АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Царице Милице 1
11000 Београд

На основу члана 50. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције и члана 35. став
2. Закона о финансирању политичких активности, подносим

ПРИЈАВУ

Против
1) Горана Весића, заменика градоначелника града Београда,
Због постојања сумње да је поступио супротно одредбама члана 29. Закона о Агенцији
за борбу против корупције (злоупотреба јавних ресурса и функционерска кампања).
2) Политичке странке Српска напредна странка са седиштем у Београду, Улица
Палмира Тољатија бр. 5, III спрат, 11070 Нови Београд и одговорног лица у политичкој
странци,
Због постојања сумње да су поступили супротно одредбама:
- Члана 23. Закона о финансирању политичких активности и евентуално неког
другог члана истог закона.

Образложење
Дана 9. јуна 2020 године на
веб-сајту Градске општине Сурчин, на адреси
http://surcin.rs/?p=31840 објављена је вест да Градска општина Сурчин организује дружење
за пензионере и њихова удружења, као и да је прва прослава организована за пензионере
Добановаца, а да ће у наредним данима бити организоване прославе и за пензионере осталих
насеља Сурчина.
Даље се наводи да прослава организована у сали спортског комплекса ,,Интеграл” у
Сурчину, као и да су дружењу пензионера присуствовали и помоћници председника ГО
Сурчин Милисав Марковић и Срђан Гагић, као и чланови Већа ГО Сурчин Милан
Прокопљевић и Бранко Милошевић и Бранислав Пејчић, ЈП „Сурчин”. На крају текста
наводи се:"Презадовољни и са осмехом на лицу, пензионери нису крили задовољство што
су се окупили, а велику захвалност су упутили Градској општини Сурчин и председнику
Стевану Шуши, који брину о њима". На фотографији која је објављена уз текст види се и
Горан Весић, заменик градоначелника града Београда.

Видео запис са наведеног догађаја објављен 9. јуна 2020. године, на интернет страници
специјализованој за дељење и размену видео – датотека ''Youtube'', тачније на адреси
https://www.youtube.com/watch?v=K30YMdA-npQ корисника "РТВ Маг", под називом
"Сурчин: Општина Сурчин се захвалила пензионерима".
На исти догађај се односи и објава од 9. јуна 2020. године у 1:21 на друштвеној мрежи
Фејсбук, на страници корисника "Општински одбор СНС Сурчин", на адреси
https://www.facebook.com/384905871681191/posts/1423370314501403/?d=n%20-%20.
Најспорније су, међутим објаве на следећим страницама:
На
истаграм
профилу
Горана
Весића,
на
адреси
https://www.instagram.com/tv/CBQPVUvJ44o/?igshid=1cnrj5x2b7e4b објављено је следеће:
"Хвала вам што подржавате политику коју спроводи Александар Вучић и Српска напредна
странка. Сада, за време епидемије корона вируса, показало се колико је важно да имамо
стабилну и јаку државу. Гласом за листу “Александар Вучић - За нашу децу”, гласамо за
стабилност, просперитет и јачање наше Србије". Поред наведеног текста, објављен је и
видео запис. Прегледом тог видео записа може се чути како Горан Весић промовише
изборну листу "Александар Вучић – За нашу децу" а у исто време дискредитује политичке
противнике
из
опозиције,
и
конкретно
(Драгана)
Ђиласа.
Такође, на друштвеној мрежи Фејсбук, на страници корисника "Горан Весић", на адреси
https://www.facebook.com/Goran.Vesic.zvanicna.stranica/videos/884811868653845/ налази се
објава од 10. јуна у 4:58, "Дружење са пензионерима из Сурчина. Хвала вам што подржавате
политику коју спроводи Александар Вучић и Српска напредна странка. Сада, за време
епидемије корона вируса, показало се колико је важно да имамо стабилну и јаку државу.
Гласом за листу “Александар Вучић - За нашу децу”, гласамо за стабилност, просперитет и
јачање наше Србије", као и пратећи промотивни спот у којем се промовише изборна листа
"Александар Вучић – За нашу децу" а у исто време дискредитују политички противници из
опозиције, а посебно се помиње (Драгана) Ђилас.
Из свега наведеног, произлази да се ради о догађају који организује Градска општина
Сурчин. Догађај се организује у неколико дана за пензионере из различитих насеља ГО
Сурчин. Такође догађај је организован у општинској сали. Након одржавања наведеног
догађаја, на интернету и друштвеним мрежама појављује се снимак на коме се види како
Горан Весић, који догађају присуствује као јавни функцинер тј. заменика градоначелника
Београда, на догађају организованом и финансираном од стране ГО Сурчин промовише
политичку странку чији је члан, изборну листу на којој је кандидат,позива да се гласа за ту
листу и афирмативно говори о носиоцу листе Александру Вучићу, док истовремено води
негативну кампању против Драгана Ђиласа.
Предметни догађај организован је у сали Спортског комплекса "Интеграл", која је у
власништву ГО Сурчин. Може се претпоставити да су злоупотребљени јавни ресурси
будући да су служени храна и пиће и да су додатно ангажовани запослени у "Интегралу".

Сматрам да је на описани начин функционер против кога подносим пријаву поступио
супротно одредбама члана 29. ст. 2, 4. и 5. Закона о Агенцији за борбу против корупције.
Истовремено, политичка странка Српска напредна странка поступила је супротно
одредбама члана 23. Закона о финансирању политичких активности, будући да је прославу
организовану и финансирану од стране ГО Сурчин, злоупотребила за сопствену промоцију.
У конкретном случају високи функционер странке и кандидат на предстојећим изборима
злоупотребио је јавне ресурсе у сврху промоције политичке странке Српска напредна
странка и изборне листе на којој учествују на предстојећим изборима.
Имајући наведено у виду,
ПРЕДЛАЖЕМ
Да Агенција за борбу против корупције против пријављених покрене и спроведе поступак
за утврђивање повреде одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције и Закона о
финансирању политичких активности и да након спроведеног поступка изрекне
одговарајуће мере, односно да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка
надлежном прекршајном суду, као и да подносиоца пријаве и јавност обавести о предузетим
радњама и исходу поступка.

У Београду 18.06.2020. године

Подносилац пријаве,
Павле Димитријевић
Адреса: Таковска 23,
11103 Београд,
Телефон: 011/ 24 000 62,
Електронска пошта:
pavle.dimitrijevic@crta.rs

