
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 

Царице Милице 1 

11000 Београд 

 

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

 

ПРИЈАВУ 

 

Против Јасмине Палуровић, градоначелнице града Крушевца, 

Због коришћења јавних ресурса супротно одредбама чл. 29. ст. 2, 4. и 5. Закона о Агенцији 

за борбу против корупције 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

  

Пријављена Јасмина Палуровић, градоначелница града Крушевца, поступила је супротно 

чл. 29. ст. 2, 4. и 5. Закона о агенцији за борбу против корупције на тај начин што је дана 

8. марта 2020. године на РТВ Крушевац, у свом јавном обраћању поводом обележавања 

Дана жена у својству градоначелнице града Крушевца, поред осталог, изјавила: 

"Листа Српске напредне странке за ове изборе има преко 40 процената жена у свом 

саставу". 

Постоји сумња да је, поступивши на наведени начин, пријављена своју јавну функцију 

користила за промоцију политичке странке Српска напредна странка. Такође пријављена 

није недвосмислено предочила саговорницима и јавности да ли износи став органа у којем 

врши јавну функцију или став наведене политичке странке. 

Сматрам да је на описани начин функционер против кога подносим пријаву користио јавне 

ресурсе супротно чл. 29. ст. 2, 4. и 5. Закона о Агенцији за борбу против корупције. 

Како би се утврдила основаност ове пријаве, предлажем да Агенција за борбу против 

корупције: 

- Прибави изјашњење Јасмине Палуровић, градоначелнице града Крушевца; 



- Изврши увид у видео запис РТВ Крушевац, доступан на званичном јутјуб каналу РТВ 

Крушевац https://www.youtube.com/watch?v=NkUcbXRMU-E у којем је садржана 

изјава Јасмине Палуровић. 

 

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 20.05.2020. године.     

        Подносилац пријаве, 

        за посматрачку мисију ЦРТА 

            Павле Димитријевић 

         

        Адреса: Таковска 23, 11103 Београд, 

        Телефон: 011/ 24 000 62, 

Електронска пошта:                                               

pavle.dimitrijevic@crta.rs 

  

___________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NkUcbXRMU-E

