АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Царице Милице 1
Београд
На основу члана 50. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције подносим

ПРИЈАВУ
Против:
-

Владимира Гака, председника општине Инђија и члана политичке странке Српска
напредна странка, због повреде одредаба чл. 29. ст. 2, 4. и 5. Закона о Агенцији за
борбу против корупције (злоупотреба јавних ресурса и функционерска кампања);
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дана 01.02.2020. године у Новом Сланкамену, општина Инђија, у организацији Ловачког
удружења "Сланкаменац" из Новог Сланкамена, организована је манифестација
"Шакалијада" којој је присуствовао Владимир Гак, у својству председника општине Инђија.
Том приликом, именовани функционер обратио се присутнима следећим речима:
"Што се тиче општине Инђија и мене лично, када се ради о подршци ловцима и ловачким
удружењима мислим да ту се никад нисмо штедели ни енергијом, ни емоцијом, наравно
ни финансијски. Сада иду, сада иду нови конкурси за 2020. годину, наравно да ћете се
јавити.
Све што момци буду тражили, значи у име општине Инђија, трудићемо се да то и добију,
као што је био случај и у претходним годинама. Мислим да смо драстично подигли тај ниво
подршке у финансијама. Али није ту реч само о финансијама, мислим да је то и оног другог
дела, људског који треба.
Још једном вас све поздрављам и наравно испред ловачког удружења и испред Српске
напредне странке, чији сам члан. Донели смо у ловачко удружење један телевизор који
сте овде могли да видите. Хвала вам свима и надам се да се видимо следеће недеље."
Вест о овом догађају објављена је на фејсбук страници "Општински одбор СНС Инђија"
дана 05.02.2020. године у 18.32 часова.
Доказ:
-

Одштампана објава на фејсбук страници "Општински одбор СНС Инђија" од
05.02.2020. године у 18.32 часова. (приступљено страници 21.02.2020. године);

-

Видео запис обраћања Владимира Гака дана 01.02.2020. године у Новом Сланкамену,
општина Инђија, на манифестацији "Шакалијада" у организацији Ловачког удружења
"Сланкаменац".

Увидом у наведени видео запис може се закључити да се пријављени функционер
Владимир Гак присутним грађанима обраћа и у својству градоначелника и у својству члана
политичке странке Српска напредна странка. Он је у свом обраћању промовисао
политичку странку чији је члан и том приликом није недвосмислено предочио јавности да
ли износи став органа у којем врши јавну функцију или став политичког субјекта.
У свом обраћању, пријављени функционер је доделу средстава од стране општине Инђија
Ловачком удружењу "Сланкаменац" искористио за промоцију политичке странке Српска
напредна странка, с тим што се није ограничио само на већ добијена средства већ је
најавио и да ће утицати на доделу средстава наведеном удружењу у будућности
изјавивши следеће: "Све што момци буду тражили, значи у име општине Инђија,
трудићемо се да то и добију, као што је био случај и у претходним годинама. Мислим да
смо драстично подигли тај ниво подршке у финансијама". На основу изреченог, произлази
чак и сумња на коруптивно понашање пријављеног у вези са доделом буџетских
средстава локалне самоуправе наведеном удружењу.
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 ст. 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.
Применом наведених законских одредаба на конкретно чињенично стање, може се
закључити да је пријављени функционер Владимир Гак, председник општине Инђија,
својим изјавама на предметној јавној манифестацији, учинио повреду одредаба чл. 29. ст.
2, 4. и 5. Закона о Агенцији за борбу против корупције, јер је наведену јавну функцију
искористио за промоцију политичке странке Српска напредна странка, чији је члан, и том
приликом није недвосмислено предочио јавности да ли износи став органа у којем врши
јавну функцију или став политичког субјекта.

Имајући наведено у виду,
ПРЕДЛАЖЕМ

Да Агенција за борбу против корупције против пријављеног функционера Владимира Гака,
председника општине Инђија, покрене и спроведе поступак за утврђивање повреде
одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције и да након спроведеног поступка
изрекне одговарајућу меру, односно да поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка надлежном Прекршајном суду, као и да подносиоца пријаве обавести о
предузетим радњама и исходу поступка.

-

Прилог:
Одштампана објава на фејсбук страници "Општински одбор СНС Инђија" од
05.02.2020. године у 18.32 часова. (приступљено страници 21.02.2020. године).
Видео запис обраћања Владимира Гака дана 01.02.2020. године у Новом
Сланкамену, општина Инђија, на манифестацији "Шакалијада" у организацији
Ловачког удружења "Сланкаменац".

У Београду, 25.02.2020. године.
Подносилац пријаве,
Павле Димитријевић
Адреса: Тополска 22, 11118 Београд,
Телефон: 011/ 24 000 62,
Електронска пошта:
pavle.dimitrijevic@crta.rs
___ _____________________________

