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Закона о финансирању политичких активности

Поштовани,
На званичној веб презентацији Министарства одбране 1, у рубрици ''Саопштења'', 15. фебруара
2022. године објављено је саопштење – изјава потпредседника Владе и министра одбране др
Небојше Стефановића којa може представљати повреду наведених одредби закона.
Наиме, иако је поменуто саопштење објављено за званичној веб страници државног органа и
потписано као изјава јавног функционера, из његове садржине је очигледно да се оно не односи
на мере и активности које је Министарство одбране овлашћено и дужно да предузима у оквиру
свог делокруга рада већ се тиче лица која се у медијима и од стране политичких субјеката
представљају као будући председнички кандидати на председничким изборима чије
одржавање је најављено ове године. У њему се, превасходно, потпредседник Владе и министар
одбране негативно изражава о једном од њих речима ''Морам да кажем да је Здравко Понош
потпуно доследан у томе да је растерећен суштине у својим изјавама. Нажалост, када је
требало да буде на Косову и Метохији, он није био. Када се дешавао погром српског
становништва 2004., 2005., 2006., 2007. и 2008. године није се оглашавао нити учинио нешто
конкретно да помогне Србима.......'', односно ''... пре свега као кандидат Драгана Ђиласа за
председника Србије, свакако не може да очекује симпатије Срба са Косова и Метохије, који
добро знају колико су им штете нанеле катастрофалне одлуке те власти. Уверен сам да ће
то јасно показати и априлски избори.''
Надаље, у саопштењу се истиче ''.... чињеница да се Здравко Понош, уз благослов привремених
приштинских институција, слободно креће Косовом, нешто говори о њему.'', као и да
''искључиво маркетиншким триковима Драгана Ђиласа покушава да убеди грађане да
забораве да је он кандидат оних који су донели одлуку да се успостави косовска царина,
административни прелаз између Косова и Метохије и централне Србије, да се о КиМ
расправља у Европској унији, уместо у Уједињеним нацијама, али и оних који поставили
питање пред Међународним судом правде у Хагу, а чије је одлука покренула лавину признања
такозване независности Косова.''
Супротно томе, видљиво је да се овим саопштењем на званичној интернет презентацији
Министарства одбране промовише Александар Вучић, председник Републике Србије и лице које
се у медијима и од стране политичких субјеката представља као будући председнички кандидат
на председничким изборима чије одржавање је најављено ове године. Тако се у саопштењу
истиче ''За разлику од њега председник Вучић ишао је на Косови и Метохију онда када је тамо
било тешко и када је требало доносити решења која ће исправити катастрофалне
1

https://www.mod.gov.rs/cir/18413/saopstenje-18413

1

последице политике коју су заступали управо разни Тадићи, Јеремићи, Ђиласи, Поноши и
остали. Успео је да се избори да огроман број држава повуче признање такозваног Косова,
умео је да буде најчвршћи бедем заштите када су специјалне полицијске снаге привремених
приштинских институција терорисале Србе на северу Косова и Метохије и наставља да буде
најчвршћи гарант опстанка српског народа на Косову и Метохији.'' На крају саопштења се
закључује ''То је једна од разлика између Александра Вучића и Здравка Поноша, које ће
суштински определити подршку грађана Србије председнику Вучићу и 3. априла.''
Цитиране објаве су јавно доступне на званичној презентацији Министарства одбране иако се не
односе на овлашћења и надлежности министра одбране већ супротно томе, имају очигледно
везе са Александром Вучићем као лицем које се у медијима и од стране политичких субјеката
представља као будући председнички кандидат на председничким изборима чије одржавање је
најављено ове године.
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
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 позивање
бирача да за њих гласају на изборима.
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.
Иако нам је познато да председнички избори још увек нису расписани, указујемо да у овом
случају може постојати повреда закона по два основа. Први је тај што је забрана из члана 50. став
2. општег карактера, односно, јавним функционерима je несумњиво забрањено да користе јавне
ресурсе за промоцију политичких субјеката било да то чине у изборној кампањи или ван изборне
кампање, односно да се не може тумачити да је јавним функционерима допуштено да јавне
ресурсе користе за промовисање политичких субјеката када изборна кампања није у току. Наиме
коришћење израза „посебно“ који указује на поједине видове злоупотребе не значи искључење
оних видова злоупотребе који нису изричито наведени.
Истовремено, на горе описани начин званична веб презентација Министарства одбране
искоришћена је за негативну кампању против лица које се у медијима и од стране политичких
субјеката представља као будући председнички кандидат на председничким изборима чије
одржавање је најављено ове године. Уколико наведено саопштење буде присутно на званичној
веб презентацији Министарства одбране и након расписивања председничких избора биће
остварена корист (политичка промоција и оглашавање) за то лице, супротно забрани да се у току
изборне кампање користе вебсајтови државних органа.
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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 24. фебруара 2022. године
За организацију Транспарентност Србија
Роберт Сепи
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