Република Србија
Управни суд
Немањина 9
Београд
ТУЖИЛАЦ: Транспарентност Србија, из Београда, ул. Палмотићева бр. 31/III.
ТУЖЕНИ: Република Србија, Агенција за борбу против корупције, из Београда, ул.
Царице Милице бр. 1.

Против Решења Агенције за борбу против корупције број: 014-07-00-0312/20-07
од 22. јуна 2020. године, на основу чланова 17., 18. став 1. и 22. Закона о управним
споровима („Сл. гласник РС“, број 111/09), у законском року, подносим
ТУЖБУ
Ради: поништења решења туженог, у 3 примерка (за суд, тужени орган и
заинтересовано лице) са 1 прилогom (Решење број: 014-07-00-0312/20-07 од 22. јуна
2020. године).
Тужбу подносим због повреде члана 24. Закона о управним споровима и то:
1) што у акту није уопште или није правилно примењен закон и
2) што је чињенично стање непотпуно или нетачно утврђено или ако је из утврђених
чињеница изведен неправилан закључак у погледу чињеничног стања.
Образложење
Дана 22. јуна тужени је донео Решење број: 014-07-00-0312/20-07 којим је одлучио,
поводом пријаве туженог број: 014-07-00-0312/20-07 од 15. јуна 2020. године, да нема
основа за одлучивање о постојању повреде одредаба члана 23. Закона о финансирању
политичких активности.
ДОКАЗ: 1. Решење број: 014-07-00-0312/20-07 од 22. јуна 2020. године.
Побијано решење је неправилно и незаконито, јер је из утврђених чињеница изведен
неправилан закључак у погледу чињеничног стања, након чега је погрешно примењено
материјално право, и то одредба чл. 23. Закона о финансирању политичких активности.

Тужилац је дана 15. јуна 2020. године поднео туженом пријаву против в.д. директорa
Јавног предузећа ''Путеви Србије'' Зоранa Дробњакa због тога што је 10. јуна ове године
посетио село Кукуловце, општина Лесковац, 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, и том приликом дао обећање
мештанима да ће им улице бити асфалтиране а машине за асфалтирање бити у селу већ
следећег дана иако су локалне власти у Лесковцу раније уверавале становнике да је
проблем са асфалтирањем настао због пројекта.
Из диспозитива Решења је видљиво да је тужени наведену пријаву третирао као пријаву
против политичке странке Српске напредне странке иако је тужилац тачно и прецизно
у њој нагласио да је подноси против в.д. директора Јавног предузећа ''Путеви Србије''
Зоранa Дробњакa који је деловао у корист политичког субјекта Српске напредне
странке а не против ње саме. То је за последицу имало чињеницу да је тужени поводом
наведене пријаве тражио изјашњење пуномоћника поменутог политичког субјекта који
није био обухваћен пријавом. Најбољи доказ да је такав приступ неправилан
представља податак да је сам тужени у образложењу Решења навео да је ценио
изјашњење пуномоћника, који је тражио додатни рок, и закључио да наводи из
изјашњења ''...нису од значаја за одлучивање....''.
Осим тога, тужени је прибавио и изјашњење Јавног предузећа ''Путеви Србије'' у коме
је наведено да од великих поплава, за које тужилац претпоставља да се мисли на
поплаве које су задесиле Републику Србију 2014. године, то предузеће помаже
локалним самоуправама у санацији локалне мреже путева, мада тужиоцу није познато
да је икада то учињено на овај начин. Према тим наводима, за те потребе се опредељују
средства на годишњем нивоу у Програму пословања и реализације. Надаље, тужени је
навео да је извршио и увид у Налог за ургентно одржавање III бр. 952-11864/20-1 Јавног
предузећа ''Путеви Србије'' којим је дат налог предузећу ''Србијааутопут'' д.о.о. Београд
да изврше радове појачаног одржавања и рехабилитације локалних-сеоских улица у
селу Кукуловце. Тиме је тужени у ствари само потврдио наводе из пријаве будући да је
поменути Налог за ургентно одржавање издат 12. јуна, дакле хронолошки 2 дана након
боравка в.д. директора Јавног предузећа ''Путеви Србије'' Зоранa Дробњакa у селу
Кукуловце.
Тужени је прибавио и изјашњење в.д. директора Јавног предузећа ''Путеви Србије''
Зоранa Дробњакa који је изјавио да није члан Српске напредне странке нити неке друге
политичке странке, као и да никада није био политички ангажован због чега се у
Лесковцу и није појавио у политичком својству већ је у селу Кукуловце био у склопу
редовних активности које свакодневно обавља као директор Јавног предузећа ''Путеви
Србије'' Зоранa Дробњакa. У поменутом изјашњењу је посебно наглашено да том
приликом в.д. директор Јавног предузећа ''Путеви Србије'' Зоран Дробњак није дао нити
једну изјаву која би представљала повреду закона.
Ценећи наводе из пријаве, као и из прибављених изјашњења, тужени је, насупрот
неспорним чињеницама:
-

