne godišnje izjave došlo je do promena u delu koji se odnosi 

na (funkcije ili druge odgovornosti, strana 3) i ( dohodak za godinu od plate i drugih aktivnosti, strana 6) iz razloga što do 

sada nisam smatrao i bio svestan činjenica da novonavedena funkcija i novonavedeni prihod podležu prijavi u imovinskoj izjavi, 

a koje nisam prijavljivao prethodnih godina. 

Uzimajući u obzir skorije navode i saznanja iz medija da Agencija protiv korupcije vodi istragu gde se spominje i moje ime i 

prezime, i gde se u medijima navodi da nisam prijavio sve funkcije i prihode, stekao sam utisak da moje tumačenje 

zakonskih odredbi i obaveza do sada nije bilo ispravno i da bez obzira što sam se uvek ponašao kao dobar domaćin, bio 

odgovoran i transparentan, bilo da se radi o privatnom životu ili u obavljanju javne funkcije, u ovom slučaju došlo je do 

nenamernog, neadekvatnog i nepreciznog

tumačenja zakonskih odredbi Zakona br.04/L-050 i Zakona br.04/L-228. 

Napomenuću da sam od 2014.godine do danas na javnim funkcijama i da sam svih proteklih godina na isti način prijavljivao 

funkciju i prihode, sve do ove redovne godišnje izjave kada sam prijavio i drugu funkciju na kojoj sam od 06.10.2015.godine. i 

prihod od iste, i da sve do skorašnjh saznanja i natpisa u medijima gde je pisalo o nepravilnostima i istrazi, a koje me je 

upozorilo i navelo da prijavim i drugu funkciju i prihod, a da pri tom svih ranijih godina nisam bio upozoren ili na bilo koji drugi 

način opomenut od strane Agencije protiv korupcije. 

Naime, razlog neprijavljivanja gore navedenih funkcija i prihoda je taj što sam smatrao i tumačio da sam ispunio svoju 

zakonsku obavezu prijavljujući funkciju i prihode institucijama kod kojih sam ih i ostvario, što sam uredno i radio. U prilog 

navedenog dostavljam Vam Imovinsku kartu za drugu funkciju i prihod koja je uredno predata Agenciji za borbu protiv 

korupcije Republike Srbije
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