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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,
Овим путем желимо да вам укажемо на чланак, објављен у медијима, у коме се указује на
деловање појединаца које може представљати повреде наведених закона.
Ради се о тексту "Јавна предузећа и установе у служби предизборне кампање", објављеном 13.
јуна ове годинена интернет страници https://www.glas-zajecara.com/javna-preduzeca-i-ustanoveu-sluzbi-predizborne-kampanje/.
Прегледом поменутог текста може се уочити:






да је градоначелник Града Зајечара, Бошко Ничић, путем друштвене мреже ''Фејсбук''
објавио информацију да је наведеног дана спроведена акција поправке и чишћења
''Тупижничког цевовода'', као и чишћења и уређења ''Грлишког језера'',
да је градоначелник Града Зајечара, Бошко Ничић, који је као председник Покрета за
Крајину, са својим сарадницима, 2017. године постао члан Српске напредне
странке1,поменуту акцију окарактерисао и назвао као ''Акција за пример - заједно
можемо све – ЗА НАШУ ДЕЦУ'' при чему је последњи, великим словима наглашени, део
назива истоветан слогану у називу изборне листе ''Александар Вучић- за нашу децу''
коју је Српска напредна странка предала за парламентарне изборе 2020. године,
да су у поменутој акцији, заједно, истовремено и равноправно са функционерима
(одборник Бобан Станковић), чланицама (Унија жена) и активистима Српске напредне
странке из Месне зајенице села Лесковац учествовали радници Јавног комуналног
предузећа ''Водовод '' из Зајечара, основаног од стране Општине Зајечар 1957. године2
и Завода за јавно здравље ''Тимок'' из Зајечара, основаног од стране Владе Републике
Србије 2006. године3.

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.
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објављено на интернет страници (https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/politika/2856446/boskonicic-novi-clan-sns-a.html
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http://www.vodovodza.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=190
http://www.zavodzajecar.rs/images/pdf/informatorORadu.pdf
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