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Председништва Српске напредне странке 

                                                                           ПРИЈАВА 

 Дана 4. јанура 2022. године Небојша Бакарец је преко својих налога на друштвеним мрежама 

(Instragram, Facebook i Twitter) започео референдумску кампању са позивом грађанима да се на 

референдуму изјасне за потврђивање акта о промени устава са најавом да ће све до дана одржавања 

референдума свакодневно објављивати исти текст позива. На налозима функционера Небојше 

Бакареца на поменутим друштвеним мрежама поред фотографије су упечатљиво, јасно видљиве и 

наведене информације о његовој функцији у Народној Скупштини РС и позицији коју има у 

политичкој странци чији је члан.   

 Промовисање и позивање грађана за изјашњавање за конкретан одговор на референдумско 

питање произилази из објаве која је идентична на свим друштвеним мрежама преко налога 

посланика Небојше Бакареца а која гласи: „Сваког дана до 17.01. ћу постављати овај текст и 

фотографију. 16. јануара 2022. изађимо СВИ на РЕФЕРЕНДУМ о промени Устава, који се тиче само 

ПРАВОСУЂА и начина избора судија. Ја ћу заокружити "ДА" као одговор на питање. Важно је да 

пружимо подршку Председнику Вучићу, пред изборе у априлу - тако што ћемо да заокружимо "ДА"! 

Живела Србија!“ Такође, на фотографији Н. Бакареца је у доњем углу лого „1. Александар Вучић – 

За нашу децу.“ и испод фотографије је текст „Члан Председништва и Посланик СНС Донор коже 

изгорелој деци`05 и`06 Пише за Политику и Информер.“ Уз наведени текст објаве приложена је 

фотографија гласачког листића са заокруженим позитивним одговором на референдумско питање. 

Иако се ради о налогу лица против кога се подноси пријава, евидентно је да ово лице налог користи 

за промовисање странке и промовисање референдумске кампање јер основне информације о 

кориснiку налога јасно указују да се дотични представља као представник политичке странке и 

народни посланик и да иступа у својству функционера, односно да у својству функционера води 

референдумску кампању.  

 

Доказ: - Facebook налог Небојше Бакареца https://www.facebook.com/bakarecnebojsa  

 - screenshot налога на друштвеној мрежи Facebook (у прилогу) 

 - screenshot налога на друштвеној мрежи Instagram (у прилогу) 

 - screenshot налога на друштвеној мрежи Twitter (у прилогу) 

Оваквим поступањем и начином на који се промовише изјашњавање грађана на референдумско 

питање прекрешене су одредбе Закона о референдуму и народној иницијативи и то Чл. 27. став 5. 

који прописујуе да „Јавни функционери не могу у том својству, нити у ситуацијама у којима се 

налазе поводом вршења јавне фунцкије, водити референдумску кампању нити могу у својству јавног 

https://www.facebook.com/bakarecnebojsa


функционера учествовати у активностима организатора референдумске кампање“. Небојша Бакарец 

у својству јавног функционера и то народног посланика, што се може утврдити на основу претходно 

описаног чињеничног стања и увидом у приложене доказе, позива грађане да се изјасне за 

референдумски предлог и јасно исказује намеру да са таквим активностима настави до 

референдумског дана.  

 Из наведених разлога, предлажемо да Агенција за спречавање корупције размотри изложене 

доказе, спроведе поступак и изрекне Небојши Бакарецу, народном посланику и члану српске 

напредне странке, меру прописану Законом, односно да  поднесе надлежном органу захтев за 

покретање дисциплинског и  прекршајног поступка.  

У Београду, 11.1.2022                                                                                                         

 

  Подносилац пријаве,  

 Павле Димитријевић 

                     Адреса: Таковска 23, 11103 Београд, 

                     Телефон: 011/ 24 000 62,  

                     Електронска пошта:                

          pavle.dimitrijevic@crta.rs               

  

            

 


