
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 

 

Царице Милице 1 

11000 Београд  

 

На основу члана 50. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције и члана 35. став 2. Закона 

о финансирању политичких активности, подносим 

 

ПРИЈАВУ 

Против:  

Александра Ћирића, председника општине Трстеник и председника Општинског одбора 

Трстеник политичке странке Српска напредна странка,  

Због постојања сумње да је поступио супротно одредбама: 

- Члана 29. Закона о Агенцији за борбу против корупције. 

Политичке странке Српска напредна странка са седиштем у Београду, Улица Палмира 

Тољатија бр. 5, III спрат, 11070 Нови Београд и одговорног лица у политичкој странци, 

Због постојања сумње да су поступили супротно одредбама:   

- Члана 23. у вези са чланом 2. алинеја 5. Закона о финансирању политичких 

активности и евентуално неког другог члана истог закона. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Дана 13. марта 2020. године, на интернет страници специјализованој за дељење и размену видео – 

датотека ''Youtube'', тачније на адреси https://www.youtube.com/watch?v=G2iKB2ujaqE&t=56s 

корисника „РТВ Крушевац“, објављен је телевизијски извештај под називом ИЗБОРИ 2020: Рампа 

за Трстеничанина Маринка Вукадиновића. 

Прегледом поменутог спота може се утврдити следеће: 

- Да постоји сумња да се ради о скупу у организацији Српске напредне странке, будући да су 

били присутни чланови те странке и носили су видљива страначка обележја. 

- Да је том скупу присуствовао председник општине Трстеник Александар Ћирић из чије 

изјаве би могло да се закључи да је у организацији и финансирању изградње прилазних 

рампи за грађане који живе на територији општине Трстеник учествовала политичка 

странка Српска напредна странка и њени локални одбори.  

Наведеним изјавама промовише се Српска напредна странка чији је пријављени функционер члан. 

На основу снимка се може закључити да је настао највероватније у радно време пријављеног  

функционера што је у значајној мери угрозило вршење његових јавних функција. 

https://www.youtube.com/watch?v=G2iKB2ujaqE&t=56s


Поред промоције политичке странке Српска напредна странка, из изјава пријављеног функционера 

може се стећи утисак да је радове на изради прилазне рампе организовала и финансирала 

политичка странка Српска напредна странка, што представља ненаменско трошење средстава за 

финансирање изборне кампање, односно кршење одредаба Закона о финансирању политичких 

активности, будући да се овакве активности не би могле подвести под трошкове изборне кампање 

у смислу тог закона. 

Одредбом члана 29 став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције прописано је да 

функционер не може 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, односно да бојкотују изборе, као и коришћење јавних ресурса за друге видове 

политичких активности, као што су рад са бирачима и чланством, организовање и одржавање 

скупова и промоција, израда и подела рекламног материјала, брошура, лифлета и публикација, 

политичко оглашавање, истраживање јавног мњења, медијске, маркетиншке и консултантске 

услуге и спровођење обука за страначке активности, док је, према одредби става 4. истог члана, 

функционер 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. 

Такође, одредбом става 5. истог члана прописано је да функционер не може да користи јавне 

скупове на којима учествује и сусрете које има у својству функционера, за промоцију политичких 

странака, односно политичких субјеката, под чиме се посебно подразумева коришћење тих јавних 

скупова и сусрета за јавно представљање учесника у изборима и њихових изборних програма, 

позивање бирача да за њих гласају на одређеним изборима, односно да бојкотују изборе. 

Применом наведених законских одредаба на конкретно чињенично стање, може се закључити да 

је пријављени функционер својом изјавом критичном приликом, учинио повреду одредаба члана 

29. Закона о Агенцији за борбу против корупције, јер су наведене јавне функције искористили за 

промоцију политичке странке Српска напредна странка, чији су чланови, и том приликом нису 

недвосмислено предочили јавности да ли износе став органа у којем врше јавну функцију или став 

политичког субјекта. 

Истовремено, постоји сумња да је политичка странка Српска напредна странка злоупотребила 

јавне ресурсе у изборној кампањи.  

Чланом 23. став 1. Закона о финансирању политичких активности попрописано је да су трошкови 

изборне кампање су трошкови свих активности које се сматрају изборном кампањом у смислу 

члана 2. алинеја пета овог закона. Чланом 2. алинеја пета истог закона прописано је да „изборна 

кампања“ представља скуп активности политичких субјеката које почињу од дана расписивања 

избора и окончавају се даном проглашења коначних изборних резултата, у сврху јавног 

представљања учесника у изборима и њихових изборних програма и позивања бирача да за њих 

гласају, односно да не гласају за друге учеснике на изборима и које обухватају: рад са бирачима и 

чланством; организовање и одржавање скупова; промоцију, израду и поделу рекламног материјала, 

брошура, лифлета и публикација; политичко оглашавање; истраживање јавног мњења, медијске, 

маркетиншке, ПР и консултантске услуге; спровођење обука за страначке активности, као и друге 

сличне активности; остале активности чији су трошкови недвосмислено повезани са изборном 

кампањом.  



Одредбом члана 2. Закона о политичким странкама прописано је да се политичке странке оснивају 

ради остваривања политичких циљева демократским обликовањем политичке воље грађана и 

учешћа на изборима. 

Дакле, може се са сигурношћу закључити да трошење средстава намењених финансирању 

трошкова изборне кампање политичких странака у хуманитарне сврхе, односно у сврху изградње 

и санације приступних рампи у стамбеним зградама физичких лица није у складу са сврхом 

наведених законских решења. 

Имајући наведено у виду,   

 

ПРЕДЛАЖЕМ 

 

Да Агенција за борбу против корупције против пријављенoг функционера покрене и спроведе 

поступак за утврђивање повреде одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције, а против 

политичке странке Српска напредна странка и одговорног лица у политичкој странци да покрене 

и спроведе поступак за утврђивање повреде одредаба Закона о финансирању политичких 

активности и да након спроведеног поступка изрекне одговарајуће мере, односно да поднесе захтев 

за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду.  

 

 

У Београду 03.06.2020. године.  

                     Подносилац пријаве,  

            

                     Павле Димитријевић 
                     Адреса: Таковска 23, 11103 Београд, 

                     Телефон: 011/ 24 000 62,  

                     Електронска пошта:                

         pavle.dimitrijevic@crta.rs               

 

        _______________ _________________ 


