АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Царице Милице 1

Београд

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

ПРИЈАВУ

Против Ане Брнабић, председнице Владе Републике Србије, Немањина бр. 11, 11000
Београд,
Због коришћења јавних ресурса супротно одредбама чл. 29. ст. 2, 4. и 5. Закона о Агенцији
за борбу против корупције

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пријављена Ана Брнабић, председница Владе Републике Србује, поступила је супротно
чл. 29. ст. 2, 4. и 5. Закона о агенцији за борбу против корупције на тај начин што је дана
26. децембра 2019. године у Београду, гостујући у емисији "Ново јутро" на Телевизији Пинк,
са почетком у 9.17 часова, у својству председнице Владе Републике Србије, дала изјаву за
медије следеће садржине: "Наравно шта ће се даље дешавати, зависиће и од
парламентарних избора, дакле програма које сви они који буду учествовали на
парламентарин изборима предлажу и тога какав је даљи будући правац. Заиста верујем да
ми имамо резултате и да ће, свакако, грађани, Српској напредној странци дати велико
поверење да наставимо овај рад.", чиме је наведену јавну функцију користила за промоцију
политичке странке Српска напредна странка, чији је члан, односно за позивање бирача да
гласају за ту политичку странку, и што није недвосмислено предочила саговорницима и
јавности да ли износи став органа у којем врши јавну функцију или став наведене политичке
странке.
Напомињем да је водитељка Деа Ђорђевић најавила Ану Брнабић, председницу Владе
Републике Србије следећим речима: "2020. година је година у којој ће у Србији бити
одржани редовни парламентарни избори. Колико је задовољна резултатима које је
постигла на челу Владе Републике Србије, шта кажу економски показатељи када је реч о
години која је за нама и како ћемо живети у 2020.? То су неке од тема у којима овог јутра
разговарамо са премијерком, Аном Брнабић."

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

-

-

Прибави изјашњење Ане Брнабић, коју позвати са адресе седишта Владе Републике
Србије, ул. Немањина бр. 11, 11000 Београд;
Изврши увид у :

1. Видео снимак емисије "Ново јутро" Телевизије Пинк од 26.12.2019. године у којем је
садржана изјава Ане Брнабић.

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.

Прилог: - Компакт-диск са видео снимком емисије "Ново јутро" Телевизије Пинк од
26.12.2019. године у којем је садржана изјава Ане Брнабић.

У Београду 27.12.2019. године.
Подносилац пријаве,
за посматрачку мисију ЦРТА
Раша Недељков
Адреса: Тополска 22, 11118 Београд,
Телефон: 011/ 24 000 62,
Електронска пошта:
rasa.nedeljkov@crta.rs
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