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Предмет: Пријава због могуће повреде члана 50. Закона о спречавању корупције и члана 23. 
Закона о финансирању политичких активности 

 

Поштовани, 
 
На званичној веб презентацији Министарства одбране1 на дан подношења ове пријаве се налази  
изјава потпредседника Владе и министра одбране др Небојше Стефановића под насловом 
''Министар Стефановић: Данас је Србија поносна на своју војску'' чији поједини делови могу 
представљати повреду наведених одредби закона. Објава је извршена 23. фебруара 2022. 
године, након расписивања избора за народне посланике, а није уклоњена ни након 
расписивања председничких избора и проглашавања појединих председничких кандидата.  
 
Наиме, иако је поменуто саопштење објављено за званичној веб страници државног органа 
(Министарство одбране) и потписано као изјава јавног функционера (министар одбране), из 
његове садржине је очигледно да се неки његови делови уопште не односе на мере и активности 
које је Министарство одбране овлашћено и дужно да предузима у оквиру свог делокруга рада 
већ се тичу политичких противника лица које врши функцију министра одбране и политичког 
субјекта чији је он функционер (Српска напредна странка). Изјава се, наиме тиче лица која су се 
у медијима и од стране других политичких субјеката, у тренутку објављивања представљана као 
будући кандидати на предстојећим председничким изборима и кандидатима за народне 
посланике на проглашеној изборној листи ''Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије''. У 
тренутку подношења ове пријаве Републичка изборна комисија је прогласила кандидатуру 
једног од председничких кандидата на којег се односи објављена изјава министра одбране. 
 
У саопштењу се потпредседник Владе и министар одбране негативно изражава о политичким 
противницима речима ''Али сада не желим да говорим о разним Поношима, Ђиласима, 
Јеремићима и Тадићима, који су својим деловањем и одлучивањем одговорни за голготу коју је 
наша земља, а са њом и наша Војска морала да прође.''  Осим тога, у изјави се истиче да ''... у 
време када су о судбини војске одлучивали Здравко Понош и они који га данас кандидују, били 
смо предмет пошалица да укидамо Ратно ваздухопловство јер немамо ни за гориво.'', 
односно да ''За разлику од времена Ђиласа и Поноша, када су такозваним реформама отерали 
33.000 људи из војске, укључујући и 600 инжењера и стручњака из Војнотехничког 
института.....''. Поред наведеног, у изјави се наглашава ''И што је једнако важно, данас је 
Србија поносна на своју војску, дичи се њом, не крије важне датуме своје историје, не 
прећуткује храброст својих хероја и не извињава се што постоји, како су то они радили.'' 
 
Члан 2* Закона о спречавању корупције ("Сл. гласник РС", бр. 35/2019, 88/2019, 11/2021 - 
аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022) у ставу 1. тачка 4а) дефинише да је ''јавни ресурс 
непокретност, покретна ствар и свако друго добро које је у јавној својини, односно у другом 

 
1 https://www.mod.gov.rs/cir/18441/ministar-stefanovic-danas-je-srbija-ponosna-na-svoju-vojsku-18441  
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облику својине које користе органи Републике Србије, ...;''. Осим тога, чланом 50. Закона јавном 
функционеру је забрањено да користи јавне ресурсе за промоцију политичких странака, односно 
политичких субјеката, под чиме се посебно подразумева коришћење јавних ресурса у сврху 
јавног представљања учесника у изборима и њихових изборних програма, као и коришћење 
јавних ресурса за друге видове политичких активности као што су рад са бирачима и чланством, 
политичко оглашавање и др.  
 
Истовремено, чланом 23. Закона о финансирању политичких активности ("Сл. гласник РС", бр. 
14/2022) политичким субјектима је забрањено да у току изборне кампање, изузев јавних услуга 
и добара додељених у складу са чланом 6. став 2. тог закона, користе друге јавне ресурсе, 
укључујући вебсајтове државних, покрајинских и локалних органа.  
 
Наведена изјава је јавно доступна на званичној презентацији Министарства одбране иако су 
њени цитирани делови усмерени ка политичким противницима министра одбране и странке 
којој припада. На горе описани начин званична веб презентација Министарства одбране 
искоришћена и користи се и даље за негативну кампању (кампању против), односно за негативно 
представљање (промоцију) лица која су се у медијима и од стране политичких субјеката, у 
тренутку објављивања представљала као будући кандидати на предстојећим председничким 
изборима (у тренутку подношења ове пријаве Републичка изборна комисија је прогласила 
кандидатуру једног од наведених лица- Здравка Поноша) и кандидатима за народне посланика 
на проглашеној изборној листи ''Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије'', супротно 
забрани да се у току изборне кампање користе вебсајтови државних органа. 
 
Истичемо да наведена одредба члана 50. ст. 2 Закона о спречавању корупције под ''као што су'' 
не представља исцрпно набрајање свих ситуација у којима може доћи до искоришћавања јавних 
ресурса супротно прописаној забрани већ само, примера и илустрације ради, набраја 
најкарактеристичније случајеве таквог коришћења јавних ресурса за друге видове политичких 
активности. А коришћење јавних ресурса за политичку активност која се састоји у негативном 
представљању политичких противника, што потпредседник Владе и министар одбране у 
деловима свог саопштења чини, свакако се не може сматрати, имајући у виду логику, дух и 
интенције закона, дозвољеним већ забрањеним. Осим тога, на описани начин је званична веб 
презентација Министарства одбране искоришћена и за негативну кампању против кандидата за 
народне посланика који се налазе на изборној листи политичког субјекта који се на изборима 
надмеће са политичким субјектом којем припада лице обавља функцију министра одбране,  
супротно забрани из члана 23. Закона о о финансирању политичких активности. 
 
Због наведеног искоришћавања јавног ресурса позивамо Агенцију, да без одлагања, у складу са 
члановима 77-86. Закона о спречавању корупције, односно члановима 37-39 Закона о 
финансирању политичких активности спроведе прописани поступак, утврди чињенице о 
могућем кршењу правила о забрани коришћења јавних ресурса од стране јавног функционера и 
изрекне прописане мере за отклањање и санкционисање повреде прописа, као и да о свему 
томе обавести јавност.  
 
У  Београду, дана 10. марта  2022. године  

За организацију Транспарентност Србија  

Програмски директор 
Немања Ненадић 
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