
АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ 

 

Царице Милице 1 

11000 Београд  

 

На основу члана 35. став 2. Закона о финансирању политичких активности, подносим 

 

ПРИЈАВУ 

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 19. Закона о финансирању политичких активности и евентуално неког другог 

члана истог закона. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Дана 09.11.2021. године na youtube каналу под називом „Регионална телевизија Краљево и Ибарске 

новости“,  на веб-адреси:  

https://www.youtube.com/watch?v=HZZOCzXXryI&ab_channel=RegionalnatelevizijaKraljevoiIbarske

novosti 

објављен је видео под називом „Прилог РТВКВ Омладина СНС делила апарате за мерење шећера 

у крви“. 

На основу снимка се може са сигурношћу закључити да се ради о политичким активностима којима 

се промовише политичка странка Српска напредна странка, али које се не могу подвести по 

редован рад политичке странке. 

Поред чињенице да се несумњиво ради о промоцији политичке странке Српска напредна странка, 

из изјава чланова и функционера Српске напредне странке произлази сумња да је хуманитарну 

акцију финансирала политичка странка Српска напредна странка, што представља ненаменско 

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

политичких активности. 

Треба напоменути да су овакве активности, по речима Стефана Аџића, председника омладине 

Српске напредне странке у Краљеву,  више пута понављане на подучју града Краљева. 

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, 

https://www.youtube.com/watch?v=HZZOCzXXryI&ab_channel=RegionalnatelevizijaKraljevoiIbarskenovosti
https://www.youtube.com/watch?v=HZZOCzXXryI&ab_channel=RegionalnatelevizijaKraljevoiIbarskenovosti


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

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

Одговарајућим одредбама Закона о политичким странкама, прописано је да се политичке странке 

формирају „ради остваривања политичких циљева демократским обликовањем политичке воље 

грађана и учешћа на изборима“, а не ради обављања хуманитарне делатности. 

Применом наведених законских одредаба на конкретно чињенично стање, може се са сигурношћу 

закључити да трошење средстава намењених финансирању редовног рада политичких странака у 

хуманитарне сврхе није у складу са сврхом наведених законских решења. 

Истовремено, треба нагласити да Закон о финансирању политичких активности у члану 9. став 1. 

прописује да је прилог, поред осталог, и услуга пружена без накнаде или под условима који 

одступају од тржишних.         

Имајући наведено у виду, снимање и објављивање прилога о хуманитарној акцији коју је 

организовала Српска напрдна странка од стране РТВ Краљево могло би се сматрати прилогом, 

уколико се ради о услузи која је пружена без накнаде или под условима који одступају од 

тржишних.           

Имајући наведено у виду,   

 

ПРЕДЛАЖЕМ 

 

Да Агенција за спречавање корупције против политичке странке Српска напредна странка и 

одговорног лица у политичкој странци 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 18.11.2021. године.  

                     Подносилац пријаве,  

            

                     Павле Димитријевић 
                     Адреса: Таковска 23, 11103 Београд, 

                     Телефон: 011/ 24 000 62,  

                     Електронска пошта:                

          pavle.dimitrijevic@crta.rs               

 

         ________________________________ 

 

 


