АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Царице Милице 1
11000 Београд

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

ПРИЈАВУ

Против Зорана Ђорђевића, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд,
Због постојања сумње да је поступио супротно одредбама чл. 29. Закона о Агенцији за борбу
против корупције (злоупотреба јавних ресурса и функционерска кампања)
Образложење
Дана 20. маја 2020. године, на интернет страници специјализованој за дељење и размену
видео
–
датотека
''Youtube'',
тачније
на
адреси
https://www.youtube.com/watch?v=zDnau93rSI4&feature=youtu.be
корисника
"РТВ
Шумадија" објављен је снимак телевизијске емисије "РТВ Шумадија – Гост у студију –
министар Ђорђевић".
Увидом у наведени снимак може се констатовати да пријављени функционер у емисији у
једном тренутку (на 14:00) почиње да говори афирмативно о политичкој странци Српска
напредна странка и да дискредитује политичке противнике, чиме је наведену јавну
функцију користио за промоцију политичке странке Српска напредна странка, чији је члан,
а притом није недвосмислено предочио саговорницима и јавности да ли износи став органа
у којем врши јавну функцију или став наведене политичке странке.
Сматрам да је на описани начин функционер против кога подносим пријаву поступио
супротно чл. 29. Закона о Агенцији за борбу против корупције.
Како би се утврдила основаност ове пријаве, предлажем да Агенција за борбу против
корупције:
- Прибави изјашњење Зорана Ђорђевића, кога позвати са адресе седишта Министарства
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ул. Немањина бр. 22-26, 11000
Београд;

- Изврши увид у видео снимак телевизијске емисије "РТВ Шумадија – Гост у студију –
министар Ђорђевић", у којем је садржана изјава Зорана Ђорђевића
https://www.youtube.com/watch?v=zDnau93rSI4&feature=youtu.be,
Имајући наведено у виду, сматрам да постоји основ да Агенција за борбу против корупције
спроведе поступак и утврди да ли је у конкретном случају дошло до повреде Закона о
Агенцији за борбу против корупције, те да у случају да утврди да је до повреде дошло
изрекне меру из своје надлежности, односно да надлежном прекршајном суду поднесе
захтев за покретање прекршајног поступка.

У Београду 03.06.2020. године.
Подносилац пријаве,

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

