
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: Горана Цветановића, градоначелника града Лесковца и члана политичке странке 

Српска напредна странка, 

Због:   

- Повреде одредаба чл. 29. ст. 2, 4. и 5. Закона о Агенцији за борбу против корупције 

(злоупотреба јавних ресурса и функционерска кампања); 

- Повреде одредаба члана 12. Закона о финансирању политичких активности и 

евентуално неке друге одредбе истог закона. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

Дана 04.05.2020. године на јутјуб каналу објављен је извештај са конференције за медије 

представника Штаба за ванредне ситуације у Лесковцу која је одржана 04.05.2020. године  у којем 

се наводи да је градоначелник Горан Цветановић прокоментарисао дешавања уназад неколико 

дана, а која су везана за протесте грађана који свој револт исказују лупањем у шерпе, те оних који 

подршку Александру Вучићу и СНС-у показују пуштањем џинглова са озвучења рекавши да би он 

прво коментарисао аплаузе. Након тог уводног дела цитирана је изјава Горана Цветановића. 

„То је нешто што је најбитније, јер су здравствени радници радили 45 дана свакодневно под 

опремом са најтежим пацијентима. И, када сретнем неке људе који се, наводно, озбиљно баве 

политиком, и претендују да буду градоначелници у неком временском периоду не тако скором, и 

када причају да је то имагинарно, неко питају ове породице које су страдале и које су изгубиле 

неког члана или су преживеле неку трауму док је све ово трајало. Заиста, неизвеснот, гушење, 

отежано дисање, борба за кисеоником је нешто што нико не би пожелео. Свако ко је имао макар 

едем плућа довољно зна шта значи борити се за ваздух. При томе јеј код нас просел старости као 

и на нивоу читаве Србије, 54-5 година, али ови старији, видите да су страдали људи и ако 

анализирате сваког појединачно, видећете да су имали хроничне придружене болести због којих 

су и страдали. И аплауз је једино што је меродавно у ово време, све остало је непримерено. Лупање 

у шерпе је давно прошло време, 96/7 године, када неко покраде изборе, када се сумња да је покрао, 



када неће да дозволи да постоји изборна утакмица, када се деси нешто што заиста узнемирава 

већину грађана… Копија свега тога мислим да је мало смешна, нарочито да неко ко је био 

председник Србије као што је био Борис Тадић сада седи на степеницама скупштине.Када 

постављају питање зашто господин Ђилас, ево ја ћу да одговориим. Подсетићу вас да избори за 

месне заједнице нису били одржавани осам године и да је то итекако био разлог за револт. Сем 

конференција за новинаре и сем мог гласа, нико никада у то време није било пустио глас да каже 

људи треба да се одржавају избори, законски је то на четири године, осам их није било и сви су 

ћутали. Господа Тадић и Ђилас у оном времену када су били председник државе и градоначелник 

највећег града су овде два пута долазили и куповали одборнике и два пута мењали изборну вољу 

грађана Лесковца. Оба пута смо оштећени ја лично и моја екипа. Надам се да се добро сећате и да 

то није баш тако давно прошло време. И када сам ја изабран за првог градоначелника и био на тој 

позицији девет месеци лично су долазили овде и у комуникацији са одборницима мењали изборну 

вољу. Као и када је Горан Вукадиновић постао председник скупштине вољом Војислава 

Коштунице, а ми смо победили на изборима, нисмо правили проблме, склонили смо се. И први пут 

када су Тадић и Ђилас били такође. Е, када су то хтели и трећи пут, ми смо дигли глас и бунили се 

против тога. Имам и лично искуство са Ђиласом, кад је мој син имао 12 година. Били смо у хали 

Чаир у Нишу, на утакмици Звезда-Партизан. Ђилас је тада изабран за председника Кошаркашког 

савеза Србије и случајно је његово седиште на тој утакмици било испред мог седишта. Иако ми је 

два пута крао мандат градоначелника, без обзира на све што је било, ја сам му пружио руку у 

присуству мог сина. Он није пружио руку, да би ми се после у тоалету извињавао како је погрешио. 

То су такви ликови, који ће јавно да манифестују нешто, некултуру, некоректност и спортско 

нецивилизовано понашање, а онда ће тајно да вам се извињавају. Тада сам схватио какав је Ђилас. 

Моју породицу и мене су Ђилас и Тадић задужили годинама. Најмање што могу да урадим је да 

пружим достојанствен отпор када су та двојица у питању, а за друге нећу да коментаришем. Свако 

има право да се изражава на свој начин, али ја сам дуго био борац и борићу се док год 

интелектуално и физички постојим и док год могу да рационално размишљам. Такође, поштујем 

борце. Неко се боли интелектом, него радом, неко комбинацијом, коме је шта Бог дао. 

И када имате да у време хероја, људи који се боре за живот других аплаузе, а неко лупа у шерпе, 

онда у најмању руку морате да покажете и свој став према тим људима. Знате, многи људи можда 

тада успављују бебе, можда ово-оно, али на сваку акцију мора да постоји и реакција. Ја се никад 

не ограђујем, ја на својој приватној Фејсбук страници јасно исказујем свој став и не бежим од тога. 

Мислим да морално људи треба да сносе консеквенце за све што раде или не раде. Не бежим од 

своје одговорности и верујте да све што радим трудим се да радим са што мање грешака, и да 

сутрадан нека поколења буду поносна на све оно што смо урадили. Гледајући анализе које паметни 

људи раде и који су аналитичари. Људи су поносни на све ово што смо урадили, пре свега на нови 

број радних места, али и на Градски трг и сређивање самог града. Многи људи су дошли до тих 

станова за 200-300 марака у оно време и многима смо променили улазна врата и оно што је могло, 

али свако мора да има своју одговорност и да зна да многе ствари морају сами да ураде. 

