
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) Радована Уверића, председника општине Нови Кнежевац, 

Због могуће повреде одредаба члана 29. Закона о Агенцији за борбу против корупције 
(злоупотреба јавних ресурса и функционерска кампања); 

 

2) 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 могуће повреде одредаба члана 23. Закона о финансирању политичких активности и 

евентуално неке друге одредбе истог закона. 

 

 

 

Образложење 

 

Дана 20.05.2020. године на званичној интернет презентацији општине Нови Кнежевац, на адреси 

https://www.noviknezevac.rs/2020/05/20/intervju-sa-predsednikom-opstine-dr-radovanom-uvericem-

najvazniji-je-ekonomski-oporavak/ објављен је интервју са Радованом Уверићем, председником 

општине Нови Кнежевац, под насловом "ИНТЕРВЈУ СА ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ ДР 

РАДОВАНОМ УВЕРИЋЕМ: НАЈВАЖНИЈИ ЈЕ ЕКОНОМСКИ ОПОРАВАК", у којем наведени 

функционер, поред осталог, изјављује следеће: 

"Ми смо дошли на власт 1. јуна 2016. године. Најважније достигнуће овог мандата и власти Српске 

напредне странке је решавање огромног дуга који смо наследили – често се питам како је могуће 

да смо уопште нешто урадили после наслеђеног дуга од скоро 400 милиона динара (то је, подсетио 

бих, наш годишњи буџет). Ми смо успели, у прве две године, да решимо тај проблем и да, 

https://www.noviknezevac.rs/2020/05/20/intervju-sa-predsednikom-opstine-dr-radovanom-uvericem-najvazniji-je-ekonomski-oporavak/
https://www.noviknezevac.rs/2020/05/20/intervju-sa-predsednikom-opstine-dr-radovanom-uvericem-najvazniji-je-ekonomski-oporavak/


углавном, вратимо сва дуговања. Остали су нам кредити које је бивша власт узела, а они ће бити 

исплаћени у спетембру 2020. године. Тада Општина Нови Кнежевац неће више бити дужна ни 

један динар. То је сигурно био најтежи и најважнији посао – омогућити функционисање Општине, 

са хаосом који нам је остављен. Надам се да Нови Кнежевац никада више неће доћи у ситуацију да 

овом Општином управља неко ко може на тај начин да је задужи, руинира Општину и остави 

неизвесну будућност. Оно што смо обећали, мислим да смо великим делом, ако не и све, испунили. 

Када сам дошао, рекао сам да у мом мандату и мандату ове власти неће бити блатњавих улица у 

Општини. То ми често нису веровали чак ни пријатељи. Могу да кажем да данас у Општини немате 

ни једну улицу, у којој живи више људи, а да није на неки начин „решена“, или туцаником, насутим 

струганим асфалтом, црепом, а велик део је и асфалтиран. То се види! Рекао сам да ће Нови 

Кнежевац на крају нашег мандата изгладати другачије. Могу са поносом да кажем да свако 

добронамеран може дауочи да Општина изгледа лепше, другачије. У сваком месту је нешто 

урађено, у сваком месту је било и већих и мањих инвестиција. Могу да сматрам овај мандат 

успешним. Мислим да нас у следеће четири године очекује огроман посао . Остаја нам да радимо 

неке веће инестиције, поготово у Новом Кнежевцу (завршетак канализације, завршетак пречистача 

и инвестиција планирана последњих 50 – 60 година – Црнобарски друм, која је без разлига 

обустављена). Тај пројекат је бачен у запећак. Ми смо успели да га пронађемо, у разговору са 

министарком Зораном Михајловић, Путевима Србије и са извођачима. Успели смо да пронађемо 

пројекте, којих чак ни у Општини више није било, и да Црнобарски пут покренемо са мртве тачке. 

У наредном периоду нас очекује и рад на том пројекту, да бисмо га завршили. Очекује нас водовод 

у Српском Крстуру и део водовода у Банатском Аранђелову, који нисмо успели да завршимо у 

првој фази.Чека нас и изградња спортске хале. Радимо на пројектовању једне модерне хале која 

испуњава услове за све спортисте, укључујући и инвалиде [...] Поручио бих грађаним да је нама 

најважнији економски опоравак Србије, економски опоравак Новог Кнежевца – на томе 

ћемо радити сви заједно. Српска напредна странка је посвећена томе и Српска напредна 

странка неће никада одустати од својих циљева, а то је Србија. А, у општини – много бољи 

Нови Кнежевац и приметно бољи живот сваке године. То је и слоган кампање Српске 

напредне странке : „За нашу децу“. Грађани треба да знају ко је колико урадио и за Србију и 

за Нови Кнежевац. Када поставе питање и размисле коме би пре оставили своју децу на 

чување, да ли Српској напредној странци, или неким другим странкама, одговор ће бити 

њихов глас на изборима." 

Иако је пријављени функционер интервју дао у својству председника општине Нови Кнежевац, те 

је стога интервју и објављен на званичној интернет страници те општине, он је значајан део 

интервјуа посветио промовисању политичких идеја политичке странке Српска напредна странка 

чији је члан и дискредитацији политичких противника, односно претходне општинске власти, које 

је помињао само у негативном контексту. Упркос томе што је својим изјавама промовисао 

политичку странку чији је члан, он том приликом није недвосмислено предочио јавности да ли 

износи став органа у којем врши јавну функцију или став политичког субјекта. 

Одредбом чл. 29 ст. 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 

је пријављени функционер Радован Уверић, председник општине Нови Кнежевац, својим изјавама 

учинио повреду одредаба члана 29. Закона о Агенцији за борбу против корупције, јер је обраћање 

јавности, односно наведену јавну функцију, искористио за промоцију политичке странке Српска 

напредна странка, чији је члан, и том приликом није недвосмислено предочио јавности да ли 

износи став органа у којем врши 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 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.Ставом 4. истог члана 

прописан је изузетак од горе наведеног правила.  

Дакле, промоција политичких субјеката који учествују у изборној кампањи, на интернет 

страницама (веб-сајтовима), налозима и преко средстава који су у власништву државних, 

покрајинских и локалних органа несумњиво представља злоупотребу јавних ресурса.  

Из наведеног произлази да политичка странка Српска напредна странка није смела да користи 

јавне ресурсе 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, 03.06.2020. године.  

                     Подносилац пријаве,  

            

                     Павле Димитријевић 
                     Адреса: Таковска 23, 11103 Београд, 

                     Телефон: 011/ 24 000 62,  

                     Електронска пошта:                

          pavle.dimitrijevic@crta.rs               

 

           ________________________________ 


