
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:  

Политичке странке Социјалистичка партија Србије са седиштем у Београду, Булевар Михајла 

Пупина 6, 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 

 

Виолете Филип, заменика председника ГО Звездара, 

Душана Игњатовића, члана Већа ГО Звездара, 

Роберта Милићевића, члана Већа ГО Звездара, 

Због постојања сумње да су поступили супротно одредбама:   

- Члана 29. Закона о Агенцији за борбу против корупције и евентуално неког другог члана 

истог закона 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Од 19. маја 2020. године, на друштвеној мрежи Фејсбук, на страници корисника"СПС Звездара", 

на адреси https://www.facebook.com/oospszvezdara, коју политичка странка Социјалистичка партија 

Србије користи у изборној кампањи за парламентарне изборе заказане за 21. јун 2020. године, 

налази се објава која може представљати повреде Закона о финансирању политичких активности 

и Закона о Агенцији за борбу против корупције, а која гласи:  

"Заштитне маске на поклон институцијама са Звездаре 

Градска општина Звездара је у уторак, 19.5, у циљу подршке, поклонила 5500 заштитних маски, 

институцијама са Звездаре које су, заједно са звездарским здравственим установама и Стручно-

оперативним тимом Штаба за ванредне ситуације ГО Звездара, поднели велики терет за време 

ванредног стања. 

Заштитне маске су поклоњене институцијама са Звездаре захваљујући донацији коју је ГО 

Звездара добила од кинеског града Ђинјуна, током пандемије изазване вирусом Корона. 

https://www.facebook.com/oospszvezdara


Тим поводом наведене институције су посетили и заштитне маске уручили заменик председника 

ГО Звездара Виолета Филип, чланови Већа ГО Звездара Душан Игњатовић, Роберт Милићевић и 

Александар Ђуричић, као и заменик секретара Скупштине ГО Звездара Љиљана Филиповић. 

Заштитне маске су уручене у звездарском одељењу Градског центра за социјални рад 

руководиоцу Одељења Немањи Антонијевић, у Полицијској станицу Звездара начелнику ПС 

Звездара Драгомиру Тописиревићу, а у Предшколској установи „Звездара” директорки Снежани 

Перовић. 

Овим поводом заменик председника Градске општине Звездара Виолета Филип је истакла да је 

сарадња Градске општине Звездара са овим институцијама била на високом нивоу и у 

претходном периоду, али је постала још интензивнија током трајања ванредног стања у 

Републици Србији изазваног епидемијом Корона вируса, а заштитне маске треба да омогуће да се 

у наредном периоду успешно, као и до сада, сви заједно боримо са овом опасном болешћу. 

Руководиоци институција са Звездаре су захвалили на поклону и рекли да је ово наставак 

примера добре праксе када је реч о сарадњи са ГО Звездара, и истакли да је ова сарадња сваким 

даном све боља. 

Ово је била и прилика да се представници Општине детаљније упознају са активностима Центра 

за социјални рад Одељења „Звездара”, Полицијске станице Звездара и Предшколске установе 

„Звездара” током ванредног стања и након њега. 

Извор : ГО Звездара" 
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На основу наведене објаве може се закључити да кандидат за народног посланика Народне 

скупштине Републике Србије на изборној листи ИВИЦА ДАЧИЋ –"Социјалистичка партија 

Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма"(видети број: 43 на 

https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/1937/izborne-liste.php) и кандидати за одборнике Скупштине 

ГО Звездара на изборној листи ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), 

Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“ (видети на https://zvezdara.rs/wp-

content/uploads/2020/03/1.-Obrazac-1-izborna-lista-kandidata-za-odbornike-Skup%C5%A1tine-

Gradske-op%C5%A1tine-Zvezdara-BEZ-ADRESA.pdf) који су тренутно и јавни функционери 

(заменик председника општине и чланови Већа ГО Звездара), и то: Виолета Филип, Душан 

Игњатовић и Роберт Милићевић, користе своје јавне функције и злоупотребљавају јавне ресурсе 

ради личне промоције и промоције политичке странке чији су чланови и на чијој су изборној листи 

на предстојећим парламентарним и локалним изборима.  