Анализирајући људе који живе у вашем крају (центар града, северно од библиотеке) имате 

господина Куку који је председник Наџорног одбора болнице и питам вас да ли он лупа са 

супругом сам против себе? Или, каже, госпођа Љиљана Стојановић га не воли, па је због тога 

смењен, пошто је писала о њему. Па она пише сваки дан против мене, њено право, њен став и 

нисам смењен и нећу смењен, одговорно вам то кажем. Даље, имамо Тодета, био је одборник 

Јединствене Србије, и сада је актуелни одборник и нема га годину и по дана да дође и каже нешто 

против нас, очи у очи. Прешао у Двери! Рејтинг Двери у Лесковцу је 1,6%. То је испитивање које 

је пре месец и нешто дана урадио ЦЕСИД. Петанест година студира медицину! Блати ме и прича 



све најгоре о мени, а онда је једно 50 пута дошао код мене у кабинет молећи и доносећи неке 

чоколаде из Швајцарске да му се опрости… И ја сам прешао преко свега, иако кажу да за мене 

важи реваншизам. Пошто му родитељи раде у Швајцарској, онда он води мало своје другаре по 

кафићима и има одређен број људи који га прате само због тога.." 

Доказ: Извештај са конференције за медије , под насловом "На питање зашто је Лесковац трећи у 

Србији по броју оболилих градоначелник одговара “Ви имате 2 посто праћење у Лесковцу” или 

што се нервира кад смо неважни",  који је доступан на веб-адреси https://jugpress.com/na-pitanje-

zasto-je-leskovac-treci-u-srbiji-po-broju-obolilih-gradonacelnik-odgovara-vi-imate-2-posto-pracenje-u-

leskovcu-ili-sto-se-nervira-kad-smo-nevazni/ (приступљено 20.05.2020. године). 

Детаљнија изјава са наведене конференције за штампу доступна је на јутјуб каналу агенције 

Jugpress, на веб-страници 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=mwdKlGrC1fs&feature=emb_title 

(приступљено 20.05.2020. године). 

Увидом у наведени видео запис може се закључити да се ради о конференцији за медије Горана 

Цветановића, градоначелника града Лесковца, који је на почетку свог излагања и сам напоменуо 

да се јавности обраћа у својству градоначелника. Међутим, након тога,  значајан део свог обраћања 

јавности на конференцији за медије функционер је посветио промовисању политичких идеја 

политичке странке чији је председник и дискредитацији политичких противника које је све време 

помињао у негативном контексту. У делу конференције за медије када је одговарао на новинарска 

питања својим изјавама је промовисао политичку странку коју предводи и том приликом није 

недвосмислено предочио јавности да ли износи став органа у којем врши јавну функцију или став 

политичког субјекта. 

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 ст. 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. 

Применом наведених законских одредаба на конкретно чињенично стање, може се закључити да 

је пријављени функционер Горан Цветановић, градоначелник града Лесковца, својим изјавама на 

предметној конференцији за медије, учинио повреду одредаба чл. 29. ст. 2, 4. и 5. Закона о Агенцији 

за борбу против корупције, јер је обраћање јавности на конференцији за медије градоначелника 

града Лесковца, односно наведену јавну функцију искористио за промоцију политичке странке 

https://jugpress.com/na-pitanje-zasto-je-leskovac-treci-u-srbiji-po-broju-obolilih-gradonacelnik-odgovara-vi-imate-2-posto-pracenje-u-leskovcu-ili-sto-se-nervira-kad-smo-nevazni/
https://jugpress.com/na-pitanje-zasto-je-leskovac-treci-u-srbiji-po-broju-obolilih-gradonacelnik-odgovara-vi-imate-2-posto-pracenje-u-leskovcu-ili-sto-se-nervira-kad-smo-nevazni/
https://jugpress.com/na-pitanje-zasto-je-leskovac-treci-u-srbiji-po-broju-obolilih-gradonacelnik-odgovara-vi-imate-2-posto-pracenje-u-leskovcu-ili-sto-se-nervira-kad-smo-nevazni/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=mwdKlGrC1fs&feature=emb_title


Заједно за Србију, чији је председник, и том приликом није недвосмислено предочио јавности да 

ли износи став органа у којем врши јавну функцију или став политичког субјекта.  

Истовремено, предузимајући описане радње, пријављени Горан Цветановић, као градоначелник и 

одговорно лице града Лесковца, поступио је супротно одредбама Закона о финансирању 

политичких активности, с обзиром на то да је омогућио политичкој странци Српска напредна 

странка, чији је члан, промоцију на конференцији за медије Штаба за ванредне ситуације у 

Лесковцу у службеним просторијама града Лесковца, што може представљати забрањено 

финансирање политичког субјекта. 

Имајући наведено у виду, 

 

ПРЕДЛАЖЕМ 

 

Да Агенција за борбу против корупције против пријављеног Горана Цветановића, градоначелника 

града Лесковца, 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 обавести о 

предузетим радњама и исходу поступка. 

 

 

 

 

У Београду, 20.05.2020. године.  

                     Подносилац пријаве,  

            

                     Павле Димитријевић 
                     Адреса: Таковска 23, 11103 Београд, 

                     Телефон: 011/ 24 000 62,  

                     Електронска пошта:                

         pavle.dimitrijevic@crta.rs               

 

         ________________________________ 


