
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 

 

Царице Милице 1 

11000 Београд  

 

На основу члана 35. став 2. Закона о финансирању политичких активности и члана 65. став 1.  

Закона о Агенцији за борбу против корупције 

 

ПРEДСТАВКУ 

Против:  

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 

Срђана Ненека, начелника Службе хитне медицинске помоћи санитетског превоза и помоћника 

директора за стручна медицинска питања Дома здравља у Ковину, 

због могуће злоупотребе службеног положаја, кршења забране финансирања политичких 

субјеката и сукоба интереса.  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Дана 19. маја 2020. године, на интернет страници специјализованој за дељење и размену видео – 

датотека ''Youtube'', тачније на адреси  

https://www.youtube.com/watch?v=7yEFmstPmak&feature=youtu.be&t=14 корисника „Панчево РТВ“, 

објављен је телевизијски извештај из Дома здравља Ковин поводом доделе санитетског возила 

Дому здравља Ковин.  

Прегледом поменутог спота може се утврдити следеће: 

- да је Срђан Ненек у својству начелника Службе хитне медицинске помоћи санитетског 

превоза Дома здравља Ковин дао изјаву следеће садржине: 

"Шта рећи као начелник службе где у две године добијете три возила од стране, овај, 

владајућих структура, од стране Српске напредне странке на челу, два возила са 

комплетном опремом ...". 

 

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, 

https://www.youtube.com/watch?v=7yEFmstPmak&feature=youtu.be&t=14


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. Наиме, политички субјект 

може да користи за изборну кампању просторије и услуге локалних органа уколико су те 

просторије и услуге доступне под једнаким условима свим политичким субјектима, на основу јавно 

доступне одлуке тих органа и организација и под условом да они могу да обезбеде коришћење 

просторија и услуга током изборне кампање сваком политичком субјекту који је за то 

правовремено исказао интересовање. 

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

јавне ресурсе за политичку промоцију у току изборне кампање.  

Пријављени је искористио болнички круг и инвентар, тј. санитетско возило Дома здравља у Ковину 

за промоцију политичке странке Српска напредна странка чији је кандидат на предстојећим 

локалним изборима за одборнике Скупштине општине Ковин. 

Неспорно је да се ради о лицу запосленом у јавној служби те се мора применити одредба члана 6. 

став 2. Закона о запосленима у јавним службама којом је прописано да запослени, односно лице 

ангажовано по основу уговора ван радног односа у јавној служби које обавља послове из 

делатности послодавца је дужан да у обављању послова поступа политички неутрално. Имајући у 

виду да пријављени, највероватније у радно време, промовише политичку странку на чијој се 

изборној листи налази, може водити закључку да је дошло до злоупотребе јавних ресурса и кршења 

законских одредаба о политичкој неутралности у обављању послова. Истовремено указујемо и на 

одредбе Кодекса медицинске етике Лекарске коморе Србије којима се у члану 18. ст. 1. и 2. 

прописује да је забрањена злоупотреба занимања и положаја од стране лекара, као и да лекар не 

сме да користи лекарски позив или положај да би себи или другоме прибавио незаконит 

материјални добитак или другу погодност. 

Из наведеног произлази да је Срђан Ненек, у својству службеног лица, искоришћавањем свог 

службеног положаја прибавио себи и политичкој странци Српска напредна странка корист у виду 

бесплатне промоције. 

Такође, уколико се испостави као тачно да је предметно санитетско возило донација Српске 

напредне стравке, како то децидирано тврди Срђан Ненек, то би представљало кршење и других 

одредаба Закона о финансирању политичке кампање. 

У том смислу, предлажем да Агенција, у циљу потпуног и правилног утврђивања чињеничног 

стања, прибави изјашњење од политичке странке Српска напредна странка и одговорног лица у 

политичкој странци, као и од Срђана Ненека. 



Имајући наведено у виду,   

 

ПРЕДЛАЖЕМ 

 

Да Агенција за борбу против корупције спроведе поступак за утврђивање повреде одредаба Закона 

о Агенцији за борбу против корупције и Закона о финансирању политичких активности или да 

обавести надлежне државне органе о повреди неког другог закона, те да након спроведеног 

поступка и правилно и потпуно утврђеног чињеничног стања, изрекне одговарајуће мере, односно 

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

предузетим радњама и исходу поступка по пријави обавести подносиоца пријаве и јавност. 

 

 

У Београду, 26.05.2020. године.  

                     Подносилац пријаве,  

            

                     Павле Димитријевић 
                     Адреса: Таковска 23, 11103 Београд, 

                     Телефон: 011/ 24 000 62,  

                     Електронска пошта:                

          pavle.dimitrijevic@crta.rs               

 

 

            


