РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ
Царице Милице 1
11000 Београд

Предмет: Пријава због могуће повреде члана 50. Закона о спречавању корупције

Поштовани,
На друштвеној мрежи Твитер пронашли смо налог под корисничким именом ''СНС
СРБИЈА@sns_srbija'', са 78 559 пратилаца на дан 01. марта 2022. године, а који може
представљати повреду наведених одредби закона.
Наиме, као што се може закључити из корисничког имена и симбола визуелног идентитета
(логоа) реч је о званичном налогу Српске напредне странке 1. Међутим, међу његовим објавама
се могу пронаћи и оне за које није јасно да ли представљају страначке или активности јавних
функционера. Једна од њих јесте објава под насловом ''Издвајања за пољопривреду расту из
године у годину'' На видео снимку који чини садржину поменуте објаве, прецизније на његовом
самом почетку па све до 2. секунде појављује се Бранислав Недимовић, министар
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије који изјављује ''Србија
као земља хране'', а након тога све до 4. секунде чује се само глас Бранислава Недимовића који
грађане обавештава ''Имаће многе предности у будућности у односу на друге земље''.
Слично томе, у 4. и 5. секунди, односно 9. и 10. секунди видео снимка види се Синиша Мали,
министар финансија Републике Србије, у разговору са Душком Тасевским – пољоприведно
газдинство Тасевски и већим бројем лица за која се такође може претпоставити да су
пољопривредни произвођачи или власници пољопривредних газдинстава. Осим тога, од 14. до
16. секунде Синиша Мали изјављује ''Издвајања за пољопривреду расту из године у годину'',
док се од 17. до 22. секунде снимка чује само глас Синише Малог који грађане обавештава ''25
милиона евра смо издвојили за обнову 200 хиљада сеоских домаћинстава''. Након тога, тачније
од 26. до 35. секунде снимка могу се видети Бранислав Недимовић и Синиша Мали заједно у
разговору са већим бројем лица за која се такође може претпоставити да су пољопривредни
произвођачи или власници пољопривредних газдинстава.
Закон о спречавању корупције ("Сл. гласник РС", бр. 35/2019, 88/2019, 11/2021 - аутентично
тумачење, 94/2021 и 14/2022) у члану 50. став 4. прописује дужност јавног функционера да увек
недвосмислено предочи саговорницима и јавности да ли износи став органа у којем врши јавну
функцију или став политичке странке, односно политичког субјекта, тачније да ли иступа у
државном или страначком својству.
На основу свега је видљиво да се на поменутом корисничком налогу налазе објаве које доводе
јавност у забуну с обзиром да није јасно, у конкретном случају, у ком својству се тачно појављују
наведена два министра. Приликом појављивања и давања изјава они су потписани само личним
именима, без прецизирања својства у коме их дају, а наведени потпис се налази на позадини
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која је идентична симболу визуелног идентитета налога Српске напредне странке. С друге
стране, њихове изјаве су у непосредној вези са правима и дужностима, односно активностима
које су предузимали или предузимају као ресорни министри за пољопривреду, трговину,
шумарство и водопривреду, односно финансије у Влади Републике Србије.
Због тога што нису недвосмислено предочили јавности да ли износе став органа у коме врше
јавну функцију или став Српске напредне странке, иако је то њихова Законом прописана обавеза
позивамо Агенцију, да без одлагања, у складу са члановима 77-86. Закона о спречавању
корупције спроведе прописани поступак, утврди чињенице о могућем кршењу правила од
стране јавног функционера, изрекне прописане мере за отклањање и санкционисање повреде
прописа, као и да о свему томе обавести јавност.

У Београду, дана 03. марта 2022. године
За организацију Транспарентност Србија
Роберт Сепи
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