
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) Милорада Грчића, директора Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд, са 
седиштем у Београду, Царице Милице 1. 

Због постојања сумње да је поступио супротно одредбама:   

- Чл. 27, 29. и 32. Закона о Агенцији за борбу против корупције и евентуално неког другог 
члана истог закона (злоупотреба јавних ресурса); 

 

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 постојања сумње да су поступили супротно одредбама:   

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

 
 

Образложење 

 

Дана 10. јуна 2020. године, на интернет страници специјализованој за дељење и размену видео – 
датотека ''Youtube'', тачније на адреси https://www.youtube.com/watch?v=SgUjnwzyfls корисника 
"Српска напредна странка" објављен је рекламни видео спот под називом "Отказа неће бити, плате 
се смањивати неће". 

Прегледом поменутог спота може се утврдити да је политичка странка Српска напредна странка, 
за потребе своје промоције у изборној кампањи за изборе заказане за 21. јун 2020. године, снимила 
рекламни видео спот у коме је приказан Мирослав Спасојевић, запослен у Рударском басену 
"Колубара" (даље: РБ "Колубара"), највећем огранку Јавног предузећа "Електропривреда Србије", 
Београд (даље: ЈП ЕПС), како даје изјаву обучен у службену униформу са ознаком овог јавног 



предузећа. Такође се може утврдити да је спот сниман на површинским коповима РБ "Колубара", 
да се поред радника у униформи у споту појављују и карактеристичне машине којима се ископава 
и транспортује руда. У једном тренутку се појављује и снимак говора председника Републике 
Србије Александра Вучића, који се обраћа са импровизоване говорнице на површинским коповима 
РБ "Колубара", док се у позадини уочава директор ЈП ЕПС Милорад Грчић са заштитном маском 
на лицу. На крају спота се појављује назив изборне листе "Александар Вучић – За нашу децу" и 
заокружен број 1. што претпоставља редни број те листе. 

У смислу члана 2. алинеје 4. Закона о Агенцији за борбу против корупције ("Сл. гласник РС", бр. 
97/2008, 53/2010, 66/2011 - одлука УС, 67/2013 – одлука УС, 112/2013 – аутентично тумачење, 
8/2015 – одлука УС и 88/2019) "јавни ресурс" је непокретност, покретна ствар и свако друго добро 
које је у јавној својини, односно у другом облику својине које користе органи Републике Србије, 
аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, привредна друштва, установе 
и друге организације чији је оснивач, односно члан Република Србија, аутономна покрајина или 
јединица локалне самоуправе; 

Одредбама члана 27. Закона о Агенцији за борбу против корупције прописано је да је функционер 
дужан да јавну функцију врши тако да јавни интерес не подреди приватном, као и да је функционер 
дужан да се придржава прописа који уређују његова права и обавезе и да ствара и одржава 
поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције. Такође, функционер не сме да 
користи јавну функцију за стицање било какве користи или погодности за себе или повезано лице. 

Одредбом члана 32. став 1. прописано је да је функционер дужан да, приликом ступања на дужност 
и током вршења јавне функције, у року од осам дана, писмено обавести непосредно 
претпостављеног и Агенцију о сумњи у постојање сукоба интереса или о сукобу интереса који он 
или са њим повезано лице има. 

Применом наведених законских одредаба на конкретно чињенично стање, може се закључити да 
постоји сумња да је Милорад Грчић, директор ЈП ЕПС, поступио супротно одредбама члана 27. и 
32. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције, на тај начин што је током вршења 
наведене функције учествовао у доношењу одлуке којом је политичкој странци Српска напредна 
сранка, чији је члан и овлашћено лице за предају изборне листе "Александар Вучић – За нашу 
децу" на изборима за одборнике Скупштине ГО Обреновац на изборима заказаним за 21. јун 2020. 
године, одобрено коришћење јавних добара којима управља наведено јавно предузеће, и то 
површинских копова РБ "Колубара" (Огранак ЈП ЕПС) и припадајућих машина, ради снимања 
политичког рекламног видео спота потписа за изборну листу "Александар Вучић – За нашу децу", 
а да о сукобу интереса који је имао у наведеној ситуацији није писмено обавестио Агенцију за 
борбу против корупције. 

Одредбом члана 29. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције прописано је, поред 
осталог, 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.  

Одредбом члана 29. став 5. 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. 

На основу овако описаног чињеничног стања и применом наведених прописа, може се закључити 
да постоји сумња да је пријављени функционер Милорад Грчић, директор ЈП ЕПС, учинио повреду 
одредаба члана 29. Закона о Агенцији за борбу против корупције, јер je своју јавну функцију и 
наведене јавне ресурсе, односно површинске копове РБ "Колубара" (Огранак ЈП ЕПС) и 
припадајуће машине, злоупотребио за потребе промотивног видео спота, у сврху политичке 
промоције политичке странке Српска напредна странка, чији је члан, односно изборне листе 
"Александар Вучић – За нашу децу" у изборној кампањи за изборе на свим нивоима заказане за 21. 
јун 2020. године. Треба напоменути да се ради о недозвољеном коришћењу јавних ресурса у 
власништву ЈП ЕПС у сврху политичке промоције од стране директора тог јавног предузећа, који 
је на челу предузећа од 2016. године. 

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

Одредбом члана 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. Одредбом става 3. 
истог члана прописано је да је политичким субјектима 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.  

Одредбом члана 6. став 1. Закона о финансирању политичких активности прописано је да су услуге 
и добра из јавних извора, услуге и добра одређене посебним прописима, које политичким 
субјектима дају органи Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе , 
као и друге организације  чији су они оснивачи, док је ставом 2. истог члана прописано да се услуге 
и добра из става 1. овог члана обавезно дају под једнаким условима свим политичким субјектима.  

Увидом у Одлуку о оснивању јавног предузећа за производњу, дистрибуцију и трговину 
електричне енергије ("Службени гласник РС", бр. 12/2005, 54/2010) и Статут ЈП ЕПС, може се 
утврдити да је ЈП ЕПС јавно предузеће  у смислу Закона о јавним предузећима ("Службени гласник 
РС", бр. 54/2013), као и да је оснивач овог јавног предузећа Република Србија, а да права оснивача 
врши Влада. Стога се на ЈП ЕПС не може применити одредба члана 6. став 2. Закона о 
финансирању политичких активности. 

Из свега наведеног произлази да је политичка странка Српска напредна странка, снимањем 
политичког рекламног видео спота на површинским коповима РБ "Колубара", као и приказивањем 
Мирослава Спасојевића како обучен у службену униформу са ознаком ЈП ЕПС даје изјаву за 
потребе снимања тог рекламног видео спота, а у сврху промоције политичке странке Српска 



напредна странка у изборној кампањи за изборе заказане за 21. јун 2020. године, поступила 
супротно одредби члана 23. став 3. Закона о финансирању политичких активности.    

 

 

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, 12.06.2020. године.  

                     Подносилац пријаве,  
            
                     Павле Димитријевић 
                     Адреса: Таковска 23, 11103 Београд, 
                     Телефон: 011/ 24 000 62,  
                     Електронска пошта:                

         pavle.dimitrijevic@crta.rs               

 
 


