
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:  

1) Драгана Милића, председника општине Велике Градиште, 

2) Владимира Штрпца, заменика председника општине Велике Градиште, 

3) Драгана Богичића, директора Народног музеја у Великом Градишту, 

Због постојања сумње да су поступили супротно одредбама:   

- Члана 29. Закона о Агенцији за борбу против корупције и евентуално неког другог члана 

истог закона (злоупотреба јавних ресурса и функционерска кампања); 

 

2) Политичке странке Социјалистичка партија Србије са седиштем у Београду, Булевар 

Михајла Пупина 6, 11070 Нови Београд и одговорног лица у политичкој странци, 

Због постојања сумње да су поступили супротно одредбама:   

- Члана 23. Закона о финансирању политичких активности и евентуално неког другог 

члана истог закона 

 

Образложење 

 

Дана 3. јуна 2020. године, на интернет страници специјализованој за дељење и размену видео – 

датотека ''Youtube'', тачније на адреси https://www.youtube.com/watch?v=gA4sLOKtcLk&t=577s 

корисника "РТВ Браничево", објављена је емисија "Вести" РТВ Браничево.  

Прегледом поменутог снимка емисије може се утврдити да је водитељка најавила репортажу са 

јавног догађаја следећим речима:"У Народном музеју у Великом Градишту представљен је 

пројекат из средстава Министарства културе." Након тога приказује се извештај са јавног догађаја, 

који се састоји од преношења изјава Драгана Милића, председника општине Велико Градиште, и 

https://www.youtube.com/watch?v=gA4sLOKtcLk&t=577s


Владимира Штрпца, заменика председника општине, који је потписан као "кандидат за одборника 

општинског одбора Српске напредне странке."   

Драган Милић је у свом излагању говорио о постигнутим резултатима локалне васти у претходном 

периоду, што би се могло сматрати промоцијом политичке странке чији је кандидат на 

предстојећим локалним изборима у Великом Градишту, док је Владимир Штрбац експлицитно 

говорио о кампањи Српске напредне странке. На почетку свог обраћања Штрбац је изјавио да 

"Српска напредна странка данас званично креће у кампању за локалне изборе који су расписани за 

21.06.2020. године, и желимо да то симболично урадимо из ове институције, из институције 

Народног музеја у Великом Градишту". У даљем излагању Штрбац промовише Српску напредну 

странку и изборну листу те странке. На крају свог излагања позвао је бираче да гласају за изборну 

листу "Александар Вучић – За нашу децу" речима: "Због тога позивам све грађане да 21.06. 

заокруже број један, за будућност наше деце и за децу Великог Градишта". 

Такође, из наведеног произлази постојање сумње да је Драган Богичић, директор Народног музеја 

у Великом Градишту злоупотребио просторије установе на чијем челу се налази. 

Имајући наведено у виду, постоји сумња да је у сва три случаја дошло до недозвољеног коришћења 

јавних ресурса у сврху политичке промоције.    

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 ст. 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 

су пријављени функционери учинили повреду одредаба члан 29. ст. 2, 4. и 5. Закона о Агенцији за 

борбу против корупције, јер су своју јавну функцију и јавне ресурсе, односно јавни скуп на којем 

су учествовали у својству функционера, искористили за промоцију политичке странке Српска 

напредна странка, чији су чланови и изборне листе "Александар Вучић – За нашу децу" на којој су 

кандидати на предстојећим локалним изборима, и том приликом нису недвосмислено предочили 

јавности да ли износе став органа у којем врши јавну функцију или став политичког субјекта.  

Истовремено постоји сумња да је дошло и до повреде одредаба члана 23. Закона о финансирању 

политичких активности. 



Чланом 23. став 2. Закона о финансирању политичких активности прописано је да је за спровођење 

активности у оквиру изборне кампање, политичким субјектима забрањено да користе средства 

буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и буџета јединице локалне самоуправе, 

којима кандидати на изборима и изборним листама, као јавни функционери, државни службеници, 

службеници у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе или непосредно изабрана 

лица, располажу за потребе обављања својих службених дужности. Ставом 3. истог члана 

политичким субјектима је забрањено да у току изборне кампање, изузев јавних услуга и добара 

додељених у складу са чланом 6. став 2. овог закона, користе друге јавне ресурсе, укључујући 

службене просторије, возила, вебсајтове и инвентар државних, покрајинских и локалних органа, 

јавних установа и јавних предузећа, осим оним јавним функционерима који користе јавне ресурсе 

ради заштите личне безбедности, уколико је таква употреба јавних ресурса уређена прописима из 

те области или одлуком служби које се старају о безбедности функционера.  

Из наведеног произлази сумња да је политичка странка Српска напредна странка користила јавне 

ресурсе, односно пројекат финансиран средствима Министарства културе и службене просторије 

Народног музеја у Великом Градишту, за политичку промоцију у току изборне кампање.   

Имајући наведено у виду, 

 

ПРЕДЛАЖЕМ 

 

Да Агенција за борбу против корупције против пријављених покрене и спроведе поступак за 

утврђивање повреде одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције и Закона о 

финансирању политичких активности и да након спроведеног поступка изрекне одговарајуће мере, 

односно да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду, као 

и да подносиоца пријаве и јавност обавести о предузетим радњама и исходу поступка. 

 

 

 

У Београду, 09.06.2020. године.  

                     Подносилац пријаве,  

            

                     Павле Димитријевић 
                     Адреса: Таковска 23, 11103 Београд, 

                     Телефон: 011/ 24 000 62,  

                     Електронска пошта:                

         pavle.dimitrijevic@crta.rs               

 

        ________________________________ 


