
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 

11000 Београд 

Царице Милице бр. 1 

 

Подносилац пријаве: Павле Димитријевић, Тополска 22, Врачар, 11000 Београд. 

Против: Установе Основна  школа „Братство и јединство“ у Алибунару и  Оливере Дадић, директора 

установе, ул. Вука Караџића бр. 4, 26310 Алибунар,  

Предмет: Недозвољено страначко деловање у установи и коришћење простора установе у те сврхе 

и могуће кршење одредаба Закона о финансирању политичких активности 

 

ПРИЈАВА 

 

Против 

1) Установе Основна  школа „Братство и јединство“ у Алибунару, са седиштем у Алибунару, ул. 

Вука Караџића бр. 4   

2) Оливере Дадић, директора установе, коју позвати са адресе установе, 

Због тога што су дана 19. јануара 2020. године у просторијама Основне школе „Братство и 

јединство“ у Алибунару,  ул. Вука Караџића бр. 4, дозволили страначко организовање и деловање 

месних одбора Селеуш и Алибунар политичке странке Српска напредна странка и коришћење 

простора установе у те сврхе супротно члану 113. Закона о основама образовања и васпитања, што 

може представљати коруптивно дело, будући да је директор установе злоупотребио свој службени 

положај у јавном сектору у циљу стицања користи за политичку странку Српска напредна странка. 

Такође постоји сумња да су наведеним радњама пријављени поступили супротно чл. 6. и 12. Закона 

о финансирању политичких активности, уколико се утврди да су омогућили бесплатно коришћење 

спортске сале у наведеној јавној установи политичкој странци Српска напредна странка, што би се 

могло сматрати кршењем забране финансирања политичких субјеката од стране јавних установа.   

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Дана 19. јануара 2020. године, у спортској сали Основне школе „Братство и јединство“ у Алибунару 

одржано је дружење под називом "Весело поподне", које су заједнички организовали месни одбори   

Српске напредне странке Селеуш и Алибунар. Вест о том догађају, заједно са фотографијама, 

објављена је на фејсбук и твитер страници Српска напредна странка Војводина 19. јануара 2020. 

године у 20.57 и 20.55 часова.  

Доказ: Одштампана вест са фејсбук и твитер странице Српска напредна странка Војводина 



На овај начин недвосмислено је прекршен члан 113. Закона о основама система образовања и 

васпитања, који експлицитно прописује да је у школи забрањено страначко организовање и 

деловање и коришћење простора установе у те сврхе. 

Промовисањем једне политичке опције у основношколској установи, грубо је прекршен чл. 113 

Закона о основама система образовања и васпитања који изричито предвиђа да у установи није 

дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење установе у те сврхе. 

Такође, постоји сумња да је, поступајући на наведени начин, Оливера Дадић, у својству директора 

установе злоупотребио свој службени положај у јавном сектору у циљу стицања користи за 

политичку странку Српска напредна странка. 

Истовремено, постоји сумња да су пријављени на горе описани начин омогућили бесплатно 

коришћење спортске сале у наведеној јавној установи политичкој странци Српска напредна странка, 

супротно одредбама чл. 6 и 12. Закона о финансирању политичких активности, што би могло 

представљати неновчани прилог наведеном политичком субјекту, чиме би била прекршена забрана 

финансирања политичких субјеката од стране јавних установа. 

Имајући наведено у виду, 

ПРЕДЛАЖЕМ 

 

Да Агенција предузме мере из своје надлежности и покрене одговарајуће поступке против 

пријављеног правног лица и одговорног лица у правном лицу, или да пријаву достави надлежним 

државним органима на даљу надлежност и поступање, као и да подносиоца пријаве обавести о 

предузетим радњама и исходу поступка. 

 

Прилог: Одштампана вест са фејсбук и твитер странице Српска напредна странка Војводина 

 

У Београду, 10. фебруара 2020. год. 

Подносилац пријаве, 

Павле Димитријевић, 

Тополска 22, Београд 

 

 

 


