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АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ 
Царице Милице 1 
11000 Београд 

             
 

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

 

Поштовани, 
 
Транспарентност Србија је 5. фебруара ове године примила, путем електронске поште, 
информацију из једног медија, чији идентитет штитимо будући да његово откривање није 
неопходно за поступање Агенције за спречавање корупције, у коме се указује на могућу повреду 
члана 50. Закона о спречавању корупције ("Сл. гласник РС", бр. 35/2019, 88/2019, 11/2021 - 
аутентично тумачење и 94/2021). У прилогу наведеног обраћања достављена су нам два 
саопштења за јавност која је том медију доставила Служба за информисање Градске Општине 
Нови Београд, тачније Дијана Радисављевић (са бројем мобилног телефона и службеном 
адресом градске општине Нови Београд, који су видљиви у прилогу. 
 
У првом саопштењу, које носи назив ''Шапић: Задатак нам је да Београђанима понудим 
системска решења за њихове проблеме'', се наглашава да је Александар Шапић, потписан као 
''потпредседник Српске напредне странке и председник градске општине Нови Београд'' 
изјавио „Хоћу Београђанима да понудим системска решења. Ја сам се на Новом Београду тиме 
бавио. Мој задатак, уколико постанем градоначелник, није да пијем кафу са грађанима, него 
да им омогућим да дођу до онога што им је неопходно ”. Настављајући даље, Александар Шапић 
у саопштењу информише јавност о томе ''да је процес предлагања кандидата за одборнике 
унутар Српске напредне странке у току, те да ће на листи за београдске изборе бити и 
нестраначких кандидата - На Главном одбору странке 11. фебруара требало би обе листе да 
буду усвојене, највећи број кандидата за одборнике предлажу општински одбори, чекају се још 
увек ти предлози, видећемо ко ће на листи још бити од нестраначких личности. По статуту 
странке Главни одбор мора да потврди обе листе.'' На крају саопштења Александар Шапић 
најављује: ''Уколико будем био изабран, почињемо да градимо метро и за четири године ћемо 
доћи до пола, а ко дође после нас и није задовољан што градимо метро, они нека га затрпају'', 
односно ''да ће једна од првих ствари које ће, уколико буде био у прилици, као градоначелник 
урадити јесте решавање проблема Савског насипа'', као и ''да ће једна од тема којој ће 
посветити посебну пажњу бити екологија, али не на демагошки начин, као што се она данас 
злоупотребљава као тема.''. 
 
Друго саопштење, које носи назив ''Саопштење Александра Шапића: За Владету је Мариника 
наставница румунског, Ћилас авио-инжењер а Мика Алексић – цариник'' садржи осврт 
Александра Шапића на активности Владете Јанковића, такође кандидата за градоначелника 
Београда. У саопштењу Александар Шапић истиче ''Видим да ме господин Владета Јанковић већ 
више пута јавно назива ''доктором Шапићем'' иако се ја никада нигде нисам тако 
представљао, нити на томе инсистирао''.  Поред тога, Александар Шапић путем саопштења 
изражава очекивања ''Уколико намера господина Јанковића није исмевање, већ је то део 
његове праксе, онда очекујем да и своје политичке пријатеље и саборце, по истом принципу 
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ословљава'', односно ''Уколико то не буде радио, јасна је намера да ја будем исмејан, мислећи 
ваљда да ће се тако боље препоручити за позицију за коју се кандидује.''.   
 
Члан 2* Закона 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 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. На крају, јавни функционер је дужан да увек (дакле, и 
у изборној кампањи и ван ње) 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 саопштења не односи на мере и активности које су 
овлашћени и дужни да предузимају, у оквиру свог делокруга рада, Градска општина Нови 
Београд и њен председник. Истовремено, очигледно је да се њима промовише Александар 
Шапић као будући кандидат Српске напредне странке за градоначелника Београда. 
 
Иако нам је познато да избори за одборнике у скупштини Града Београда још увек нису 
расписани, указујемо да у овом случају повреда Закона може постојати по два основа. Први је 
тај што је забрана из члана 50. став 2. општег карактера, односно, да је јавним функционерима 
несумњиво забрањено да користе јавне ресурсе за промоцију политичких субјеката било да то 
чине у изборној кампањи или ван изборне кампање, односно да се не може тумачити да је 
јавним функционерима допуштено да јавне ресурсе користе за промовисање политичких 
субјеката када изборна кампања није у току. Наиме коришћење израза „посебно“ који указује на 
поједине видове злоупотребе не значи искључење оних видова злоупотребе који нису изричито 
наведени.  
 
У овом случају постоји могућност да су јавни ресурси градске општине Нови Београд 
злоупотребљени, али немамо могућност да утврдимо да ли је то учињено по налозима 
председника градске општине или је то самостално учинило лице, иначе запослена или радно 
ангажована у градској општини (на шта указује коришћење службене адресе) које је наведено 
саопштење упутило медијима.  Поред тога, немамо могућности да утврдимо да ли је то изузетан 
случај, односно, да ли наведено лице иначе поступа по налозима председника градске општине 
или самостално.. У сваком случају, провером веб-сајта градске општине смо утврдили да је реч 
о особи која обавља неке послове за градску општину (видети нпр. овде: 
https://novibeograd.rs/poziv-humanitarnim-organizacijama-i-udruzenjima-da-se-prijave-za-ucesce-u-
porodicnom-vikendu-opstine-novi-beograd/). 
 
Због наведене сумње у злоупотребу јавног ресурса позивамо Агенцију, да без одлагања, у складу 
са члановима 77-86. Закона 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.  
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У  Београду, дана 08. фебруара 2022. године  

За организацију Транспарентност Србија  

Програмски директор 
Немања Ненадић 
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