АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Царице Милице 1
11000 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:
1) Небојше Зеленовића, градоначелника града Шапца и председника политичке странке Заједно
за Србију,
Због могуће повреде одредаба члaна 29. Закона о Агенцији за борбу против корупције
(злоупотреба јавних ресурса и функционерска кампања);

2) Политичке странке Заједно за Србију са седиштем у Београду, Улица Саве Игуманова бр. 64,
11000 Београд и одговорног лица у политичкој странци,
Због могуће повреде одредаба члана 23. Закона о финансирању политичких активности и
евентуално неке друге одредбе истог закона.

Образложење

Дана 29. маја 2020. године, на интернет страници специјализованој за дељење и размену видео –
датотека ''Youtube'', тачније на адреси https://www.youtube.com/watch?v=bUnPHh2VFI8 корисника
"Телевизија Шабац", објављен је снимак телевизијског прилога РТВ "Шабац" под називом "На
градском базену поново грађански термини".
Прегледом поменутог снимка може се утврдити да је Небојша Зеленовић искористио јавно
обраћање телевизијски гледаоцима да промовише постигнуте резултате локалних власти и будуће
планове, а на самом крају је изговорио и "Шабац је наш" што представља део назива проглашене
изборне листе "Небојша Зеленовић – Шабац је наш" на изборима за одборнике Скупштине града
Шапца који су заказани за 21. јун 2020. године.

На друштвеној мрежи Фејсбук, на страници корисника "Небојша Зеленовић", на адреси
https://www.facebook.com/101781454703956/videos/662508580999408/, налази се објaва од 29. маја
2020. године у 23:00 часова следеће садржине: "Имамо план и ПОЧИЊЕМО изградњу НОВОГ
отвореног олимпијског базена, овде, баш поред постојећег. Биће то најјефтинији, најлепши и
најјефтиније одржаван базен у Србији. Шабац је шампион у развоју. Да будемо поносни, да још
развијамо Шабац, да живимо још боље. Шабац је наш!" Такође је објављен и промотивни
политички спот изборне листе "Небојша Зеленовић – Шабац је наш".
Прегледом наведеног промотивног политичког спота може се утврдити да је исти снимљен на
градском базену у Шапцу, који према јавно доступним подацима представља јавно-приватно
партнерство, као и да постоји одређена повезаност и сличност са поменутим телевизијским
прилогом РТВ Шабац од 29. маја 2020. године (исти актери, исти објекат, сличне поруке).
Одредбом члана 29 став 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 става 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
постоји сумња да је пријављени функционер учинио повреду одредаба члан 29. ст. 2, 4. и 5. Закона
о Агенцији за борбу против корупције, јер своју јавну функцију и јавне ресурсе, искористио за
промоцију политичке странке Заједно за Србију, чији је члан, и изборне листе "Небојша Зеленовић
– Шабац је наш", на којој је кандидат и носилац изборне листе на предстојећим локалним изборима,
и том приликом није недвосмислено предочио јавности да ли износи став органа у којем врши
јавну функцију или став политичког субјекта.
Истовремено, постоји сумња да је политичка странка Заједно за Србију злоупотребила јавне
ресурсе у изборној кампањи.
Чланом 23. став 2. Закона о финансирању политичких активности прописано је да је за спровођење
активности у оквиру изборне кампање, политичким субјектима забрањено да користе средства
буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и буџета јединице локалне самоуправе,
којима кандидати на изборима и изборним листама, као јавни функционери, државни службеници,
службеници у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе или непосредно изабрана
лица, располажу за потребе обављања својих службених дужности. Ставом 3. истог члана
политичким субјектима је забрањено да у току изборне кампање, изузев јавних услуга и добара
додељених у складу са чланом 6. став 2. овог закона, користе друге јавне ресурсе, укључујући

службене просторије, возила, вебсајтове и инвентар државних, покрајинских и локалних органа,
јавних установа и јавних предузећа, осим оним јавним функционерима који користе јавне ресурсе
ради заштите личне безбедности, уколико је таква употреба јавних ресурса уређена прописима из
те области или одлуком служби које се старају о безбедности функционера.
Из наведеног произлази постојање сумње да су снимањем промотивног политичког спота на
градском базену у Шапцу и његовим објављивањем на званичном Фејсбук налогу Небојше
Зеленовића, градоначелника града Шапца, злоупотребљени јавни ресурси од стране политичке
странке Заједно за Србију у сврху политичке промоције.
Промоција политичких субјеката који учествују у изборној кампањи и њихових кандидата на
предстојећим изборима, на интернет страницама (веб-сајтовима), налозима и преко средстава који
су у власништву државних, покрајинских и локалних органа несумњиво представља злоупотребу
јавних ресурса.

Имајући наведено у виду,

ПРЕДЛАЖЕМ

Да Агенција за борбу против корупције против пријављених 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 и јавност обавести о предузетим радњама и исходу поступка.

У Београду, 09.06.2020. године.
Подносилац пријаве,
Павле Димитријевић
Адреса: Таковска 23, 11103 Београд,
Телефон: 011/ 24 000 62,
Електронска пошта:
pavle.dimitrijevic@crta.rs
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