АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Царице Милице 1
Београд

На основу члана 50. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције и члана 35. став
2. Закона о финансирању политичких активности, подносим

ПРИЈАВУ
Против: Небојше Зеленовића, градоначелника града Шапца и председника политичке
странке Заједно за Србију,
Због:
-

Повреде одредаба чл. 29. ст. 2, 4. и 5. 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 04.02.2020. године на званичној интернет презентацији града Шапца објављен је
извештај са конференције за медије градоначелника града Шапца Небојше Зеленовића,
под насловом "ГРАДОНАЧЕЛНИК: НАПРЕДЊАЧКИ ПЛАН ДА САНДОКАН ПРЕУЗМЕ
ШАБАЦ", следеће садржине:
"Уколико Српска напредна странка (СНС) буде у Шапцу имала довољно гласова, Милан
Остојић звани Сандокан, који је робијао за најтежа криминална дела, преузима власт и
постаје господар Шапца, уопозорио је данас градоначелник Шапца Небојша Зеленовић на
конференцији за новинаре.
Како је објаснио, његова дужност је да то саопшти грађанима Шапца који треба да знају у
каквој се опасности град налази јер је Остојић вођа криминалне групе чији су чланови у
мају 2013. године осуђени на 83 године затвора због пет убистава, трговине дрогом,
рекетирања грађана и пљачке поште. Сандокан, за кога је тада утврђено да је организовао
ову групу и доносио све одлуке, осуђен је првобитно на 20 година затвора, да би му након
тога казна била преполовљена.
Градоначелник је такође данас саопштио пресуду Апелационог суда по којој је невин.

После три године процеса који се водио против мене, ево и коначне пресуде која је
правоснажна и која каже да ја нисам крив, дакле, ја сам невин човек, рекао је
градоначелник Шапца.
Он је трогодишњи судски процес окарактерисао као бесправну кампању која је требало да
га дискредитује као градоначелника и да баци љагу на град. Подсетио је и на известај
ревизора у ком се закључује да није било штете по буџет града Шапца нити било каквог
кривичног акта који би до тога довео.
Суштина је у томе, како је Зеленовић навео, да СНС од 2014. године покушава да
прекомпонује власт у Шапцу.
Пошто нису успели да купе одборнике и освајају већину у Скупштину града, почели су да
злоупотребљавају институције. Подсетићу вас на харангу против судије Биљане Мраовић
која је донела ослобађајућу пресуду у првом степену у поступку који се водио против мене,
на писмо друштва судија којим се упозорава на политичке пристиске на судије у Шапцу од
стране председника суда Малетића и званичника СНС-а, на речи судије Мршић која каже:
„Мораш да нађеш начин да осудиш Зеленовића јер то дугујемо Српској напредној
странци”. Па какав је то суд, упитао је Зеленовић и додао да је судија Малетић, председник
суда, на штанду СНС-а делио пропагандни материјал ове странке.
Градоначелник Шапца је навео да је сада дошла на ред нова фаза која је и за њега
невероватна, а то је да је Сандокан први човек режима који управља СНС-ом у Шапцу.
Дотле је дошло! Улога Сандокана је да сејањем страха обезбеди да ниједан капиларни
глас не умакне шабачким напредњацима, и да се он појављује као страшило код утицајних
људи Шапца. Он значи служи као страшило да би се осугурао сваки капиларни глас. Ово
поуздано сазнање смо добили од наших активиста на терену који су добили претње, да
ако не гласају за СНС, Сандокан ће се позабавити њима, навео је градоначелник Шапца.
Он је закључио да је ноторна истина да је Сандокан, који је био осуђен на 20 година
затвора, као шеф организоване криминалне групе која је убила пет људи, и судском
одлуком раније пуштен из затвора, главни човек Српске напредне странке у Шапцу који
би, према напредњачком плану, требало да постане први човек Шапца.."
Доказ: Одштампан извештај са конференције за медије градоначелника града Шапца
Небојше Зеленовића, под насловом "ГРАДОНАЧЕЛНИК: НАПРЕДЊАЧКИ ПЛАН ДА
САНДОКАН ПРЕУЗМЕ ШАБАЦ", са званичне интернет презентације града Шапца, од
04.02.2020.
године,
које
је
доступно
на
страници
http://sabac.rs/aktuelnosti/vesti/gradonacelnik:-naprednjacki-plan-%3Cbr%3E-da-sandokanpreuzme-sabac.htm (приступљено 06.02.2020. године).
Детаљнија изјава са наведене конференције за штампу доступна је на јутјуб каналу ТВ
Шабац, на страници
https://www.youtube.com/watch?v=9T7ZTa1pFEI (приступљено 06.02.2020. године).
Увидом у наведени видео запис може се закључити да се ради о конференцији за медије
Небојше Зеленовића, градоначелника града Шапца, који је на почетку свог излагања и сам
напоменуо да се јавности обраћа у својству градоначелника. Међутим, након тога,
значајан део свог обраћања јавности на конференцији за медије функционер је посветио