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, 
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https://www.facebook.com/oospszvezdara/photos/pcb.2914055552043135/2914055452043145/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCqwaWSWWQdLNkQfNQL5V3Qzgs3r8uMb0YGNM760RIEkTB6qBK8SH92HadReh8WQQMovaivQCvFC-HZ&__xts__%5B0%5D=68.ARCFzFZYTbAxmusSosayBQD_TFsl4qaP1sRVoZLBerH-BkD51VhFzrH8qHdcF7Rdg6gF_BJJYET2MsIuTCt8vHla1_HjtojnIencq3sdlu2Bqf7b-ia677p9rgYkIeTwS1oMWg8UE-fiGYKVOIlU3Wq3QU16fru4LNA0EV-5K6U-DrpDEDtjM2aqpYmFJnd2QMWhkoBTI0MHx_HKttskNWQV-q82fu5curY2IXo1iQmibQZ9lwaIzoBMUEIDgFEK5FvXFwp48NhtTa4cjScNEg-KimRx_9rVGA-_g7O_ZuV4P8NZIKia42rd6MtAAoLFwmUYf-H9tdI4WTnfaaID7JSVhw
https://www.facebook.com/oospszvezdara/photos/pcb.2914055552043135/2914055452043145/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCqwaWSWWQdLNkQfNQL5V3Qzgs3r8uMb0YGNM760RIEkTB6qBK8SH92HadReh8WQQMovaivQCvFC-HZ&__xts__%5B0%5D=68.ARCFzFZYTbAxmusSosayBQD_TFsl4qaP1sRVoZLBerH-BkD51VhFzrH8qHdcF7Rdg6gF_BJJYET2MsIuTCt8vHla1_HjtojnIencq3sdlu2Bqf7b-ia677p9rgYkIeTwS1oMWg8UE-fiGYKVOIlU3Wq3QU16fru4LNA0EV-5K6U-DrpDEDtjM2aqpYmFJnd2QMWhkoBTI0MHx_HKttskNWQV-q82fu5curY2IXo1iQmibQZ9lwaIzoBMUEIDgFEK5FvXFwp48NhtTa4cjScNEg-KimRx_9rVGA-_g7O_ZuV4P8NZIKia42rd6MtAAoLFwmUYf-H9tdI4WTnfaaID7JSVhw
https://www.facebook.com/oospszvezdara/photos/pcb.2914055552043135/2914055452043145/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCqwaWSWWQdLNkQfNQL5V3Qzgs3r8uMb0YGNM760RIEkTB6qBK8SH92HadReh8WQQMovaivQCvFC-HZ&__xts__%5B0%5D=68.ARCFzFZYTbAxmusSosayBQD_TFsl4qaP1sRVoZLBerH-BkD51VhFzrH8qHdcF7Rdg6gF_BJJYET2MsIuTCt8vHla1_HjtojnIencq3sdlu2Bqf7b-ia677p9rgYkIeTwS1oMWg8UE-fiGYKVOIlU3Wq3QU16fru4LNA0EV-5K6U-DrpDEDtjM2aqpYmFJnd2QMWhkoBTI0MHx_HKttskNWQV-q82fu5curY2IXo1iQmibQZ9lwaIzoBMUEIDgFEK5FvXFwp48NhtTa4cjScNEg-KimRx_9rVGA-_g7O_ZuV4P8NZIKia42rd6MtAAoLFwmUYf-H9tdI4WTnfaaID7JSVhw
https://zvezdara.rs/wp-content/uploads/2020/03/1.-Obrazac-1-izborna-lista-kandidata-za-odbornike-Skup%C5%A1tine-Gradske-op%C5%A1tine-Zvezdara-BEZ-ADRESA.pdf
https://zvezdara.rs/wp-content/uploads/2020/03/1.-Obrazac-1-izborna-lista-kandidata-za-odbornike-Skup%C5%A1tine-Gradske-op%C5%A1tine-Zvezdara-BEZ-ADRESA.pdf
https://zvezdara.rs/wp-content/uploads/2020/03/1.-Obrazac-1-izborna-lista-kandidata-za-odbornike-Skup%C5%A1tine-Gradske-op%C5%A1tine-Zvezdara-BEZ-ADRESA.pdf


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 Социјалистичка партија Србије није смела да, у току 

изборне кампање, јер се ради о ресурсима 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.  

Такође политичка странка није могла да користи јавне ресурсе, осим ако су ти ресурси били 

доступни под једнаким условима свим политичким субјектима, на основу јавно доступне одлуке 

јавних установа и под условом да се може обезбедити коришћење тих ресурса током изборне 

кампање сваком политичком субјекту који је за то правовремено исказао интересовање. 

Чињеница је да се у вези са објававама о активностима функционера на Фејсбук страници СПС 

Звездара,  можда и може рећи да се ради о раније објављеним снимцима и преношењу вести из 

других извора (уколико би се то неспорно утврдило). Могло би се рећи и да политичка странка 

није ништа платила за коришћење тих фотографија и вести, нити је икога питала за дозволу, већ 

их је бесплатно преузела.   

Међутим, суштина коришћења јавних ресурса у оваквим ситуацијама огледа се у томе што су  ови 

јавни ресурси (фотографије и вести о активностима локалних функционера) настали коришћењем 

јавних средстава локалне самоуправе а затим употребљени за промоцију изборне листе у изборној 

кампањи. Чак и када бисмо прихватили став да су фотографије јавних функционера и вести о 

њиховим активностима бесплатни за преузимање свима, не може се пренебрегнути чињеница да 

су ови јавни ресурси у изборној кампањи могу употребити у сврху промоције само оних 

политичких странака чији су ти јавни функционери чланови. 

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 

постоји сумња да су пријављени функционери користили јавне ресурсе за промоцију политичких 

странака на чијој су изборној листи.  

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, 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               

 

           ________________________________ 


