АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Царице Милице 1

11 000 Београд

На основу члана 50. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције, подносим

ПРИЈАВУ

Против Александре Томић, народне посланице и председнице Одбора за финансије,
републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине Републике
Србије
Због коришћења јавних ресурса супротно одредбама чл. 29. ст. 2, 4. и 5. Закона о Агенцији
за борбу против корупције
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пријављена Александра Томић, народна посланица и председница Одбора за финансије,
републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине Републике
Србије, поступила је супротно чл. 29. ст. 2, 4. и 5. Закона о агенцији за борбу против
корупције, на тај начин што је дана 4. фебруара 2019. године у Београду, гостујући у емисији
"Ново јутро" на Телевизији Пинк, поред осталог, изјавила: "Избори су увек прилика да свака
политичка странка, покрет са својим програмом изађу пред своје бираче и провере,
једноставно, колико имају упоришта у свом народу, када је у питању њихова политика и оно
што су до сада радили и оно шта ће у будућности радити. Мислим да је једино Српска
напредна странка до сада имала заиста добре резултате који су признати и у
међународним оквирима, пре свега када причамо о финансијама и економији и који су
главни покретач били на крају крајева за вођење добре спољне и унутрашње политика и с
друге стране имате један читав низ странака које немају тај програм за будућност. Ми смо
чак и то као Српска напредна странка урадили план 2025. Тај нови национални
инвестициони план за који тражимо подршку грађана Србије. То је план за будућност
Србије. Значи не само у облику инвестиција које и сада имамо у инфраструктуру, у део који
се односи на производне делатности већ и онај део који је нама јако важан, а то су
образовање, култура и здравство. Значи то је нешто где ви као држава размишљате о томе
како ћете се развијати у будућности, како своју децу задржати овде да живе и да раде, а да
не одлазе у развијене земље ЕУ које сада све више имају проблема и због политике и због
својих економија које се негде редефинишу јер се сами односи унутар ЕУ редефинишу. И
онда када причамо уопште о изборима сада, ми мислимо да ће грађани Србије заиста
препознати све оно што је у интересу њиховом да добро живе, да имају добар стандард,

да се боре за већи стандард, да једноствано и та плата која је сада просечна у Србији преко
500 евра да буде 900 евра. Али шта је важно рећи да, када причамо уопште о изборима и
о томе да смо заиста као скупштинска већина и као најача политичка странка на политичкој
сцени Србије заиста показали, на челу са нашим председником да имамо толико ширине,
да зиста смо спремни и да спустимо тај цензус и да једноставно дозволимо свим малим
странкама, како да кажем малим, оним који имају минумум 3% упоришта у гласачима у
Србији, једноставно желимо да разговарамо са њима. И шта је сад толико лоше што ми то
сада радимо, а да за то добијемо отприлике одговор оних који тврде да су нама
алтернатива, који тврде да су нама алтернатива, не желе да изађу на те изборе."
Пријављена Александра Томић је и у преосталом делу интервјуа промовисала Српску
напредну странку и дискредитовала политичке противнике.
Цео интервју доступан је на јутјуб каналу "Ново јутро" https://www.youtube.com/watch?v=rgXuHcjLVQ.
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 става 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.
Иако је неспорно да је функција народног посланика политичка функција пар екселанс,
пријављена Александра Томић представљена је приликом свог обраћања јавности као
председница скупштинског одбора, те је на тај начин могла да доведе у заблуду јавност, с
обзиром на то да није недвосмислено предочила јвности да ли износи став органа у којем
врши јавну функцију, односно став Народне скупштине Републике Србије или став
политичке странке Српска напредна странка чији је Александра Томић члан.
Мишљења сам да је пријављена Александра Томић своју јавну функцију користила за
промоцију политичке странке Српска напредна странка, чији је члан, као и да није
недвосмислено предочила саговорницима и јавности да ли износи став органа у којем врши

јавну функцију или став наведене политичке странке. Не може се сматрати прихватљивим
да председник скупштинског одбора, када гостује у телевизијској емисији као представник
одбора Народне скупштине, а не као представник своје политичке странке, износи ставове
који нису ставови парламента, већ искључиво странке чији је члан.
Напомињем да је водитељка најавила Александру Томић као "председницу Одбора за
финансије Скупштине Србије".
Такође, спорно је и то што је пријављена представила план Владе Републике Србије и
председника Републике Србије "Србија 2025" као план Српске напредне странке, што
такође може представљати злоупотребу јавних ресурса за промоцију политичког субјекта.
Сматрам да је на описани начин функционерка против које подносим пријаву користила
јавне ресурсе супротно чл. 29. ст. 2, 4. и 5. Закона о Агенцији за борбу против корупције.
Имајући наведено у виду,
ПРЕДЛАЖЕМ

Да Агенција за борбу против корупције против пријављене Александре Томић, народне
посланице и председнице Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења
јавних средстава Народне скупштине Републике Србије, покрене и спроведе поступак за
утврђивање повреде одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције и да након
спроведеног поступка изрекне одговарајуће мере, односно да поднесе захтев за покретање
прекршајног поступка надлежном Прекршајном суду, као и да подносиоца пријаве обавести
о предузетим радњама и исходу поступка.

У Београду, 10. фебруара 2020. године.
Подносилац пријаве
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