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11 000 Београд

На основу члана 50. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције, подносим
ПРИЈАВУ
Против Бранка Ружића, министра државне управе и локалне
потпредеседника политичке странке Социјалистичка партија Србије

самоуораве

и

Због коришћења јавних ресурса супротно одредбама чл. 29. ст. 2, 4. и 5. Закона о Агенцији
за борбу против корупције
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пријављени функционер Бранко Ружић, министар државне управе и локалне самоуправе
и потпредседник политичке странке Социјалистичка партија Србије, гостовао је 10.
фебруара 2020. године у емисији "Политикон" на ТВ Палма плус, Јагодина. Снимак целе
емисије
налази
се
на
јутјуб
каналу
Палма
Плус
Јагодина
https://www.youtube.com/watch?v=BT0BXn_NWKw .
Водитељ је на самом почетку емисије изјавио следеће: "Поштовани гледаоци, добро вече.
Ја сам Стево Гркинић, а ви гледате емисију Политикон, телевизије Палма плус. Наша
вечерашња централна теме је актуелна политичка, безбедносна и економска ситуација у
Србији и региону, а помало и у свету. Мој и ваш вечерашњи гост, Бранко Ружић, министар
за државну управу и локалну самоуправу и потпреседник Социјалистичке партије
Србије. Добро вече."
Након тога, скоро целу емисију, Бранко Ружић је у обраћању јавности, односно одговорима
на питања водитеља, промовисао политичку странку Социјалистичка партија Србије и
њиховог коалиционог партнера политичку странку Јединствена Србија.
Треба напоменути да Бранко Ружић критичном приликом није недвосмислено предочио
саговорницима и јавности да ли износи став органа у којем врши јавну функцију или став
наведене политичке странке, односно коалиције политичких странака.
Такође, треба истаћи и део емисије када, након изјаве водитеља емисије: "И на крају
господине Ружићу, моје последње питање у вечерашњој емисији, дакле 26. априла ће бити
избори, највероватније, готово 100%, да ли грађани могу очекивати од ових редовних
избора поново на листићу, Социјалистичка партија Србије – Ивица Дачић, Јединствена
Србија – Драган Марковић Палма?" Бранко Ружић изјавио: "Па не само да могу да очекују
него треба и да заокруже. Наравно, мислим да је то неупитно. То је, ја сам рекао,
традиционална наша коалиција, гранитно јака, једна породица. И мислим да, да ће управо

тај назив листе на листићу изазвати велике симпатије и да ћемо у много већем броју у
кутијама захваљујући тој листи, захваљујући овој двојици лидера и свима нама који се
налазимо у тим странкама, да ћемо имати много већи број листића у кутијама и самим тим
и већу могућност да утичемо на све друштвене процесе у будућем периоду и на
реализацију оних циљева за које се и ми као коалиција залажемо."
На овај начин Бранко Ружић је искористио гостовање у емисији да позове бираче да на
предстојећим парламентарним изборима гласају за наведене политичке странке, односно
коалицију политичких странака, чиме је своју јавну функцију искористио за промоцију
политичке странке чији је члан и потпредседник.
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 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.
С обзиром на то да је Бранко Ружић приликом свог обраћања јавности представљен као
министар, на тај начин је могао да доведе у заблуду јавност, с обзиром на то да није
недвосмислено предочио јавности да ли износи став органа у којем врши јавну функцију
или став политичке странке Социјалистичка партија Србије чији је потпредседник.
Мишљења сам да је Бранко Ружић своју јавну функцију користио за промоцију политичких
странака Социјалистичка партија Србије, чији је члан и потпредседник и Јединствена
Србија, која је са њима у коалицији, као и да није недвосмислено предочио саговорницима
и јавности да ли износи став органа у којем врши јавну функцију или став своје партије. Не
може се сматрати прихватљивим да министар, када гостује у телевизијској емисији као
министар у Влади Републике Србије, а не као представник своје политичке странке, износи
ставове који нису ставови министарства, односно Владе, већ искључиво странке чији је
потпредседник.

Сматрам да је на описани начин функционер против кога подносим пријаву поступио
супротно чл. 29. ст. 2, 4. и 5. Закона о Агенцији за борбу против корупције.
Имајући наведено у виду,
ПРЕДЛАЖЕМ

Да Агенција за борбу против корупције против пријављеног функционера Бранка Ружића,
министра државне управе и локалне самоуораве и потпредеседника политичке странке
Социјалистичка партија Србије, покрене и спроведе поступак за утврђивање повреде
одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције 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.

У Београду, 14. фебруара 2020. године.
Подносилац пријаве
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