АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Царице Милице 1
Београд
На основу члана 35. став 2. Закона о финансирању политичких активности, подносим
ПРИЈАВУ
Против: Радољуба Видића, председника општине Куршумлија,

Због повреде одредаба члана 12. Закона о финансирању политичких активности и
евентуално неке друге одредбе истог закона.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 15.11.2019. године на званичној интернет презентацији општине Куршумлија
објављено је саопштење за јавност под насловом "Председник Вучић обезбедио нову
опрему за куршумлијске фудбалере", следеће садржине:
"Током последње посете председника Србије Александра Вучића Куршумлији, малишани
ОФК „Косаница“ затражили су помоћ око изградње помоћног терена.
Тим поводом нашу општину посетио је председник Извршног одбора Српске напредне
странке, Дарко Глишић који је на великом игралишту разговарао са младим фубалерима
„Косанице“ и „Колибрија“ и младим фудбалерима оба клуба уручио спортску опрему.
У присуству председника општине Куршумлија, Радољуба Видића и генералног директора
АД “Планинка” Радована Раичевића, представници клубова и млади куршумлијски
љубитељи фудбала су захвалили Глишићу на посети и поклонима.
Том приликом председник Видић је најавио да ће следеће недеље водити детаљниије
разговоре о изградњи помоћног терена, који су малишани затражили од председника
Вучича, као и о уређењу трибина и комплетног сређивања овог спотрског комплекса, а све
у циљу стварања бољих услова за рад свих селекција.
– Најважнији задатак свих нас је да младим генерацијама омогућимо боље услове за
живот и рад али и да им обезбедимо боље услове да своје слободно време усмере на
квалитетнији и прави начин и тако стекну здраве животне навике. Посебно ме радује
чињеница да се све више младих људи бави спортом у оквиру различитих спортских
дисциплина што говори да су наша деца изузетно талентована и постижу запажене
резултате. – рекао је овом приликом председнк Видић."
На фотографијама које су објављене уз спорни текст, може се видети Дарко Глишић, који
је у тексту представљен као председник Извршног одбора Српске напредне странке, како
уручује спортску опрему младим фудбалерима.

Доказ: Одштампано саопштење за јавност са званичне интернет презентације Општине
Куршумлија, од 15.11.2019. године. (доступно на страници https://kursumlija.org/predsednikvucic-obezbedio-novu-opremu-za-kursumlijske-fudbalere/, приступљено 21.01.2020. године)
Предузимајући наведене радње, пријављени Радољуб Видић као одговорно лице
општине Куршумлија поступио је супротно одредбама Закона о финансирању политичких
активности, с обзиром на то да је омогућио политичкој странци Српска напредна странка
промоцију на званичној интернет презентацији општине Куршумлија, што може
представљати забрањено финансирање политичког субјекта.
Дакле, може се закључити да постоји сумња да је у конкретном случају реч о кршењу
закона и злоупотреби јавних ресурса у корист политичке странке.
Такође, предлажемо да Агенција испита да ли је овај поклон, који је уручен фудбалском
клубу, дар председника Србије или председника Српске напредне странке Александра
Вучића, будући да је претходно Александар Вучић као председник Србије био у званичној
посети Куршумлији и да је тада дошло до контакта, па се може се претпоставити да је у
својству председника одлучио да поклони опрему клубу.
Председник Вучић, наравно може да учини поклон фудбалском клубу, али чињеница је да
опрему није уручио он, већ Дарко Глишић, у својству председника Извршног одбора СНС.
Такође, није разјашњено ко ће реконструисати помоћни терен, што је такође обећао
председник Вучић. Када се говори о реконструкцији помоћног терена, Агенција треба да
утврди на који начин су председник Вучић и странка укључени у то. По важећим законима,
инфраструктурне пројекте може да спроводи општина или фудбалски клуб, ако има у
власништву терен, али свакако да није уобичајно да нека странка реновира терене, а
нарочито не својим средствима, јер је у Закону о финансирању политичких активности
јасно назначено за које сврхе политичке странке могу користити средства прикупљена за
редован рад. А хуманитарне активности нису међу дозвољеним политичким активностима
Не спорим да функционери или чланови политичких странака могу да дају хуманитарни
прилог из сопствених средстава и за свој рачун, чак и кад то чинe организовано (у оквиру
странке, посланичког клуба, итд). Међутим, трошење новца који је намењен финансирању
редовног рада политичких странака у хуманитарне сврхе није у складу са Законом о
финансирању политичких активности.
Наиме, наведеним законом прописано је да се „средства за финансирање редовног рада
политичких субјеката користе за функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта
и подразумевају: рад са бирачима и чланством, трошкове промоције, рекламног
материјала и публикација, трошкове истраживања јавног мњења, обуке, међународну
сарадњу, трошкове зарада и накнада запослених, комуналне трошкове, као и трошкове за
друге сличне активности.“
Такође, Законом о политичким странкама прописано је да се политичке странке формирају
„ради остваривања политичких циљева демократским обликовањем политичке воље
грађана и учешћа на изборима“, а не ради обављања хуманитарних или сродних
делатности.
Имајући наведено у виду,

ПРЕДЛАЖЕМ

Да Агенција за борбу против корупције против пријављеног Радољуба Видића, као
одговорног лица општине Куршумлија, покрене и спроведе поступак за утврђивање
повреде одредаба Закона о финансирању политичких активности и да након спроведеног
поступка изрекне одговарајуће мере, односно да поднесе захтев за покретање
прекршајног поступка надлежном Прекршајном суду.
-

Прилог: Одштампано саопштење за јавност са званичне интернет презентације
општине Куршумлија, од 15.11.2019. године.

У Београду 21.01.2020. године.
Подносилац пријаве,
Павле Димитријевић
Адреса: Тополска 22, 11118 Београд,
Телефон: 011/ 24 000 62,
Електронска пошта:
pavle.dimitrijevic@crta.rs
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