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ПРИЈАВА 

 

Дана 24. јануара, градски менаџер и кандидат за одборника скупштине Града Београда на             
листи „Александар Вучић – Зато што волимо Београд“, Горан Весић посетио је Земунску             
гимназију (адреса - Градски парк 1, Београд). Господин Весић је у друшту кандидата за              
одборнике са исте листе – Милана Гуровића, Небојше Илића и Горана Грбовића. Овом             
приликом је прекршен члан 12, ставови 1 и 3 Закона о финансирању политичких странака              
који регулише ко може да финансира политичке субјекте. Самим уступањем просторија           
за политичку промоцију, чак и уколико је оно бесплатно, дошло је до повреде наведених              
законских одредби. 

Градски функционер Горан Весић током посете говорио је о пројектима које планира да             
реализује Град Београд, Влада Србије и општина Земун, истовремено их представљајући           
као пројетке листе чији је кандидат. Приликом посете Земунској гимназији Горан Весић је             
прекршио и члан 29, став 4 Закона о Агенцији за борбу против корупције, који га               
обавезује да „недвосмислено предочи саговорницима и јавности да ли износи став органа            
у којем врши јавну функцију или став политичке странке“. 

Најфлагрантнији преступ извршен је због повреде члана 113 Закона о основама система            
образовања и васпитања, који експлицитно забрањује „страначко организовање и         
деловање и коришћење простора у те сврхе“. Земунска гимназија је средњошколска           
установа у којој се не сме спороводити страначка кампања, а господин Весић је, у              
друштву бивших кошаркаша и кандидата за одборнке, истакао да „На нашој листи су и              
Звезда и Партизан и репрезентација Србије зато што сви волимо Београд“, чиме је             
недвосмислено промовисао листу кандидата за одборнике чији је кандидат. 
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По разматрању свега наведеног, а на основу члана 35, става 2 Закона о финансирању              
политичких активности, предлажемо да Агенција за борбу против корупције покрене          
поступак и изрекне одговарајуће мере Српској напредној странци.  

Такође, предлажемо да на основу члана 50, став 2 Закона о Агенцији за борбу против               
корупције, Агенција размотри предочене доказе, покрене поступак против господина         
Весића и изрекне му одговарајуће мере у складу са чланом 51 Закона о Агенцији за борбу                
против корупције.  

Такође, позивамо Агенију за борбу против корупције да, у складу са чланом 57 Закона о               
Агенцији за борбу против корупције, након спроведеног поступка обавести надлежне          
државне органе ради покретања одговарајућих дисциплинских, прекршајних или        
кривичних поступака.  

У Београду,  

26. јануар 2018. 

Подносилац пријаве: 

                                                                                                                       Раша Недељков  
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