
АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ 

 

Царице Милице 1 

11000 Београд  

 

На основу члана 78. Закона о спречавању корупције, подносим 

 

ПРИЈАВУ 

Против Александра Вучића, председника Републике Србије и председника политичке 

странке Српска напредна странка, 

Због постојања сумње да је поступио супротно члану 50. Закона о спречавању корупције. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Дана 23.01.2022. године на на јутјуб профилу корисника „Српска напредна странка“, тачније на 

адреси https://www.youtube.com/watch?v=pEF8fA9GTJk, и корисника „Александар Вучић“, тачније 

на адреси https://www.youtube.com/watch?v=FL0K52sN4EU, објављен је интервју са Александром 

Вучићем, председником Републике Србије и председником политичке странке Српска напредна 

странка. Интервју је емитован уживо на телевизији са националном фреквенцијом ТВ Пинк дана 

22.01.2022. године. 

Према најавама, интервју је емитован са ексклузивне локације, то јест из новог Штадлеровог воза 

који је, према изјави председника Републике Србије, био паркиран на железничкој станици у 

Земуну. 

Говорећи о исплати помоћи младима и пензионерима у 2022. години, јавни функционер 

Александар Вучић је, поред осталог, изјавио следеће:  

„Ја ћу молити да и у другој половини године, уколико, наравно, не изгубимо на изборима 3. априла, 

молићу људе да још једанпут помогнемо младим људима у нашој земљи“. 

Додао је да није разлог то што ће неко од њих да купи патике или да изведе момка или девојку на 

ручак, те да ће неки од њих тај новац по први пут да осете као нешто што је њихово, што су 

зарадили, као и да то рађа одговорност према новцу и према држави, да ће по први пут знати да 

поштују то што су зарадили, а не добили од родитеља. 

Увидом у снимак може се закључити да постоји сумња да јавни функционер Александар Вучић 

промовише политичку странку Српска напредна странка, чији је члан и председник, користећи 

јавне ресурсе, на тај начин што обећава корист у виду новчане помоћи бирачима уколико Српска 

напредна странка победи на изборима. С обзиром на то да се новчана помоћ исплаћује из буџета 

Републике Србије, неспорно је да се ради о јавним ресурсима. Овакво поступање указује на 

одређени степен сумње да је пријављени јавни функционер злоупотребио јавне ресурсе у сврху 

промоције политичке странке чији је члан и председник. 

https://www.youtube.com/watch?v=pEF8fA9GTJk
https://www.youtube.com/watch?v=FL0K52sN4EU


Треба нагласити да, иако нема формалноправна овлашћења приликом доношења одлуке о додели 

помоћи грађанима, Александар Вучић, као председник Републике Србије и председник политичке 

странке Српска напредна странка, коришћењем свог службеног и друштвеног положаја, као и 

стварног утицаја на председника Владе и надлежне министре када су истовремено и чланови 

политичке странке чији је он председник, може да посредује или да утиче да се новчана помоћ 

заиста и исплати младима као потенцијалним гласачима на изборима.  

У прилог оваквом закључку иду и претхoдни слични догађаји, односно околности у којима је 

председник Републике Србије Александар Вучић најављивао одређене пакете помоћи за различите 

категорије становништва, иако одлуку о додели помоћи грађанима формалноправно не доноси 

председник Републике Србије. Овакве најаве резултирале су стварном доделом помоћи, с тим што 

је формалноправну одлуку о томе донела Народна скупштина Републике Србије, на предлог Владе 

Републике Србије, али тек после најаве председника Републике Србије 

(https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/4648423/vucic-konferencija-2022-investicije-

planovi.html). 

Конкретно, председник Републике Србије Александар Вучић је на годишњој конференцији за 

новинаре одржаној 29. децембра 2021.године у ”Палати Србија” у Београду изјавио следеће:"Сви 

млади, од оних који су напунили 16 година до оних који ће у 2022. напунити 30 година, имају право 

да се од 15. до 30. јануара пријаве и да првог фебруара добију 100 евра новчане помоћи". 

Након тога, Влада Републике Србије усвојила је на седници одржаној 10.01.2022. године Предлог 

закона о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година којима се 

уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести COVID -19 изазване вирусом 

SARS-CоV-2, у циљу смањивања негативних ефеката пандемије, очувања агрегатне тражњe и 

подстицања раста привредних активности. Народна скупштина Републике Србије усвојила је 

сутрадан, дана 11.01.2022. године, Закон о Привременом регистру држављана Републике Србије 

од 16 до 29 година којима се уплаћује новчанa помоћ за ублажавање последица пандемије болести 

CОVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2. 

Одредбом члана 50. став 1. Закона о спречавању корупције прописано је да јавни функционер може 

да врши функцију у политичкој странци, односно политичком субјекту и да учествује у њиховим 

активностима, ако то не угрожава вршење јавне функције и ако то није законом забрањено. 

Одредбом члана 50. став 2. истог закона прописано је да јавни 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. 

Одредбом члана 50. став 5. истог закона прописано је да јавни функционер не може да користи 

јавне скупове на којима учествује и сусрете које има у својству јавног 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 

https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/4648423/vucic-konferencija-2022-investicije-planovi.html
https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/4648423/vucic-konferencija-2022-investicije-planovi.html


изборних програма, позивање бирача да за њих гласају на одређеним изборима, односно да 

бојкотују изборе. 

На основу свега наведеног, постоји сумња да је јавни функционер Александар Вучић користио 

јавне ресурсе и обраћање јавности, односно интервју који је имао у својству јавног функционера, 

за промоцију политичке странке Српска напредна странка, чиме је прекршио одредбе члана 50. 

Закона о спречавању корупције. 

На овај начин пријављени функционер је вршио функцију у политичкој странци Српска напредна 

странка и учествовао у политичким активностима ове политичке странке супротно члану 50. 

Закона о спречавању корупције.  

Имајући наведено у виду,   

 

ПРЕДЛАЖЕМ 

 

Да Агенција за спречавање корупције против пријављеног јавног функционера покрене и спроведе 

поступак за утврђивање повреде одредаба Закона о спречавању корупције 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 28.01.2022. године.  

                     Подносилац пријаве,  

            

                     Павле Димитријевић 
                     Адреса: Француска 6, 11108 Београд, 

                     Телефон: 011/ 24 000 62,  

                     Електронска пошта:                

          pavle.dimitrijevic@crta.rs               

 

          ________________________________ 

 

 


