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Предмет: Пријава због могуће повреде члана 50. Закона о спречавању корупције

Поштовани,
На званичној интернет презентацији Министарства унутрашњих послова, у рубрици
“Активности” у оквиру сегмента “Актуелно”, 13. новембра 2021 године објављена је
информација под насловом “Министар Вулин: Избори у Србији се добијају путевима,
мостовима, фабрикама и зато Вучић добија изборе”, која је до дана подношења ове пријаве
доступна на адреси: (link), а којa може представљати повреду наведене одредбе Закона. У овој
објави се, поред осталог наводи и: “Министар унутрашњих послова Александар Вулин поручио
је приликом гостовања на ТВ Прва да се избори у Србији добијају изграђеним путевима,
мостовима, фабрикама и да зато Александар Вучић добија изборе. ‘Избори у Србији се
добијају путевима, мостовима, фабрикама и зато Александар Вучић добија изборе. Не
добија их тензијама које није подигао. Није Александар Вучић подигао некакве иницијативе
за ова или она права да иду пред камерама и праве хаос у Београду. Александар Вучић је
причао о мостовима, болницама и путевима и тако се добијају избори у Србији.”.
Осим ње, на истој интернет презентацији и у оквиру већ поменуте рубрике “Активности” у
оквиру сегмента “Актуелно”, 29. новембра 2021 године објављена је информација под
насловом ''Министар Вулин у Источном Сарајеву:Протести у Београду немају ни мало везе са
чистим ваздухом, већ са прљавим новцем и прљавом политиком'' која је до дана подношења
ове пријаве доступна на адреси: (link), а којa такође може представљати повреду наведене
одредбе Закона. У овој информацији, поред осталог се наводи: “Министар унутрашњих
послова Александар Вулин изјавио је данас у Источном Сарајеву да протести који су одржани
у суботу широм градова Србије немају никакве везе са екологијом већ са прљавом
политиком и прљавим новцем и да постоје врло моћни политички центри ван граница
Србије који желе да председник Александар Вучић више не води Србију.”, као и “Док је
Александар Вучић на власти и води Републику Србију, Република Српска ће бити сачувана, а
политичка стабилност у Србији ће бити очувана“.”.
Члан 2* у ставу 1. тачка 4а) дефинише да је ''јавни ресурс непокретност, покретна ствар и
свако друго добро које је у јавној својини, односно у другом облику својине које користе органи
Републике Србије, ...;''. Осим тога, чланом 50. Закона о спречавању корупције јавном
функционеру је забрањено 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, као и политичко оглашавање. Штавише, поменутим чланом
прецизирано 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
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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. На крају, јавни функционер је
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.
Видљиво је да се садржина цитираних објава не односи на мере и активности које је
Министарство унутрашњих послова овлашћено и дужно да предузима у оквиру свог делокруга
рада. Истовремено, очигледно је да се на званичној интернет презентацији Министарства
унутрашњих послова промовише Александар Вучић, председник Републике Србије и
истовремено председник Српске напредне странке. Српска напредна странка је странка око које
је формирана како коалиција под називом ''Александар Вучић — За нашу децу'' тако и
посланичка група истоименог назива коју сачињава више политичких странака, између осталих
и ''Покрет социјалиста'' 1, чији је председник Александар Вулин, министар унутрашњих
послова. Цитиране објаве су јавно доступне на званичној презентацији Министарства
унутрашњих послова иако се не односе на овлашћења и надлежности министра унутрашњих
послова већ супротно томе, имају очигледно везе са Александром Вулином као политичарем и
председником поменуте странке. Поред тога, објаве су постале јавно доступне у тренутку када
се зна да ће председнички, парламентарни и београдски избори бити одржани 3. априла 2022.
године 2, како је то годину дана раније најавио Александар Вучић 3.
Због наведене злоупотребе јавног ресурса позивамо Агенцију, да без одлагања, у складу са
члановима 77-86. Закона о спречавању корупције спроведе прописани поступак, утврди
чињенице о могућем кршењу правила о забрани коришћења јавних ресурса од стране јавног
функционера и изрекне прописане мере за отклањање и санкционисање повреде прописа, као
и да о свему томе обавести јавност.
У Београду, дана 06. децембра 2021. године
За организацију Транспарентност Србија
Програмски директор
Немања Ненадић

1
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