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                                                                                        ПРИЈАВА 

 

Дана 15.01.2017. године, на дан расписивања избора за 

одборнике у Скупштини града Београда, у емисији 

“Добро јутро са Ђуком” на телевизији Коперникус 

гостовао је Горан Весић, градски менаџер града 

Београда и члан Председништва Српске напредне 

странке.  

Весић је том приликом говорио како о предстојећим 

локалним изборима и саставу листе кандидата за 

одборнике коју је предложила СНС, тако и о 

пројектима које је Град у претходном периоду 

реализовао. Супротно својој дужности да увек 

недвосмислено предочи саговорницима и јавности 

да ли износи став органа у којем врши јавну 

функцију или став политичке странке, односно 

политичког субјекта, прописаној чланом 29 став 4 

Закона о Агенцији за борбу против корупције, овај 

функционер навео је:  “Ми који водимо град у име СНС 

последње 4 године и сама  СНС веома смо поносни што 

су сви ови људи пристали да буду на листи наше 

странке, односно на листи “Александар Вучић -  Зато 

сто волимо Београд ”. (на снимку:  1’24”)  истичући да је 

то “велико признање за нас који радимо у граду и 

СНС и за СНС”. 

У даљем току емисије градски менаџер приказује 

резултате градсе власти као резултате странке 

чији је члан, изражавајући јасне ставове о 
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потенцијалним противкандидатима на 

предстојећим изборима. Разговор наставља 

освртом на активности које ће његова странка 

предузети у наступајућој кампањи као и о 

очекивањима од кампање (28’28”), речима да ће се 

наставити са радовима на канализацији у 

Батајници, да ће бити завршен тендер за постављање 

шина на мосту на Ади, у истом излагању додајући  да 

од опозиције очекује ”већу агресивност и 

хистерију” у кампањи.  

Доказ:  

- Гостовање Горана Весића  у емисији “Добро јутро 

са Ђуком” на телевизији Копрерникус од 15.01.2017. 

године, доступно на линку: http://tvkcn.net/?p=63330 

Поред тога, он је прекршио  и одредбе члана 29 став 2 

Закона о Агенцији за борбу против корупције, 

којима је предвиђено да  функционер не може да 

користи јавне ресурсе и скупове на којима 

учествује и сусрете које има у својству 

функционера, за промоцију политичких странака, 

односно политичких субјеката. Коришћење јавних 

ресурса у овом случају састоји се у томе што су 

послови и пројекти које је спровео град Београд 

промовисани као успех конкретне политичке 

партије и истакнути су у циљу стицања подршке 

политичкој партији чији је поменути функционер 

члан, иако сама СНС  није учествовала у њиховој 

припреми и реализацији. 

На овај начин, градски менаџер града Београда 

Горан Весић, злоупотребио је јавне ресурсе и 

користио своју функцију, како би промовисао једну 

изборну листу, што је забрањено на основу чл. 29 став 

2 Закона о агенцији за борбу против корупције. Осим 

тога, супротно чл. 29 став 4 истог Закона, он не само 

да је пропустио да предочи саговорницима и 

јавности да ли износе став органа у коме врше 

јавну функцију или став политичке странке, 

односно политичког субјекта, већ је 

недвосмислено поручио да истоверемено наступа 

у обе наведене функције, и  са позиције 
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функционера- градског менаџера промовисао 

изборну листу „Александар Вучић – Зато што волим 

Београд“.  

Из наведених разлога, на основу чл. 50 Закона о 

Агенцији за борбу против корупције предлажем да 

Агенција за борбу против корупције размотри 

изложене доказе, спроведе поступак и изрекне 

Горану Весићу мере прописане Законом, односно да 

поднесе надлежном органу захтев за покретање 

дисциплинског и  прекршајног поступка против 

наведеног функционера. 

У Београду, 

19.01.2018. године                                                                                           Подносилац пријаве,   

                                                                                                                              Раша 

Недељков,  

 


