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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 званичној интернет презентацији председника Републике Србије, у рубрици Саопштења, 

може се наћи и прочитати текст под називом ''Разговор са председником Европске народне 

партије'' који је и тренутно доступан на адреси https://www.predsednik.rs/pres-

centar/saopstenja/razgovor-sa-predsednikom-evropske-narodne-partije, а који може 

представљати повреде наведених закона.  

Прегледом поменутог чланка може се уочити: 

 да је Александар Вучић, председник Републике Србије,15. јуна ове године разговарао, 

путем видео конференцијског позива, са Доналдом Туском, 

 да је Доналд Туск председник Европске народне партије, 

 да је Доналд Туск председнику Вучићу пожелео срећу на предстојећим изборима. 

На основу ове објаве грађани могу стећи уверење да преношење жељазваничника једне од 
најзначајнијих политичких странака у Европи, у чију политичку групу као најјачу политичку 
фракцију у Савету Европе али и у Европском парламенту, је Српска напредна страка примљена 
2013. године1, током службеног разговора са јавним функционером Републике Србије, за 
постизање успеха на изборима (што се може протумачити као жеље за постизање резултата 
који би Српској напредној странци обезбедили позицију владајуће политичке странке у 
Републици Србији и омогућили јој континуитет у вршењу власти)суштински представља 
промовисање изборне листе на чијем је челу Александар Вучић, председник Републике Србије 
и истовремено председник Српске напредне странке. 

Као што Вам је познато, чланом 29. Закона о Агенцији за борбу против корупције функционеру 
је забрањено да користи јавне ресурсе за промоцију политичких странака, под чиме се 
посебно подразумева коришћење јавних ресурса у сврху јавног представљања учесника на 
изборима и њихових изборних програма, што ово саопштење свакако може представљати, као 
и коришћење јавних ресурса за друге видове политичких активности као што су, између 
осталог, 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, под чиме се посебно подразумеава 
коришћење јавних скупова и сусрета за јавно представљање учесника у изборима и њихових 
изборних програма. Изузетак прописан у ставу 5. члана 29. Закона о Агенцији за борбу против 
корупције не ослобађа председника Републике Србија од забране да користи јавне ресурсе за 
промоцију политичког субекта, већ само од обавезе да мора да обавести јавност да ли говори 
у државнм или страначком својству, а овде је, на основу места и времена објављивања 
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https://www.predsednik.rs/pres-centar/saopstenja/razgovor-sa-predsednikom-evropske-narodne-partije
https://www.predsednik.rs/pres-centar/saopstenja/razgovor-sa-predsednikom-evropske-narodne-partije
https://glavna-internet-prezentacija.sns.org.rs/lat/novosti/vesti/srpska-napredna-stranka-primljena-u-politicku-grupu-evropske-narodne-partije
https://glavna-internet-prezentacija.sns.org.rs/lat/novosti/vesti/srpska-napredna-stranka-primljena-u-politicku-grupu-evropske-narodne-partije


 

 

очигледно да је реч о разговору који је водио у својству председника државе а не странке чији 
је председник. Наиме, наведени изузетак који се односи на то да функционери изабранни од 
стране народа не морају недвосмислено да предоче саговорницима у ком својству говоре (и 
да на тај начин отклоне евентуалну дилему) не значи да они могу користити скупове на којима 
учествују и сусрете које имају у својству државних функционера (када дилема код слушаоца не 
постоји) у страначке сврхе. 

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. 

 


