
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 

Царице Милице 1 

Београд 

 

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

 

ПРИЈАВУ 

 

Против Зорана Ђорђевића, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 

ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, 

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

за борбу против корупције 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

  

Пријављени Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања, поступио је супротно чл. 29. ст. 2, 4. и 5. Закона о агенцији за борбу против 

корупције на тај начин што је дана 24. децембра 2019. године у Београду, у просторијама  

Српске напредне странке – Општински одбор Раковица, на догађају под називом "Дружење 

са сениорима Раковице" изјавио следеће: „Ја првенствено бих хтео свима вама да се 

захвалим што сте данас дошли овде и наравно и Миличку који организује и који брине о 

вама. Ја као неки ресорни министар ваш, коме је задатак да на неки начин брине о нашим 

најстаријима данас сам био у геронтолошком центру Бежанијској коси где сам присуствовао 

рођендану, једна корисница данас је напунила сто година. Желим свима вама да живите и 

преко сто година. Ја сам обећао свакоме ко напуни сто година да ћу као министар да дођем 

и донесем 101 ружу као неки знак пажње и желим да ми сви заједнички радимо.“ и 

„Придружујем се Миличку (Милосаву Миличковићу) са захвалношћу коју ви имате, ја као 

министар, вама ресорни за све ове области што је рекао Миличко (Милосав Миличковић) 

могу само да кажем да ћу се борити  да ваше пензије и ваш материјални положај буде што 

бољи. Да ћу се трудити заједно са локалном самоуправом да вам помажемо да имате много 

више оваквих излета, да замолим Миличка (Милосава Миличковића) да вас замоли да 

позовете и друге пензионере који нису чланови наше партије да вам се придруже јер ми не 

правимо разлику за разлику од њих. Нама сте сви исти, уживате у заслуженој пензији, у 

заслуженој старости и да уживате са својим породицама. Без обзира којој политичкој 

партијиј припадате, без обзира с чиме се бавите, где живите, ви имате право да уживате 



као сваки грађанин ове земље. И ми ћемо се борити.“, чиме је наведену јавну функцију 

користио за промоцију политичке странке Српска напредна странка, чији је члан, односно 

за позивање бирача да гласају за ту политичку странку, и што није недвосмислено предочио 

саговорницима и јавности да ли износи став органа у којем врши јавну функцију или став 

наведене политичке странке. 

Напомињем да је министар Ђорђевић је од стране уводничара Милосава Миличковића, 

државног секретара Министарства унутрашњих послова Републике Србије и председника 

Општинског одбора Српске напредне странке у Раковици, најављен речима: „Добро вече 

свима, ја хоћу да вам у име Општинског одбора Српске напредне странке пожелим 

добродошлицу. Ово је као један предновогодишњи коктел. Да вам се захвалимо на свему 

што чините за политику Александра Вучича и Српске напредне странке, а то је подршка без 

које тј. без ваше подршке, ми не бисмо успели. Да сад не набрајам све ове реформе, све 

ваше доприносе, све ово што сте урадили па ми данас уживамо у томе. И за то вам хвала. 

Најмање што можемо да вам кажемо је једно велико хвала, да свакога дана у години 

бринемо о вама, мислимо на вас и колико год можемо да вам то пажњом узвратимо. Ви 

знате да, верујем, да сте сви ви користили неке наше погодности које покушавамо да вам 

приближимо, од бесплатних, неких радионица, шах клубова, клубова пензионера, излета и 

тако даље. Уколико неко није користио, ево, ту је општински одбор, пријавите се слободно, 

позовите своје пријатеље да искористе ову нашу могућност. Мени је изузетна част данас 

да је са нама, и због тога нећу дуго да причам, министар Ђорђевић, министар рада, 

запошљавања, борачких и социјалних питања и желим да у име нашег општинског одбора 

да му пожелим добродошлицу и да га замолим да вам се обрати.“ 

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 Зорана Ђорђевића, кога позвати са адресе седишта 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ул. Немањина 

бр. 22-26, 11000 Београд; 

-         Изврши увид у :  

1. Видео снимак јавног скупа под називом "Дружење са сениорима Раковице", 

одржаног 24. децембра 2019. године, у којем је садржана изјава Зорана Ђорђевића, 

који је преузет 26. децембра 2019. године са Фејсбук странице Српска напредна 

странка – Раковица  https://bit.ly/2rAXNmA  

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 

https://bit.ly/2rAXNmA


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 јавног скупа под називом "Дружење са сениорима 

Раковице", одржаног 24. децембра 2019. године, у којем је садржана изјава Зорана 

Ђорђевића, који је преузет 26. децембра 2019. године са Фејсбук странице Српска 

напредна странка – Раковица  https://bit.ly/2rAXNmA  

 

  

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 

  

             __ _______________________________ 

 

https://bit.ly/2rAXNmA

