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ПРИЈАВА 

 

Народни посланик против кога подносим пријаву: Владимир Орлић 

 

Дана 9. марта 2020. године у 23:10 часова народни посланик Владимир Орлић на свом налогу на 
друштвеној мрежи Twitter @Vladimir_Orlic поделио је објаву следеће садржине:  

“Тајкунски "медији" и њихови саучесници, који сви скупа служе једино томе да бесомучно воде 
хајку кроз бедне покушаје да криминализују и оклеветају једну породицу - сад запомажу из јаме 
коју су другима копали. "Опасно је кад кажу да имаш везе с криминалом!" Ма, је ли? Од кад то?” 

Објава је доступна на следећем линку: 
https://twitter.com/Vladimir_Orlic/status/1369410238261166091?s=20  

На свом налогу Владимир Орлић недвосмислено се представља као народни посланик и на овој 
друштвеној мрежи делује у својству изабраног представника грађана.  Имајући у виду наведено, 
када год иступа у том својству обавезују га и одредбе Кодекса понашања народних посланика.  

Одредбама Кодекса народни посланици обавезани су да поштују етичке стандарде, укључујући да 
савесно обављају посланичку функцију; да се пристојно и са дужном пажњом и поштовањем односе 
према грађанима; да говором не подстиче мржњу и насиље; да у свом раду и иступањем у јавности 
не поступају са предрасудама и стереотипима и не подстичу их, те да не користе изразе, речи и 
гестикулације које вређају или омаловажавају људско достојанство и нарушавају достојанство 
Народне скупштине.  

Цитирана објава подељена 9. марта 2020. године у 23:10 часова садржи изразе и тврдње којима се 
етикетирају читаве редакције. Реч “тајкунски” несумњиво је искоришћена како би се медији који су 
извештавали на начин који није у складу са очекивањима посланика Орлића дискредитују 
алудирањем на њихову наводну повезаност са лицима која располажу илегално стеченим 
богатством. Тврдња да поједини медији “воде хајку кроз бедне покушаје да криминализују и 
оклеветају једну породицу” изнета је у намери да се они означе као опасност по председника 
Републике а последично и по читаву државу. Изнети изрази и тврдње употребљени су управо како 
би се код грађана изазвао презир према тим медијима и њиховим редакцијама те оправдали 
дискриминација, непријатељство па и насиље према њима.  

Имајући у виду да је наступајући у својству народног посланика Владимир Орлић прекршио низ 
одредаба Кодекса понашања народних посланика, тпредлажем да Одбор за административно-
буџетска и мандатно-имунитетска питања размотри пријаву, изведе предложене доказе, спроведе 
поступак против наведеног народног посланика те да, уколико се утврди постојање повреде 



одредаба Кодекса, доносе одлуку о повреди Кодекса и изрекне народном посланику Владимиру 
Орлићу прописану меру у складу са Кодексом понашања народних посланика. 

У прилогу пријаве достављам фотографију спорног садржаја.  

 

Подносилац пријаве  

Име и презиме: Лана Авакумовић 

Адреса: Таковска 23/2  

Е-mail: lana.avakumovic@crta.rs 

Потпис  

________________ 

 


