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Предмет: Пријава због могуће повреде члана 23. Закона о финансирању политичких
активности и члана 29. Закона о Агенцији за борбу против корупције
Поштовани,
На интернет страници специјализованој за дељење и размену видео – датотека ''Youtube'',
тачније на адреси https://www.youtube.com/watch?v=Cdya1vCy36g, корисника „Српска
напредна странка“са 15.200 пратилаца, налази се видео спот који ова странка користи у
изборној кампањи за парламентарне изборе 2020. године, што се може закључити и из
заокруженог броја „1“ који симболише редни број изборне листе ове странке на предстојећим
изборима за народне посланике. Спот носи назив ''Србија се опоравља од коронавируса
захваљујући нашим племенитим здравственим радницима'' а садржај се већем броју грађана
дели под hashtag-ом #Vucic#SNS#Srbija#GradimoBuducnostSrbije. Овај спот је
дистрибуиран и путем друштвених мрежа које користи ова политичка странка.
Прегледом поменутог спота видљиво је:






да је у 20. секунди коришћен видео прилог о посети председника Републике
Александра Вучића, који је и председник Српске напредне странке, неименованој
здравственој установи (за коју се може претпоставити да припада јавном здравственом
сектору, с обзиром на њихов ангажман у вези са сузбијањем пандемије) и сусрету са
здравственим радницима и сарадницима који у њој раде;
да су у другим деловима нпр. 4., 5., 17., 18. секунди спота коришћени видео снимци
неименованих здравствених установа и здравствених радника и сарадника (за које се
може претпоставити да припадају сектору јавног здравства), како у њима раде и
да је у 7. и 8. секунди спота коришћен видео снимак који приказује зграду јавног
предузећа са јасно видљивим називом ''Београдски аеродром'' на српском, односно
''Belgrade Airport'' на енглеском језику.

Због свега наведеног позивамо Агенцију, да у складу са чланом 35. Закона о финансирању
политичких активности, односно чланом 50. Закона о Агенцији за борбу против корупције
спроведе прописани поступак, утврди чињенице о могућем кршењу правила од стране
политичког субјекта, јавних функционера, предузећа и установа, предузме прописане мере за
отклањањеи кажњавање повреде прописа и да о свему томе обавести јавност.
За Транспарентност Србија
Програмски директор
Немања Ненадић
Београд, 18.5.2020.

