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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                                       
АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ 
Царице Милице 1 
11000 Београд 
             
 

Предмет: Пријава због могуће повреде члана 50. Закона о спречавању корупције и члана 23. 
Закона о финансирању политичких активности 

Поштовани, 
 
На друштвеној мрежи Фејсбук, на страници корисника ''Српска напредна странка'' 
https://www.facebook.com/snssrbija/videos, са 120 000 пратилаца, коју ова странка користи за 
промоцију свог редовног рада и политичких активности које у оквиру њега предузима, на дан 
21. децембра 2021. године објављена је информација и видео спот чији је званичан назив 
''Заједно бринемо о животној средини'', хештег ''#SNS #Srbija #Ekologija'', који су тренутно 
доступни на адреси https://www.facebook.com/watch/?v=919123028724092, а чија садржина 
указује на могућу повреду наведеног закона. 
 
Прегледом поменутог текста може се уочити:  
 
• да су ''У Основној школи "Доситеј Обрадовић" у Опову замењене две котларнице'', без 
навођења у каквој су вези наведена образовно-васпитна установа основног образовања и 
поменута политичка странка, 
 
• податак о томе да су  некоме - ''ђаци су нам насликали како виде животну средину'', без 
изричитог навођења коме су конкретно ђаци насликали своја виђења животне средина, чиме се 
посредно тврди и сугерише да су ђаци то учинили представницима Српске напредне странке и 
 
• да је том приликом неко - ''Поделили смо саднице нашим малишанима и обећали су да ће их 
засадити заједно са својим родитељима и да ће нас обавестити о томе'', без изричитог 
навођења ко је поделио наведене саднице и коме су се конкретно ђаци обавезали да ће их 
засадити са родитељима и обавестити га о томе, чиме се посредно тврди и сугерише да су ђаци 
то учинили представницима Српске напредне странке. 
 
Поред тога, прегледом поменутог спота видљиво је:  
 
• да се у 6. секунди спота појављује текст следеће садржине: ''Данас се налазимо у Основној 
школи "Доситеј Обрадовић" у Опову'', 
 
• да се од 7. до 10. секунде спота приказује унутрашњост просторије за коју се, с обзиром да се 
у њој налазе клупе са школским прибором (уџбеницима, свескама и перницама) и неименована 
деца, може закључити да је реч о учионици и ученицима наведене школе, са пратећим текстом 
следеће садржине: ''Данас се налазимо у Основној школи "Доситеј Обрадовић" у Опову где смо 
заменили две котларнице'', 
 
• да се у 17. и 18. секунди, односно у 21. и 22. секунди спота може уочити женска особа, која се, 
упркос томе што носи маску преко лице, упоређивањем са фотографијама доступним на 
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званичној веб презентацији Министарства заштите животне средине 
https://www.ekologija.gov.rs/ може идентификовати као Ирена Вујовић, министарка,  
 
• да поменута министарка том приликом разгледа ученичке цртеже и разговора са ученицима о 
њима у унутрашњост просторије за коју се, с обзиром да се у њој налазе клупе са школским 
прибором (уџбеницима, свескама и перницама), ормани, чивилуци са јакнама и неименована 
деца, може закључити да је реч о учионици, снимљеној из другог угла и ученицима наведене 
школе,  
 
• да поменута министарка од 23. до 27. секунде спота, у унутрашњости раније описане 
просторије и ученика, у пратњи медија који је снимају, дели ученицима минијатурне јелке у 
саксијама, са пратећим текстом следеће садржине: ''Поделили смо и саднице нашим 
малишанима'' и 
 
• да се од 33. до 36. секунде спот завршава групном фотографијом, са школском таблом у 
позадини, већ поменуте министарке, неидентификованих одраслих особа за које се може 
претпоставити да је реч о директору и наставном особљу и ученика наведене школе. 
 
На основу тога видљиво је да објава у ствари садржи приказ мера и активности које су 
Министарство заштите животне средине и министарка Ирена Вујовић овлашћени и дужни да 
предузимају у оквиру својих надлежности и делокруга рада. Истовремено, очигледно је да се на 
друштвеној мрежи Фејсбук, на страници корисника ''Српска напредна странка'' замена котлова 
у котларницама наведене школе и дељење саднице дрвећа представља као политичка 
активност Српске напредне странке и њене чланице Председништва, односно председнице 
Надзорног одбора Српске напредне странке Ирене Вујовић. Стога постоји сумња да су описаним 
радњама прекршене одредбе члана 50. Закона о спречавању корупције услед којих грађани могу 
бити доведени у заблуду и доћи до погрешног закључка. 
 
Због могуће 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. 
 
Поред тога, у овој пријави, позивамо Агенцију да на исти начин утврди чињенице о могућем  
кршењу правила о забрани коришћења јавних ресурса од стране јавног функционера и у свим 
другим објавама на друштвеној мрежи Фејсбук, на страници корисника ''Српска напредна 
странка'' као што су нпр. оне објављене у последње две недеље: 
 

• ''Опово је добило три савремена котла'', 
• ''2020. године се кренуло са реализацијом пројекта хале за секундарну сепарацију у 

Пироту'', 
• ''Србија данас ствара своју будућност'', 
• ''Едукација о екологији почиње од најмлађих'', 
• ''Урадили смо заједно'', 
• ''Наставићемо још јаче да радимо за нашу Србију, за нашу децу'',  
• ''Посета обновљеној школи у Ражњу'',  
• ''Испуњавамо обећања'' и  
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• ''Обећано - испуњено!'' и др. 
 
Истовремено, горе описани начин остваривања користи (политичка промоција), у конкретном 
случају за Српску напредну странку, изричито је, на основу члана 23. Закона о финансирању 
политичких активности, забрањен током изборне кампање јер такође представља злоупотребу 
јавних ресурса. Будући да ће, према јавно доступним подацима, председнички, парламентарни 
и београдски избори бити одржани 3. априла позивамо Агенцију да проактивно делује тако што 
ће на дан расписивања избора, који је и дан када почиње изборна кампања, проверити да ли су 
поменуте објаве и даље доступне, да ли је услед тога прекршен члан 23. Закона о финансирању 
политичких активности и у случају да утврди чињенице о кршењу правила о забрани коришћења 
јавних ресурса од стране Српске напредне странке, изрекне прописане мере за отклањање 
уочених недостатака, односно покрене прекршајни поступак уколико је прекршај већ начињен. 
 
На крају, напомињемо да информације из приватног живота, односно лични записи, запис лика 
и запис гласа не може бити објављен без пристанка лица чијег се приватног живота тиче. Лик 
ученика, као и сви други подаци о њему, припадају сфери дететове приватности и подлежу 
посебној заштити. Због тога , чак ни школе не могу, без сагласности ученика и њихових родитеља, 
да објављују фотографије деце. Штавише, за употребу фотографија насталих током активности 
ученика у школи, на основу дате сагласности, у неком другом циљу и ради постизања неке друге 
сврхе неопходно је прибавити посебну сагласност родитеља.    
 
 
 
 
У  Београду, дана 22. децембра 2021. године  

За организацију Транспарентност Србија  

Програмски директор 
Немања Ненадић 

 


