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 Маја Гојковић, председнице 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 Маја Гојковић, председница 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, у програму ТВ Пинк дана 10.05.2020. године, са почетком у 18:00h, а у оквиру
информативне емисије Национални дневник, искористивши своје гостовање у својству
председнице Народне скупштине, у изборној кампањи промовисала политичку странку
Српска напредна странка чији је члан, функционер и кандидат на предстојећим
парламентарним изборима, на тај начин што је, поред осталог, изјавила следеће:
„Грађани Србије никада не греше. Они ће на изборима гласати за Александра Вучића, за
Српску напредну странку, зато што имамо прокрам како Србија даље да изгледа. И то све
због будућности наше деце и њихове деце...“
„...Одлучно „не“ добиће од читаве Србије 21. јуна, која таквој политици може само да каже
једно велико „не“ и да гласа за Српску напредну странку.“
Пријављена Маја Гојковић је и у преосталом делу интервјуа промовисала Српску напредну
странку и дискредитовала политичке противнике.
Треба нагласити да је Маја Гојковић, као председница и највиши представник Народне
скупштине, била позвана да говори о актуелним збивањима, односно инциденту који се
десио испред Народне скупштине као и о изменама и допунама Закона о избору народних
посланика и Закона о локалним изборима. Гостовање Маје Гојковић, која је друга на листи

кандидата за народне посланике на изборној листи „Александар Вучић – За нашу децу“,
није било уприличено у специјализованој емисији која се бави изборима, нити је део
информативне емисије у коме је гостовала био означен као предизборни програм.
Презентерка програма најавила је гошћу као „председницу Парламента“. Упркос томе, у
свом гостовању, Гојковић је у свом званичном својству вршила промовисала је политичку
странку Српска напредна странка и изборну листу на којој је кандидат.
Маја Гојковић, приликом свог обраћања, није недвосмислено предочила саговорницима и
јавности да ли износи став органа у којем врши јавну функцију, а то је Народна скупштина
или став политичке странке Српска напредна странка чији је члан, функционер и кандидат
на предстојећим парламентарним изборима.
Доказ: Снимак гостовања Маје Гојковић на ТВ Пинк дана 10.05.2020. године.
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.
Устав Републике Србије и други прописи којима се регулише рад Народне скупштине
прописују да је председник Народне скупштине у исто време и народни посланик. Иако је
функција народног посланика политичка функција пар екселанс, нарочито имајући у виду
да се бира на непосредним изборима, ипак функција председника Народне скупштине
захтева и одређену меру објективности и непристрасности. Према слову Устава Народна
скупштина је највише представничко тело и носилац уставотворне и законодавне власти у
Републици Србији. Чак и народни посланици, иако се бирају као кандидати политичких
странака, након освајања мандата, њиме могу располагати слободно. Може се закључити да

народни посланици нису представници само својих политичких партија већ свих грађана
Републике Србије. То се нарочито може рећи за парламентарне функционере,
Председник Народне скупштине представља Народну скупштину, сазива њене седнице,
председава њима и врши друге послове одређене Уставом, законом и пословником Народне
скупштине (члан 104. став 2. Устава).
Функција представљања Народне скупштине подразумева, поред осталог, да председник
комуницира у име скупштине са другим државним органима и са појединцима, да води
преписку и потписује акте Народне скупштине, да заступа парламент на различитим
свечаностима.
У прилог чињенице да председник Народне скупштине, када врши ту функцију, мора да
буде неутралан иде и чињеница да он нити учествује у дебатама нити у гласању на
седницама у својству председника Народне скупштине.
У члану 6. став 1. Устава постоји одредба општег значења о забрани сукоба интереса, којом
је прописано да "нико не може вршити државну или јавну функцију која је у сукобу са
његовим другим функцијама, пословима или приватним интересима".
Пријављена Маја Гојковић представљена је приликом свог обраћања јавности као
председница Народне скупштине, те је на тај начин могла да доведе у заблуду бираче, с
обзиром на то да није недвосмислено предочила јавности 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 члан.
Мишљења сам да је пријављена Маја Гојковић 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 председница
Народне скупштине, када гостује у телевизијској емисији као представник Народне
скупштине, а не као представник своје политичке странке, износи ставове који нису ставови
парламента, већ искључиво странке чији је члан.
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 Маје Гојковић, председнице
Народне скупштине, 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 о предузетим радњама и исходу поступка по пријави
обавести подносиоца пријаве и јавност.
Прилог: Диск са снимком гостовања Маје Гојковић на ТВ Пинк дана 10.05.2020. године

У Београду, 26.05.2020. године.
Подносилац пријаве

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