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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 http://rs.n1info.com/Vesti/a608683/Drobnjak-otisao-u-selo-koje-se-odrekloVucica-i-obecao-asfalt.html објављено је да је 10. јуна ове године в.д. директор Јавног
предузећа ''Путеви Србије'' Зоран Дробњак, у друштву градоначелника Града Лесковца, Горана
Цветановића, посетио село Кукуловце, општина Лесковац и том приликом предузимао
активности, односно дао изјаву које могу представљати повреде наведених закона.
Прегледом поменутог текста може се уочити:







да се наведени догађај десио само два дана након што су медији објавили
информацију да се село Кукуловце ''одрекло Вучића'' јер су мештани тог села одлучили
да бојкотују предстојеће парламентарне изборе зато што им нису испуњена обећања
дата за председничке изборе 2017 године,
да је једно од наведених обећања датих 2017. године било и асфалтирање улица,
да је том приликом в.д. директор Јавног предузећа ''Путеви Србије'' Зоран Дробњак
дао обећање мештанима да ће им улице бити асфалтиране а машине за асфалтирање
бити у селу већ у четвртак и
да су екипе већ на терену, мада су локалне власти у Лесковцу раније уверавале
становнике да је проблем пројекат.

На основу објављених информација грађани могу доћи до закључка да ће средства којима
располаже јавно предузеће „Путеви Србије“ бити искоришчћена супротно постојећем
програму рада, ради мотивисања житеља села Кукуловце у Граду Лесковцу да узму учешће на
изборима који се одржавају 21. јуна 2020, и да на тим изборима подрже изборну листу чијиј је
носилац актуелни председник Републике Србије.
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 јавних
функционера и предузећа, предузме прописане мере за отклањање и кажњавање повреде
прописа и да о свему томе обавести јавност.
За Транспарентност Србија
Програмски директор
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