АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Царице Милице 1
11000 Београд

На основу члана 50. Закона о Агенцији за борбу против корупције, подносим

ПРИЈАВУ

Против Горана Весића, заменика градоначелника града Београда,
Због постојања сумње да је поступио супротно одредбама члана 29. Закона о Агенцији за
борбу против корупције (злоупотреба јавних ресурса и функционерска кампања).

Образложење

Пријављени Горан Весић, заменик градоначелника града Београда, поступио је супротно
одредбама чл. 29. Закона о агенцији за борбу против корупције, на тај начин што је у
промотивном видео споту, који је објављен на његовој званичној Фејсбук страници дана
27.05.2020. године у 03:25 часова, у својству заменика градоначелника града Београда,
изјавио следеће: "Не постоји бољи начин да се покаже колико ми као Српска напредна
странка, и колико ми као градска власт чинимо за грађане Београда, што показују слике
како нешто изгледа пре а како после.", чиме је наведену јавну функцију користило за
промоцију политичке странке Српска напредна странка, чији је члан, и што није
недвосмислено предочио саговорницима и јавности да ли износи став органа у којем врши
јавну функцију или став наведене политичке странке.
Напомињем да се ради о промотивном споту који се односи на изградњу јавног
паркиралишта финансираног средствима града Београда. Заменик градоначелника Горан
Весић у споту објашњава детаље изградње и функционисања објекта у својству градског
функционера пре него што је уследила спорна изјава.
Сматрам да је на описани начин функционер против кога подносим пријаву користио јавне
ресурсе супротно члана 29. ст. 1, 2, 4. и 5. Закона о Агенцији за борбу против корупције.

Како би утврдила основаност ове пријаве, предлажем да Агенција за борбу против
корупције:
-

Прибави изјашњење Горана Весића, заменика градоначелника града Београда;

-

Изврши

увид

у

видео

запис

доступан

на

https://www.facebook.com/Goran.Vesic.zvanicna.stranica/videos/vb.170484322287691
0/175449200543961/?type=3&theater.

Имајући наведено у виду, сматрам да постоји основ да Агенција за борбу против корупције
спроведе поступак и утврди да ли је у конкретном случају дошло до повреде Закона о
Агенцији за борбу против корупције, те да у случају да утврди да је до повреде дошло
изрекне меру из своје надлежности, односно да надлежном прекршајном суду поднесе
захтев за покретање прекршајног поступка.

У Београду 03.06.2020. године

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

