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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 друштвеној мрежи Твитер пронашли смо налог под корисничким именом ''Александар
Вучић@avucic'', са 376 610 пратилаца на дан 22. фебруара 2022. године, а који може
представљати повреду наведених одредби закона.
Наиме, испод корисничког имена, међу другим подацима о самом налогу, може се прочитати да
је то ''Званичан налог председника Србије и председника СНС'' 1. Слично томе, међу објавама се
могу пронаћи како оне које представљају неке од активности председника Републике Србије као
нпр. објава под насловом ''Гостовање председника Србије на Танјуг телевизији'' тако и оне које
информишу грађане о активностима које предузима Српска напредна странка нпр. објава Српске
напредне странке под називом ''Лако је обећати, али само дела побеђују'' коју је корисник
налога објавио тзв. ретвитовао на свом налогу. Тиме се, имајући у виду да је реч о корисничком
налогу председника државе који има велики број пратилаца, јавност доводи у забуну у ком
својству – државничком или страначком је настала друга објава.
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, што део објава на
наведеном корисничком налогу свакако може представљати, као и коришћење јавних ресурса
за друге видове политичких активности, као што су, између осталог, и политичко оглашавање.
Осим тога, сагласно Закону, јавни функционер је дужан да увек недвосмислено предочи
саговорницима и јавности да ли износи став органа у којем врши јавну функцију или став
политичке странке, односно политичког субјекта, тачније да ли иступа у државном или
страначком својству.
Из свега наведеног произлази да у конкретном случају јавност није обавештена о томе у ком
својству корисник налога наступа, иако је то његова Законом прописана обавеза.
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,
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укључујући службене просторије, возила, вебсајтове и инвентар државних, покрајинских и
локалних органа.
Иако је реч о друштвеној мрежи која својим корисницима омогућава бесплатан вид
комуникације, податак о самом налогу који истиче да је то ''Званичан налог председника Србије
и председника СНС'' недвосмислено потврђује да је реч о јавном ресурсу. Осим тога, треба имати
у виду да је реч о налогу председника државе, који има велики број пратилаца, а који је
злоупотребљен за промоцију и оглашавање политичког субјекта чији је он истовремено и
председник. Тиме је остварена корист (политичка промоција и оглашавање) и за политички
субјект чији се лого и назив налазе на поменутим објавама.
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
политичког субјекта, изрекне прописане мере за отклањање и санкционисање повреде прописа,
као и да о свему томе обавести јавност.

У Београду, дана 24. фебруара 2022. године
За организацију Транспарентност Србија
Роберт Сепи
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