Влада Србије је последњи пут поставила Зорана Дробњака за вршиоца дужности
директора 29.11.2013. У то време, на основу Закона о јавним предузећима из 2012,

-

-

-

-

-

-

-

мандат вршиоца дужности трајао је шест месеци, што значи да Зоран Дробњак по
сили закона, није в.д. директор нити јавни функционер још од 29. маја 2014,
да се незаконито вршење дужности директора од стране именованог одвија
искључиво зато што Влада Србије није донела деклараторно решење о томе да је
функција вршиоца дужности престала, односно зато што није окончала конкурс за
директора тог предузећа;
да у Влади Србије од 2012. учествује, а од 27.4.2014. у њој има апсолутну већину
чланова, Српска напредна странка. Имајући у виду да одржавање З. Дробњака на
функцији зависи искључиво од воље, односно одсуства воље политичке већине у
Влади Србије да примени Закон о јавним предузећима, те да у сазивима Владе и
Скупштине Србије у последњих шест година апсолутну већину имају представници
СНС, може се закључити да постоји однос зависности између З. Дробњака и СНС,
без обзира на то што он није члан те политичке странке нити њен кандидат на
изборима,
према јавно доступном документу ''Информатор о раду ЈП „Путеви Србије“
послови ЈП „Путеви Србије“ су следећи: „Делатност Јавног предузећа обухвата
следеће послове: коришћење државног пута (организовање и контрола наплате
накнада за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.); заштита
државног пута; вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији
државног пута; организовање и обављање стручних послова на изградњи,
реконструкцији, одржавању и заштити државног пута; уступање радова на
одржавању државног пута; организовање стручног надзора над изградњом,
реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута; планирање изградње,
реконструкције, одржавање и заштите државног пута; означавање државног пута и
вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те
путеве; управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на
државном путу,
да је асфалтирање улица првобитно било обећано житељима Кукуловаца од стране
предлагача кандидата Александра Вучића на председничким изборима 2017.
године и да су мештани дали масовну подршку управо том кандидату на изборима
2017. године;
да обећање о асфалтирању није било испуњено до јуна 2020. године због чега су
мештани запретили 10.6.2020. да ће бојкотовати парламентарне изборе уколико до
21.6.2020. не добију асфалт;
да се 11.6.2020. у селу појавио Зоран Дробњак, у друштву градоначелника, обећао
асфалтирање и позвао грађане да гласају;
да је на изборе у овом селу изашло чак 201 од укупно 227 уписаних бирача, и да је
од 198 грађана чији су листићи били важећи, чак 163 (око 82%) дало своју подршку
листи „Александар Вучић – за нашу децу“,
да је именовани Дробњак посетио Кукуловце и обећао асфалтирање управо да би
спречио наступање штетне последице по подносиоца изборне листе „Александар
Вучић – за нашу децу“;

извео неправилан и погрешан закључак да није повређена одредба члана 23. Закона о
финансирању политичких активности.
Имајући у виду да је решење туженог неправилно и незаконито тужилац предлаже да
суд донесе следећу

ПРЕСУДУ
1. Тужба се уважава.
2. Поништава се Решење Агенције за борбу против корупције број: 014-07-000312/20-07 од 22. јуна 2020. године.
ТУЖИЛАЦ
За Транспарентност Србија
Програмски директор
Немања Ненадић
У Београду, 21. јула 2020. године

