
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 

 

Царице Милице 1 

11000 Београд  

 

На основу члана 65. став 1. и члана 50. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције и члана 

35. став 2. Закона о финансирању политичких активности, подносим 

 

ПРИЈАВУ 

Против:  

Ђуре Жиге, председника општине Темерин и председника Општинског одбора Темерин 

политичке странке Српска напредна странка, и 

Драгана Бјељца, председника Савета за безбедност саобраћаја општине Темерин и председника 

Савета за безбедност саобраћаја Општинског одбора Темерин политичке странке Српска напредна 

странка, 

Због постојања сумње да су поступили супротно одредбама: 

- Члана 29. ст. 2, 4. и 5. 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 19. Закона о финансирању политичких активности и евентуално неког другог 

члана истог закона. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Дана 03.03.2020. године у 14.23 часова на фејсбук страници Српска напредна странка Темерин, уз 

објаву следеће садржине: "Председник Општинског одбора Српске напредне странке Темерин 

обишао је, заједно са својим сарадницима, радове на Ченејском путу и, том приликом, обратио се 

суграђанима.", објављен је и видео запис који садржи изјаве Ђуре Жиге, председника општине 

Темерин и председника Општинског одбора Темерин политичке странке Српска напредна странка 

и Драгана Бјељца председника Савета за безбедност саобраћаја општине Темерин и председника 

Савета за безбедност саобраћаја Општинског одбора Темерин политичке странке Српска напредна 

странка. 

Функционери Ђуро Жига и Драган Бјељац приликом обраћања критичном приликом нису 

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

политичке странке чији су чланови. У једном тренутку Ђуро Жига је позвао грађане да гласају за 

Српску напредну странку на предстојећим изборима.  



Наведеним изјавама промовише се Српска напредна странка чији су пријављени функционери 

чланови. На основу снимка се може са сигурношћу закључити да је настао у радно време 

пријављених функционера што је у значајној мери угрозило вршење њиохових јавних функција. 

Поред промоције политичке странке Српска напредна странка из изјава пријављених функционера 

произлази да је инфраструктурне радове на санацији саобраћајница у општини Темерин 

финансирала политичка странка Српска напредна странка, што представља ненаменско трошење 

средстава ра редован рад политичког субјекта и кршење одредаба Закона о финансирању 

политичких активности. 

Пријављени Драган Бјељац на самом крају своје изјаве недвосмислено је изјавио да су радови 

организовани и финансирани од стране политичке странке Српска напредна странка изјавивши да 

"радове организује и финансира Српска напредна странка". 

Доказ: Објава од 03.03.2020. године у 14.23 часова, доступна на на фејсбук страници Српска 

напредна странка Темерин 

Треба напоменути да су објаве сличне садржине понављане у више наврата у току изборне 

кампање на фејсбук страници ОО СНС Темерин. 

Доказ: Увид у објаве на фејсбук страници ОО СНС Темерин 

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 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 

су пријављени функционери својим изјавама критичном приликом, учинили повреду одредаба чл. 

29. ст. 2, 4. и 5. 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. 

Одредбом члана 19. став 1. Закона о финансирању политичких активности политичким прописано 

је да се средства за финансирање редовног рада политичких субјеката користе за функционисање 

и пропагирање идеје политичког субјекта и подразумевају: рад са бирачима и чланством, трошкове 

превоза и одржавања скупова, трошкове промоције, рекламног материјала и публикација, 

трошкове истраживања јавног мњења, обуке, међународну сарадњу, трошкове зарада и накнада 

запослених, комуналне трошкове, као и трошкове за друге сличне активности. 

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 

редовног рада политичких странака у хуманитарне сврхе  или у сврху изградње и санације путева 

и других инфраструктурних објеката није у складу са сврхом наведених законских решења. 

 

Имајући наведено у виду,   

 

ПРЕДЛАЖЕМ 

 

Да Агенција за борбу против корупције против пријављених функционера Ђуре Жиге и Драгана 

Бјељца 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 20.05.2020. године.  

                     Подносилац пријаве,  

            

                     Павле Димитријевић 
                     Адреса: Таковска 23, 11103 Београд, 

                     Телефон: 011/ 24 000 62,  

                     Електронска пошта:                

          pavle.dimitrijevic@crta.rs               

 

 

           _______________________________ 


