АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Царице Милице 1
Београд
На основу члана 65. став 1. и члана 50. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције
и члана 35. став 2. Закона о финансирању политичких активности, подносим
ПРИЈАВУ
Против: Слободана Гвозденовића, градоначелника Града Ваљева, Карађорђева бр. 64,
14000 Ваљево,
Због:
-

Повреде одредаба чл. 29. ст. 2. и 4. Закона о Агенцији за борбу против
корупције (злоупотреба јавних ресурса и функционерска кампања);
Повреде одредаба члана 12. Закона о финансирању политичких активности и
евентуално неке друге одредбе истог закона.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дана 06.11.2019. године на званичној интернет презентацији града Ваљева објављено је
саопштење за јавност Слободана Гвозденовића, градоначелника Ваљева, следеће
садржине:
"Синоћни покушаји да се спречи гостовање председника Вучића на јавном сервису још
један је доказ немоћи Ђиласа, Јеремића и Обрадовића да насиљем и улицом у друштву
прошараном атентатима без избора дођу на власт. Србија неће фашисте да је воде, неће
тајкуне и криминалце нити верује њиховим N1 и другим гебелсовским пропагандним
центрима за тровање Србије. Председник Вучић је хиљаду пута показао да се не плаши
богатих и моћних и да за фашисте и криминалце има само тепих бомбардовање. Грађани
Србије неће Србију која представља Европску мрачну комору у доба Ђиласа и Јеремића.
Грађани Србије неће више да у гробној тишини плаћају харач Ђиласу и Јеремићу. Србија
хоће Вучића, хоће ауто-путеве, нова обданишта, нове фабрике, обновљене болнице и
школе, веће плате и пензије. Грађани Србије хоће Александра Вучића, човека од највишег
поверења и највише моралне вредности да им промени сопствене животе. Дошао је
тренутак да Србија отвори своје капије закључане изнутра и да будућност уђе у Србију,
будућност у коју верујемо са Александром Вучићем на челу."
Испод текста у доњем левом углу налазио се лого Српске напредне странке
Доказ: Одштампано саопштење за јавност Слободана Гавриловића, градоначелника
Ваљева, са званичне интернет презентације града Ваљева, од 06.11.2019. године.
Одредбом чл. 29 ст. 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције прописано је да
функционер не може да користи јавне ресурсе и скупове на којима учествује и сусрете које

има у својству функционера, за промоцију политичких странака, односно политичких
субјеката, док је, према одредби ст. 4. истог члана, функционер дужан да увек
недвосмислено предочи сагоборницима и јавности да ли износи став органа у којем врши
јавну функцију или став политичке странке, односно политичких субјеката.
Применом наведених законских одредаба на конкретно чињенично стање, може се
закључити да је функционер Слободан Гвозденовић, објављивањем наведеног
саопштења за јавност на званичној интернет презентацији града Ваљева, учинио повреду
одредаба чл. 29. ст. 2. и 4. Закона о Агенцији за борбу против корупције, јер је саопштење
за јавност које је објавио у својству градоначелника Ваљева искористио за промоцију
политичке странке Српска напредна странка, чији је члан, и том приликом није
недвосмислено предочио јавности да ли износи став органа у којем врши јавну функцију
или став политичког субјекта. Посебно истичемо чињеницу да се у оквиру саопштења
налазио и лого политичке странке Српска напредна странка.
Истовремено, предузимајући наведене радње, пријављени је поступио супротно
одредбама Закона о финансирању политичких активности, с обзиром на то да је омогућио
политичкој странци Српска напредна странка промоцију на званичној интернет
презентацији града Ваљева, што може представљати забрањено финансирање
политичког субјекта.

ПРЕДЛАЖЕМ

Да Агенција за борбу против корупције против пријављеног Слободана Гвозденовића
покрене и спроведе поступак за утврђивање повреде одредаба Закона о Агенцији за борбу
против корупције и Закона о финансирању политичких активности и да након спроведеног
поступка изрекне одговарајуће мере, односно да поднесе захтев за покретање
прекршајног поступка надлежном Прекршајном суду.
-

Прилог: Одштампано саопштење за јавност Слободана Гавриловића,
градоначелника Ваљева, са званичне интернет презентације града Ваљева, од
06.11.2019. године.

У Београду 07.11.2019. године.
Подносилац пријаве,
Павле Димитријевић
Адреса: Тополска 22, 11118 Београд,
Телефон: 011/ 24 000 62,
Електронска пошта:
pavle.dimitrijevic@crta.rs

