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АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ 
Царице Милице 1 
11000 Београд 
             
 

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

 

 

Поштовани, 
 
Претрагом интернета наишли смо на веб презентацију под називом ''Дела говоре''1. У горњем 
делу њене почетне странице може се уочити податак да је то ''јединствена платформа Српске 
напредне странке за информисање о напредовању Србије'', док је на средини, испод 
интерактивне мапе, јасно видљив лого листе за парламентарне изборе 2022. године 
''Александар Вучић – заједно можемо све''.  
 
На дну поменуте странице налази се линк за брошуру под називом ''Урадили смо заједно'' на 
чијој корици се, у доњем десном углу, може уочити лого Српске напредне странке што упућује 
на закључак да је реч о промотивној публикације те политичке странке. Истовремено, на 4. и 5. 
страни поменуте брошуре налази се предговор чијиј је аутор Александар Вучић, истовремено 
председник Републике Србије и председник Српске напредне странке. Међутим, поменути 
предговор је потписан са ''Председник Републике Србије Александар Вучић'' и илустрован 
фотографијом на којој се налази његов аутор а у чијој је позадини уочљив банер и део слова 
којима је исписано ''Република Србија'', на српском и енглеском језику, односно део државне 
заставе коју, сагласно закону, може да користи само председник Републике.  
 
Закон о спречавању корупције ("Сл. гласник РС", бр. 35/2019, 88/2019, 11/2021 - аутентично 
тумачење, 94/2021 и 14/2022) у члану 2* став 1. тачка 4а) дефинише да је ''јавни ресурс 
непокретност, покретна ствар и свако друго добро које је у јавној својини, односно у другом 
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, позивања бирача да 
за њих гласају на изборима, као и коришћење јавних ресурса за друге видове политичких 
активности, као што је политичко оглашавање, што поменути начин на који је потписан аутор 
предговора, а нарочито његова илустрација, свакако могу представљати. 
 
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 службене просторије и инвентар државних, покрајинских и локалних органа.  
 
                                                 
1 https://www.delagovore.rs/  

https://www.delagovore.rs/
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На основу свега наведеног видљиво је да су јавна функција аутора предговора – председник 
Републике Србије, као и званична знамења – инвентар државних органа искоришћени за 
промоцију и оглашавање политичког субјекта чији је он истовремено и председник. Тиме је 
остварена корист (политичка промоција и оглашавање) за политички субјект чији се лого и назив 
налазе на поменутој корици брошуре. 
 
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, 
изрекне прописане мере за отклањање и санкционисање повреде прописа, као и да о свему 
томе обавести јавност.  
 
 
 
 
 
У  Београду, дана 28. фебруара 2022. године  

За организацију Транспарентност Србија  

Роберт Сепи 

 

 


