АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ
Царице Милице 1
11000 Београд
На основу члана 87. Закона о спречавању корупције и члана 35. став 2. у вези са ставом 1. Закона
о финансирању политичких активности, подносим

ПРЕДСТАВКУ - 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 Закона о финансирању
политичких активности и
Др Милана Пешића, лекара у општој болници „Др Алекса Савић“ у Прокупљу,
Милене Ивић, медицинске сестре у Здравственом центру „Топлица“ у Прокупљу
Због постојања сумње у корупцију и злоупотребе јавних ресурса.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 27. новембра 2021. године, на телевизији Пинк емитован је пренос Свечане академије Српске
напредне странке поводом 13 година од оснивања. У току преноса, око 18.24 часова објављен је
промотивни спот у којем се, поред осталог, може уочити велики број јавних здравствених установа
и запослених у тим здравственим установама, а два здравствена радника у оквиру здравствених
установа у својим изјавама промовисали су политичку странку Српска напредна странка.
Промотивни спот је доступан на фејсбук страници Српска напредна странка Прокупље, на адреси:
https://www.facebook.com/snsprokuplje/videos/329690961925579/
Из наведеног произлази сумња да је политичка странка Српска напредна странка прекршила Закон
о финансирању политичких активности.
Пријављена политичка странка је искористила службене просторије и инвентар здравствених
установа, као и запослене у здравственим установама за политичку промоцију.
Неспорно је да се ради о лицима запосленим у јавној служби, те се мора применити одредба члана
6. став 2. Закона о запосленима у јавним службама којом је прописано да запослени, односно лице
ангажовано по основу уговора ван радног односа у јавној служби које обавља послове из
делатности послодавца је дужан да у обављању послова поступа политички неутрално. Имајући у
виду да пријављени, највероватније у радно време, промовишу политичку странку, може водити

закључку да је дошло до злоупотребе јавних ресурса и кршења законских одредаба о политичкој
неутралности у обављању послова. Истовремено указујемо и на одредбе Кодекса медицинске
етике Лекарске коморе Србије којима се у члану 18. ст. 1. и 2. прописује да је забрањена
злоупотреба занимања и положаја од стране лекара, као и да лекар не сме да користи лекарски
позив или положај да би себи или другоме прибавио незаконит материјални добитак или другу
погодност.
Све наведено указује на постојање сумње да су др Милан Пешић, лекар у општој болници „Др
Алекса Савић“ у Прокупљу и Милена Ивић, медицинске сестре у Здравственом центру „Топлица“
у Прокупљу, у својству службених лица, искоришћавањем свог службеног положаја и кршећи
важеће прописе, прибавили политичкој странци Српска напредна странка корист у виду бесплатне
промоције.
У том смислу, предлажем да Агенција, у циљу потпуног и правилног утврђивања чињеничног
стања, прибави изјашњење од политичке странке Српска напредна странка и одговорног лица у
политичкој странци, као и од др Милана Пешића, лекара у општој болници „Др Алекса Савић“ у
Прокупљу и Милене Ивић, медицинске сестре у Здравственом центру „Топлица“ у Прокупљу.
Имајући наведено у виду,
ПРЕДЛАЖЕМ

Да Агенција за борбу против корупције спроведе поступак за утврђивање повреде одредаба Закона
о финансирању политичких активности или да обавести надлежне државне органе о повреди неког
другог закона, те да након спроведеног поступка и правилно и потпуно утврђеног чињеничног
стања, изрекне одговарајуће мере, односно да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка
надлежном прекршајном суду, као и да о о предузетим радњама и исходу поступка по пријави
обавести подносиоца пријаве и јавност.

У Београду, 14.12.2021. 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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