АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Царице Милице 1
11000 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:
1) Политичке странке Српски патриотски савез са седиштем у Београду, Булевар Милутина
Миланковића бр. 120б
2) Александра Шапића, председника Градске општине Нови Београд града Београда и председника
политичке странке Српски патриотски савез, као одговорног лица у политичкој странци
Због постојања сумње да су поступили супротно одредбама:
-

Члана 23. Закона о финансирању политичких активности и евентуално неког другог
члана истог закона, односно
Чл. 27. и 32. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције;

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 06.03.2020. године у 4.45 часова на фејсбук страници Александар Шапић појавила се објава
следеће садржине:
"Ово су тренутне локације у Београду где можете подржати нашу листу. Хвала".
Испод наведеног текста објављен је и плакат са ликом Александра Шапића и текстом следеће
садржине:"Прикупљање потписа за листу Александар Шапић – Победа за Србију; Нови Београд:
Петак, 6. март од 10 до 20 ч
општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, сала 3"
Доказ: Објава од 06.03.2020. године доступна на следећој веб-адреси
https://www.facebook.com/304120226274952/posts/3158667334153546/?d=n

Чланом 23. став 3. Закона о финансирању политичких активности политичким субјектима је
забрањено да у току изборне кампање користе јавне ресурсе, укључујући, поред осталог, и
службене просторије и инвентар државних, покрајинских и локалних органа.

Чланом 4. истог става прописан је изузетак од горе наведеног правила. Наиме, политички субјект
може да користи за изборну кампању просторије и услуге локалних органа уколико су те
просторије и услуге доступне под једнаким условима свим политичким субјектима, на основу јавно
доступне одлуке тих органа и организација и под условом да они могу да обезбеде коришћење
просторија и услуга током изборне кампање сваком политичком субјекту који је за то
правовремено исказао интересовање.
Из наведеног произлази да политичка странка Српски патриотски савез није смела да, у току
изборне кампање, користи просторије ГО Нови Београд, тачније салу 3 на адреси седишта те
градске оштине у Београду, Булевару Михаила Пупина бр 167, за прикупљање потписа за листу
"Александар Шапић – Победа за Србију", осим ако је та просторија била доступна под једнаким
условима свим политичким субјектима, на основу јавно доступне одлуке ГО Нови Београд и под
условом да се може обезбедити коришћење те просторија током изборне кампање сваком
политичком субјекту који је за то правовремено исказао интересовање.
Уколико је, пак, таква одлука ГО Нови Београд постојала, онда постоји сумња да је Александар
Шапић у својству председника ГО Нови Београд учествовао у доношењу такве одлуке, односно
гласао за њу, што би представљало сукоб интереса у смислу Закона о Агенцији за борбу против
корупције, о којем је именовани био дужан да писмено обавести Агенцију за борбу против
корупције.
Одредбама члана 27. Закона о Агенцији за борбу против корупције прописано је да је функционер
дужан да јавну функцију врши тако да јавни интерес не подреди приватном, као и да је функционер
дужан да се придржава прописа који уређују његова права и обавезе и да ствара и одржава
поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције. Такође, функционер не сме да
користи јавну функцију за стицање било какве користи или погодности за себе или повезано лице.
Одредбом члана 32. став 1. прописано је да је функционер дужан да, приликом ступања на дужност
и током вршења јавне функције, у року од осам дана, писмено обавести непосредно
претпостављеног и Агенцију о сумњи у постојање сукоба интереса или о сукобу интереса који он
или са њим повезано лице има.
Применом наведених законских одредаба на конкретно чињенично стање, може се закључити да
постоји сумња да је Александар Шапић, председник ГО Нови Београд, поступио супротно
одредбама члана 27. и 32. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције, на тај начин што
је током вршења наведене функције учествовао у доношењу одлуке којом је политичкој странци
Српски патриотски савез, чији је председник, одобрено коришћење просторија ГО Нови Београд,
и то сале 3 у згради ове градске општине, на адреси седишта у Београду, Булевар Михајла Пупина
бр. 167, дана 6. марта 2020. године, у термину од 10,00 до 20,00 часова, ради прикупљања потписа
за листу "Александар Шапић – Победа за Србију", чији је он носилац на парламетарним изборима,
а да о сукобу интереса који је имао у наведеној ситуацији није писмено обавестио Агенцију за
борбу против корупције.

Имајући наведено у виду,

ПРЕДЛАЖЕМ

Да Агенција за борбу против корупције против пријављене политичке странке Српски патриотски
савез и Александра Шапића, председника те политичке странке и председника ГО Нови Београд,
покрене и спроведе поступак за утврђивање повреде одредаба Закона о финансирању политичких
активности и 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.

У Београду 20.05.2020. године.
Подносилац пријаве,
Павле Димитријевић
Адреса: Таковска 23, 11103 Београд,
Телефон: 011/ 24 000 62,
Електронска пошта:
pavle.dimitrijevic@crta.rs
______ __________________________

