АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Царице Милице 1
11000 Београд

На основу члана 35. став 2. Закона о финансирању политичких активности, подносим

ПРИЈАВУ
Против 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 13. јуна 2020. године, на интернет страници специјализованој за дељење и размену видео –
датотека ''Youtube'', тачније на адреси https://www.youtube.com/watch?v=f7AVailuDLE корисника
"Српска напредна странка" објављен је рекламни видео спот под називом "За будућност наше
деце". Испод спота налази се текст следеће садржине:" Уједињени ћемо напредовати, јер када смо
уједињени ми можемо све да постигнемо. Заједно ћемо победити, јер ми смо грађани Србије.
#Vucic #SNS #Srbija #GradimoBuducnostSrbije #ZaNasudecu".
Прегледом поменутог спота, може се утврдити да је политичка странка Српска напредна странка,
за потребе своје промоције у изборној кампањи за изборе заказане за 21. јун 2020. године, снимила
рекламни видео спот у коме је (на 0:15) приказан волонтер Градске општине Вождовац, обучен у
светлодбојни прслук са јасно видљивим грбом ГО Вождовац и натписом "ГО Вождовац Волонтер".
Такође се може утврдити да је спот сниман у службеним просторијама Друштвеног предузећа са
потпуном одговорношћу "Београдски сајам" Београд (у време када се тамо налазила COVID-19
болница), као и у службеним просторијама још неке од COVID-19 болница. На крају, може се
утврдити да се у споту (на 0:25) појављује проф. др Теодора Бељић Живковић, запослена као лекар
у Клиничко-болничком центру "Звездара", Београд, обучена у службену лекарску униформу. На
крају спота се појављује назив изборне листе "Александар Вучић – За нашу децу" и заокружен број
1. што претпоставља редни број те листе.

Упркос чињеници што је Агенција за борбу против корупције донела решење 014-07-00-0251/2007 од 08.06.2020. године којим се утврђује да је политичка странка Српска напредна странка
поступила супротно одредби члана 23. став 3. Закона о финансирању политичких активности и
истовремено се тој политичкој странци изриче мера упозорења којом се обавезује да се придржава
наведене одредбе закона и да током изборне кампање у сврху своје промоције не користи
запослене обучене у униформе са ознакама здравствених установа, политичка странка Српска
напредна странка наставила је да поступа супротно одредби члана 23. став 3. Закона о
финансирању политичких активности. Наиме, не само да спорни спот није уклоњен са званичног
Јутјуб канала Српске напредне странке са адресе https://www.youtube.com/watch?v=I4m78zKofDk, већ
је и поново објављен дана 4. јуна 2020. године на адреси https://www.youtube.com/watch?v=DpDNPGXn4Y, а затим је исти лекар приказан и у новом споту од 13. јуна 2020. године, како је то већ
објашњено.
Одредбом члана 37. став 2. Закона о финансирању политичких активности прописано је да,
уколико политички субјекат не поступи по мери упозорења, до истека рока који је у одлуци
одређен, Агенција подноси захтев за покретање прекршајног поступка.
Имајући наведено у виду, као и чињеницу да политичка странка Српска напредна странка није
поступила по изреченој мери упозорења, предлажемо да Агенција поднесе захтев за покретање
прекршајног поступка против те политичке странке надлежном прекршајном суду.
Одредбом члана 23. став 2. Закона о финансирању политичких активности прописано је да је за
спровођење активности у оквиру изборне кампање, политичким субјектима забрањено да користе
средства буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и буџета јединице локалне
самоуправе, којима кандидати на изборима и изборним листама, као јавни функционери, државни
службеници, службеници у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе или непосредно
изабрана лица, располажу за потребе обављања својих службених дужности. Одредбом става 3.
истог члана прописано је да је политичким субјектима забрањено да у току изборне кампање,
изузев јавних услуга и добара додељених у складу са чланом 6. став 2. овог закона, користе друге
јавне ресурсе, укључујући службене просторије, возила, вебсајтове и инвентар државних,
покрајинских и локалних органа, јавних установа и јавних предузећа, осим оним јавним
функционерима који користе јавне ресурсе ради заштите личне безбедности, уколико је таква
употреба јавних ресурса уређена прописима из те области или одлуком служби које се старају о
безбедности функционера.
Из свега наведеног произлази да је политичка странка Српска напредна странка, снимањем
политичког рекламног видео спота у службеним просторијама Друштвеног предузећа са потпуном
одговорношћу "Београдски сајам" Београд (у време када се тамо налазила COVID-19 болница) и у
службеним просторијама још неке од COVID-19 болница, као и приказивањем волонтера ГО
Вождовац и лекара проф. др Теодоре Бељић Живковић, обучене у службену лекарску униформу,
за потребе снимања тог рекламног видео спота, а у сврху промоције политичке странке Српска
напредна странка у изборној кампањи за изборе заказане за 21. јун 2020. године, поступила
супротно одредби члана 23. Закона о финансирању политичких активности.

Имајући наведено у виду,

ПРЕДЛАЖЕМ

Да Агенција за борбу против корупције против пријављених 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, 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
________________________________

