
АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ 

 

 

Царице Милице 1 

11000 Београд  

 

 

На основу члана 78. Закона о спречавању корупције и члана 37.  Закона о финансирању 

политичких активности, подносим 

 

ПРИЈАВУ 

 

Против:  

1) 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 2. алиneја 5. и члана 

23. став 3. Закона о финансирању политичких активности и евентуално неког другог 

члана истог закона. 

 

Образложење 

           Прилога: 3 

Дана 21. марта 2022. године, преко друштвене мреже „Facebook“ на званичној страници 

Српске напредне странке Гроцка https://www.facebook.com/sns.grocka , објављено је следеће 

саопштење које преносим у целости: „Хуманитарни турнир у малом фудбалу у Винчи 

Прикупљена средства додељена су нашим суграђанима, породици Араповић за лечење 

њиховог сина, малог Вука.  Ко је у прилици, малом Вуку може помоћи слањем СМС поруке: 

Упишемо 1154 и пошаљемо на број 3030. Наше мало неком много значи- #DelaGovore 

#ZajednoMozemoSve“.   

  Доказ: „Screenshot“ званичне странице Српска напредна странка Гроцка на  

  друштвеној мрежи „Facebook“ са фотографијама и саопштењем, у прилогу 

Наведено саопштење прате фотографије учесника хуманитарне акције на којима се налази 

и председник Градске општине Гроцка, као и Захвалнице за учешће на хуманитарном 

турниру Српске напредне странке.  

   

 

https://www.facebook.com/sns.grocka
https://www.facebook.com/hashtag/delagovore?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW5wjMUuwka1LsLydfiLB_9wxCx3FhbDcct_bXYu-R_9W0P_nOHS5W813aMKMc8HzTflvd0QFDmEONdT_MPptFQRGm6tetAwk5xO5hT3Gx3cfI0MFtB2Mfbrr9-s8iIVERFkq_nyBicn6HXE2mWeuFh&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/zajednomozemosve?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW5wjMUuwka1LsLydfiLB_9wxCx3FhbDcct_bXYu-R_9W0P_nOHS5W813aMKMc8HzTflvd0QFDmEONdT_MPptFQRGm6tetAwk5xO5hT3Gx3cfI0MFtB2Mfbrr9-s8iIVERFkq_nyBicn6HXE2mWeuFh&__tn__=*NK-R


Закон о финансирању политичких активности у уводним одредбама, тачније у члану 2. 

алинеја 5. овог закона, дефинише појам „изборне кампање“ и таксативно набраја активности 

које се могу вршити током изборне кампање и које су дозвољене одредбама Закона о 

финансирању политичких активности међу које које не потпадају активности хуманитарног 

карактера. Напротив, чланом 23. став 3. Закона о финансирању политичких активности 

забрањено је политичким субјектима финансирање активности хуманитарног карактера, 

посебно током изборне кампање. Активности хуманитарног карактера не потпадају под 

активности које су дозвољене Законом о финансирању политчиких активности. 

 

Имајући наведено у виду, 

 

ПРЕДЛАЖЕМ 

 

Да Агенција за спречавање корупције против пријављених 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, као и да подносиоца пријаве и јавност 

обавести о предузетим радњама и исходу поступка. 

 

 

 

У Београду, 22.03.2022. године.  

                     Подносилац пријаве,  

            

                     Павле Димитријевић 
                     Адреса: Француска 6,  

11108 Београд, 

                     Телефон: 011/ 24 000 62,  

                     Електронска пошта:                

         pavle.dimitrijevic@crta.rs               

 

         

________________________________ 


