АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ
11000 Београд
Царице Милице 1
На основу члана 78. Закона о спречавању корупције, подносим
ПРИЈАВУ

Против Зоране Михајловић, потпредседнице Владе Републике Србије и министарке
рударства и енергетике,
Због постојања сумње да је поступила супротно одредбама члана 50. Закона о
спречавању корупције (злоупотреба јавних ресурса).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пријављена Зорана Михајловић, потпредседница Владе Републике Србије и министарка
рударства и енергетике, поступила је супротно члану 50. Закона о спречавању корупције
дана 28. јануара 2022. године у Бору, где је са сарадницима обишла Институт за рударство
и металургију у Бору и присуствовала Годишњој радној седници компаније „Serbia ZiJin
Copper” са представницима те компаније и представницима локалне самоуправе.
Том приликом пријављена дала изјаву за медије следеће садржине: „Све што смо урадили,
ми очекујемо да грађани, у ствари, покажу 3. априла на изборима, а да након тога лепо и
полако формирамо Владу. Очекујем да председник Александар Вучић буде поново
председник Србије и очекујем свакако да странка којој ја припадам, а то је Српска напредна
странка, поново добије поверење грађана да настави са послом који је до сада радила“, чиме
је наведену јавну функцију користила за промоцију политичке странке Српска напредна
странка, чији је члан, односно за позивање бирача да гласају за ту политичку странку, и што
није недвосмислено предочила саговорницима и јавности да ли износи став органа у којем
врши јавну функцију или став наведене политичке странке.
Извештај о овом догађају емитован је на Радио-телевизији Србије, на каналу РТС1 у
емисији „Шта радите, бре?“. Том приликом је Зорана Михајловић од стране новинара
најављена као потпредседница Владе и министарка рударства и енергетике, а потписана као
„министарка енергетике и рударства“.

Доказ: Компакт-диск са видео снимком емисије "Шта радите, бре?" РТС 1 од 28.01.2022.
године у којем је садржана изјава Зоране Михајловић.
Такође, извештај под насловом „Министарка Зорана Михајловић у Бору: Рад „Зиђина”
пример успешног партнерства државе и инвеститора“ објављен је 28. јануара 2022. године
на Информативном порталу „Тимочка“ на адреси: https://www.timocka.rs/vesti/ministarkazorana-mihajlovic-u-boru-rad-zidjina-primer-uspesnog-partnerstva-drzave-i-investitora/.
Сматрам да је на описани начин јавна функционерка против које подносим пријаву
користила јавне ресурсе супротно члану 50. Закона о спречавању корупције.
Одредбом члана 50. став 1. Закона о спречавању корупције прописано је да јавни
функционер може да врши функцију у политичкој странци, односно политичком субјекту
и да учествује у њиховим активностима, ако то не угрожава вршење јавне функције и ако
то није законом забрањено. Одредбом става 2. истог члана прописано је да јавни
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, oдносно 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. Одредбом става 4. истог члана прописано је да је јавни 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.
Истовремено, одредбом става 5. прописано је да јавни функционер не може да користи јавне
скупове на којима учествује и сусрете које има у својству јавног 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.
На основу свега наведеног, постоји сумња да је јавна функционерка Зорана Михајловић
користила јавне ресурсе и обраћање јавности у својству јавне функционерке, за промоцију
политичке странке Српска напредна странка, чиме је прекршила одредбе члана 50. Закона
о спречавању корупције. На овај начин пријављена јавна функционерка вршила је функцију
у политичкој странци Српска напредна странка и учествовала у политичким активностима
ове политичке странке, супротно члану 50. Закона о спречавању корупције.

Како би се утврдила основаност ове пријаве, предлажем да Агенција за спречавање
корупције:
Прибави изјашњење Зоране Михајловић, коју позвати са адресе седишта Владе
Републике Србије, ул. Немањина бр. 11, 11000 Београд;

-

Изврши увид у видео снимак емисије "Шта радите, бре?" РТС 1 од 28.01.2022.
године у којем је садржана изјава Зоране Михајловић;
Изврши увид у вест под насловом „Министарка Зорана Михајловић у Бору: Рад
„Зиђина” пример успешног партнерства државе и инвеститора“ објављену 28.
јануара 2022. године на Информативном порталу „Тимочка“ на адреси:
https://www.timocka.rs/vesti/ministarka-zorana-mihajlovic-u-boru-rad-zidjina-primeruspesnog-partnerstva-drzave-i-investitora/

Имајући наведено у виду,
ПРЕДЛАЖЕМ
Да Агенција за спречавање корупције против пријављене јавне функционерке покрене и
спроведе поступак за утврђивање повреде одредаба Закона о спречавању 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 и јавност обавести о предузетим радњама и исходу поступка.
Прилог: Компакт-диск са видео снимком емисије "Шта радите, бре?" РТС 1 од 28.01.2022.
године у којем је садржана изјава Зоране Михајловић.

У Београду 17.02.2022. године

Подносилац пријаве,

Павле Димитријевић
Адреса: Француска 6,
11108 Београд,
Телефон: 011/ 24 000 62,
Електронска пошта:
pavle.dimitrijevic@crta.rs

