АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ
Царице Милице 1
11000 Београд

На основу члана 78. Закона о спречавању корупције и члана 37. Закона о финансирању
политичких активности, подносим

ПРИЈАВУ
Против:
1) 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 члана 2. алиneја 5. и члана
23. став 4. Закона о финансирању политичких активности и евентуално неког другог
члана истог закона.
Образложење
Прилога: 3
Дана 19. марта 2022. године, преко друштвене мреже „Facebook“ на званичној страници
Српске напредне странке Гроцка https://www.facebook.com/sns.grocka , објављено је следеће
саопштење које преносим у целости: „Повећавамо безбедност свих учесника у саобраћају
реконструкцијом јавне расвете. Заменом старих живиних сијалица са новим Лед
арматурама снаге 50 вати смањујемо потрошњу и чувамо животну средину. ЈП „Јавно
осветљење“ изводи наведене радове на иницијативу Месног одбора СНС Камендол.
#DelaGovore #ZajednoMozemoSve“. Наведено саопштење прате фотографије механизације
и запослених.
Доказ: „Screenshot“ званичне странице Српска напредна странка Гроцка на
друштвеној мрежи „Facebook“ са фотографијама и саопштењем, у прилогу
Дана 15. марта 2022. године, преко друштвене мреже „Facebook“ на званичној страници
Српске напредне странке Гроцка https://www.facebook.com/sns.grocka , објављено је следеће
саопштење које преносим у целости: „Ширење и нивелација атарског пута Урвине у дужини
од 300 метара и пут за Церак у дужини 1300 метара. Градска општина Гроцка изводи
наведене радове на иницијативу Месног одбора СНС Врчин #ZajednoMozemoSve“.
Наведено саопштење прате фотографије механизације, као и присутних особа које су
обучене у јакне са обележјимa српске напредне странкe.

Доказ: „Screenshot“ званичне странице Српска напредна странка Гроцка на
друштвеној мрежи „Facebook“ са фотографијама и саопштењем, у прилогу

Закон о финансирању политичких активности у уводним одредбама, тачније у члану 2.
алинеја 5. овог закона, дефинише појам „изборне кампање“ и таксативно набраја активности
које се могу вршити током изборне кампање и које су дозвољене одредбама Закона о
финансирању политичких активности међу које које не потпада извођење радова поправке
јавних осветљења и реконструкције путева, који су иначе у наджености јавних предузећа.
Активности извођења радова на јавним површинама и објектима не потпадају под
активности које су дозвољене Законом о финансирању политчких активности.
Исто тако, наведеним актвностима прекршене
финансирању полiтичких активности.

су одребе члана 23. ст. 4. Закона о

Имајући наведено у виду,

ПРЕДЛАЖЕМ

Да Агенција за спречавање корупције против пријављених покрене и спроведе поступак за
утврђивање повреде одредаба 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 и јавност
обавести о предузетим радњама и исходу поступка.

У Београду, 22.03.2022. године.
Подносилац пријаве,
Павле Димитријевић
Адреса: Француска 6,
11108 Београд,
Телефон: 011/ 24 000 62,
Електронска пошта:
pavle.dimitrijevic@crta.rs
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