промовисању политичких идеја политичке странке чији је председник и дискредитацији
политичких противника које је све време помињао у негативном контексту. У делу
конференције за медије када је одговарао на новинарска питања својим изјавама је
промовисао политичку странку коју предводи и том приликом није недвосмислено
предочио јавности да ли износи став органа у којем врши јавну функцију или став
политичког субјекта.
Одредбом чл. 29 ст. 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције прописано је да
функционер не може да користи јавне ресурсе за промоцију политичких странака, односно
политичких субјеката, под чиме се посебно подразумева коришћење јавних ресурса у
сврху јавног представљања учесника у изборима и њихових изборних програма, позивања
бирача да за њих гласају на изборима, односно да бојкотују изборе, као и коришћење
јавних ресурса за друге видове политичких активности, као што су рад са бирачима и
чланством, организовање и одржавање скупова и промоција, израда и подела рекламног
материјала, брошура, лифлета и публикација, политичко оглашавање, истраживање
јавног мњења, медијске, маркетиншке и консултантске услуге и спровођење обука за
страначке активности, док је, према одредби ст. 4. истог члана, функционер дужан да увек
недвосмислено предочи саговорницима и јавности да ли износи став органа у којем врши
јавну функцију или став политичке странке, односно политичког субјекта. Такође,
одредбом става 5. истог члана прописано је да функционер не може да користи јавне
скупове на којима учествује и сусрете које има у својству функционера, за промоцију
политичких странака, односно политичких субјеката, под чиме се посебно подразумева
коришћење тих јавних скупова и сусрета за јавно представљање учесника у изборима и
њихових изборних програма, позивање бирача да за њих гласају на одређеним изборима,
односно да бојкотују изборе.
Применом наведених законских одредаба на конкретно чињенично стање, може се
закључити да је пријављени функционер Небојша Зеленовић, градоначелник града
Шапца, својим изјавама на предметној конференцији за медије, учинио повреду одредаба
чл. 29. ст. 2, 4. и 5. Закона о Агенцији за борбу против корупције, јер је обраћање јавности
на конференцији за медије градоначелника града Шапца, односно наведену јавну
функцију искористио за промоцију политичке странке Заједно за Србију, чији је
председник, и том приликом није недвосмислено предочио јавности да ли износи став
органа у којем врши јавну функцију или став политичког субјекта.
Истовремено, предузимајући описане радње, пријављени Небојша Зеленовић, као
градоначелник и одговорно лице града Шапца, поступио је супротно одредбама Закона о
финансирању политичких активности, с обзиром на то да је омогућио политичкој странци
Заједно за Србију промоцију на конференцији за медије градоначелника у службеним
просторијама града Шапца и званичној интернет презентацији града Шапца, што може
представљати забрањено финансирање политичког субјекта.
Имајући наведено у виду,

ПРЕДЛАЖЕМ

Да Агенција за борбу против корупције против пријављеног Небојше Зеленовића,
градоначелника града Шапца, 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, као и да подносиоца пријаве обавести о предузетим радњама и исходу поступка.

-

Прилог: Одштампан извештај са конференције за медије градоначелника града
Шапца Небојше Зеленовића, под насловом "ГРАДОНАЧЕЛНИК: НАПРЕДЊАЧКИ
ПЛАН ДА САНДОКАН ПРЕУЗМЕ ШАБАЦ", са званичне интернет презентације
града Шапца, од 04.02.2020. године.

У Београду, 07.02.2020. године.
Подносилац пријаве,
Павле Димитријевић
Адреса: Тополска 22, 11118 Београд,
Телефон: 011/ 24 000 62,
Електронска пошта:
pavle.dimitrijevic@crta.rs
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