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Предмет: Пријава због могуће повреде члана 23. Закона о финансирању политичких 

активности и члана 29. Закона о Агенцији за борбу против корупције 

Поштовани,  

На друштвеној мрежи Фејсбук, на страници корисника ''Српска напредна странка''.  

https://www.facebook.com/snssrbija, са 116. 794 пратилаца, коју ова странка користи у изборној 

кампањи за парламентарне изборе 2020. године, што се може закључити и из заокруженог 

броја ''1'' који симболизује редни број изборне листе ове странке на предстојећим изборима 

за народне посланике, може се наћи и погледати видео спот чији је званичан назив ''Будите уз 

своју и сву децу Србије'', који је и тренутно доступан на адреси 

https://www.facebook.com/snssrbija/videos/194054201849239/, а чија садржина указује на 

могућу повреду наведених закона.  

Прегледом поменутог спота видљиво је: 

 да се од 1. до 4. секунде, као и од 46. до 52. секунде, односно 54. секунде до 1. минута 

и 2 секунде спота у њему појављује Александар Вучић, који је председник Републике 

Србије, председник Српске напредне странке и истовремено носилац њене изборне 

листе, како стоји на тераси зграде, највероватније згради Скупштине Града Београда, 

судећи према позадини у којој се види зграда Скупштине Републике Србије са својим 

свечаним улазом и куполама, што је идентично кадровима на фотографији бр. 11 која 

се може наћи на званичној презентацији Града Београа, у рубрици Фото и видео 

галерија – Знаменитости, доступној на 

адреси,https://www.beograd.rs/m/galerija/znamenitosti-

beograda/#prettyPhoto[gallery1]/10/, 

 да се у његовој позадини вијоре званична знамења Републике Србије, тачније Државна 

застава Републике Србије, 

 да се у 25. секунди спота могу видети кадрови терена који по својим одликама подсећа 

на рударске површинске копове, између осталог и на Рударски басен Колубара, који је 

у јавној својини, односно машине, уређаји и опрема која се користи на рударским 

површинским коповима, између осталог и на Рударском басену Колубара,   

 да се од 1. минута и 14. секунде до 1. минута и 16. секунде спота појављује 

железнничка композиција која по облику, бојама и заштитном знаку на предњој страни 

локомотиве подсећа на облик, боје и заштитни знак локомотива и вагона које 

предузеће за железнички превоз ''Србија воз'' а.д., чији је оснивач и једини акционар 

Републик Србија, користи систем приградске железнице у Београду. 

На основу ове објаве може се закључити да се средства и објекти којима располажу јавно 
предузеће ''Електропривреда Србије'', предузеће ''Србија воз'' а.д., као и јединица локалне 
самоуправе, Град Београд, као јавни ресурс, користе за предизборну кампању Српске 
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напредне странке за изборе који се одржавају 21. јуна 2020, супротно члану 12. Закона о 
финансирању политичких активности који императивном одредбом забрањује носиоцима 
јавних овлашћења, јавним предузећима и привредним друштвима са учешћем државног 
капитала да финансирају политичке субјекте.  

Због свега наведеног позивамо Агенцију, да у складу са чланом 35. Закона о финансирању 
политичких активности, односно чланом 50. Закона о Агенцији за борбу против корупције 
спроведе прописани поступак, утврди чињенице о могућем кршењу правила од стране јавних 
функционера и предузећа, предузме прописане мере за отклањање и кажњавање повреде 
прописа и да о свему томе обавести јавност. 

За Транспарентност Србија  

Програмски директор 

Немања Ненадић 

Београд, 17.6.2020. 

 

 


