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) Бојане Борић Брешковић, одборнице у Скупштини града Београда и директорке
Народног музеја у Београду, због постојања сумње да је поступила супротно одредбама
члaна 50. Закона о спречавању корупције
2) 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 23. у вези са
чланом 2. алинеја 5. Закона о финансирању политичких активности и евентуално неког
другог члана истог закона.
Образложење
Дана 5. марта 2022. године, на званичној Facebook страници корисника "Српска
напредна
странка",
тачније
на
адреси:
https://www.facebook.com/snssrbija/videos/703099911060198/, објављен је политички рекламни
видео спот под називом "Издвајања за културу већа него икада пре.
#ZajednoMozemoSve"#DelaGovore#SNS #Srbija. У споту се поред пријављене јавне
функционерке Бојане Борић Брешковић појављује и Наташа Тасић Кнежевић,
кандидаткиња на изборној листи „Александар Вучић – Заједно можемо све“.
Испод рекламног видео спота налази се објава следеће садржине:
„Да су издвајања за културу већа него икада пре сагласиле су се кандидаткиње са
листе „Александар Вучић-Заједно можемо све“, Бојана Борић Брешковић и Наташа Тасић
Кнежевић. Наташа Тасић Кнежевић нагласила је да су издвајања за културу из буџета
Републке Србије 1%, док град Београд издваја за ту намену око 5% свог буџета.
Дела су видљива свуда око нас, ако кренемо Србијом видећемо да се много улаже у
културну инфраструктуру, видећемо отворено позориште у Врању, отворен Народни музеј
и Музеј савремене уметности у Београду, видећемо да се позориште у Суботици

реконструише, а сви знамо да је Нови Сад проглашен престоницом културе, и то су све
јасни показатељи да се о култури брине, сматра Наташа…“
Прегледом поменутог јавно објављеног рекламног видео спота може се утврдити да
су пријављена јавна функционерка Бојана Борић Брешковић и политичка странка Српска
напредна странка свој промотивни политички спот снимили у просторијама Народног
музеја у Београду. Пријављена јавна функционерка је искористила своје јавно обраћање да
подржи изборну листу Српске напредне странке „Александар Вучић – Заједно можемо
све“. Истичем да је Бојана Борић Брешковић кандидаткиња на тој изборној листи на
предстојећим изборима.
Одредбом члана 40. став 1. Закона о спречавању корупције прописано је да је јавни
функционер дужан да јавни интерес не подреди приватном, да се придржава прописа који
уређују његова права и обавезе и ствара и одржава поверење грађана у савесно и одговорно
обављање јавне функције. Ставом 2. истог члана прописано је да јавни функционер не сме
бити зависан од лица која би могла да утичу на његову непристрасност, нити да користи
јавну функцију зарад стицања било какве користи или погодности за себе или повезано
лице.
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.
Применом наведених законских одредаба на конкретно чињенично стање, може се
закључити да постоји сумња да је пријављена јавна функционерка учинила повреду
одредаба члана 50. ст. 1, 2, 4. и 5. Закона о спречавању корупције, јер је своју јавну функцију
и јавне ресурсе, искористила за промоцију политичке странке Српска напредна странка, и
изборне листе "Александар Вучић – Заједно можемо све", на којој је кандидат на
предстојећим изборима, и том приликом није недвосмислено предочила јавности да ли
износи став органа у којем врши јавну функцију или став политичког субјекта.

Истовремено, постоји сумња да је политичка странка Српска напредна странка
злоупотребила јавне ресурсе у изборној кампањи.
Чланом 23. став 2. Закона о финансирању политичких активности прописано је да је
за спровођење активности у оквиру изборне кампање, политичким субјектима забрањено
да користе средства буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и буџета
јединице локалне самоуправе, којима кандидати на изборима и изборним листама, као јавни
функционери, државни службеници, службеници у аутономној покрајини и јединици
локалне самоуправе или непосредно изабрана лица, располажу за потребе обављања својих
службених дужности. Ставом 4. истог члана политичким субјектима је забрањено да у току
изборне кампање, изузев јавних услуга и добара додељених у складу са чланом 6. став 2.
овог закона, користе друге јавне ресурсе, укључујући службене просторије, возила,
вебсајтове и инвентар државних, покрајинских и локалних органа, јавних установа и јавних
предузећа, осим оним јавним функционерима који користе јавне ресурсе ради заштите
личне безбедности, уколико је таква употреба јавних ресурса уређена прописима из те
области или одлуком служби које се старају о безбедности функционера.
Из наведеног произлази постојање сумње да је Српска напредна странка
снимањем рекламног видео спота у просторијама Народног музеја у Београду и
приказивањем Бојане Борић Брешковић и Наташе Тасић Кнежевић како дају изјаву
за потребе снимања рекламног видео спота, и његовим приказивањем у току изборне
кампање, а у сврху промоције Српске напредне странке у изборној кампањи за изборе
заказане за 3. април 2022. године, поступила супротно члану 23. став 4. Закона о
финансирању политичких активности или неком другом члану истог закона.
Промоција политичких субјеката који учествују у изборној кампањи и њихових
кандидата на предстојећим изборима, на интернет страницама (веб-сајтовима), налозима и
преко средстава коришћењем службених просторија и других ресурса у власништву
државних, покрајинских и локалних органа несумњиво представља злоупотребу јавних
ресурса.

Имајући наведено у виду,

ПРЕДЛАЖЕМ
Да Агенција за спречавање корупције против пријављених покрене и спроведе
поступак за утврђивање повреде одредаба Закона о спречавању корупције и 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, 11.03.2022. 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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