
 

 

Република Србија 
Агенција за борбу против корупције  
Београд 
Царице Милице 1 
 

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 „Сoцијалистичка партија 

Србије“,https://www.facebook.com/socijalistiSPS, са 24.988 пратилаца, коју ова странка користи 

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

слоганa ''Ми стојимо постојано''под којим на њима наступа, наишли смо на објаве које су и 

тренутно доступне а могу представљати повреде наведених закона.  

 

Прегледом доступних објава видљиво је: 

 да је дана 18. маја у 22 часа прва по реду, што значи и последња објављена, објава о 

ставовима министра спољних послова, на којој се може прочитати ''Мој добронамеран 

савет јесте да се седне и разговара. Сваки дијалог је бољи од сукоба. Не сме се довести 

до тога да то не буде рационалан дијалог него да се створи атмосфера да су то све 

антисрпски потези, да је реч о негирању права српског народа и СПЦ. А нарочито ако се 

стекне уверење да неко покушава да отима светиње. За света места су увек говорили 

да нико не треба да у њих дира. Када би те свеце питали да ли су Срби или Црногорци 

мислим да би били изненађени.'' Објава је илустрована фотографијом на којој се види 

поменути министар како у службеним просторијама Министарства спољних послова 

разговара са неименованом женскком особом, док између њих на столу стоји плочица 

са називом Републике Србије на енглеском језику ''SERBIA'' и  на којој се у позадини 

види свечана застава Републике Србије.; 

 

 Неколико објава ниже налази се још једна објава од 17. маја о ставовима министра 

спољних послова, на којој се може прочитати ''Лако ћете ви са мном, гледајте шта ћете 

са својим народом, својим грађанима и својом црквом. Србија је заинтересована само 

за мир, никаква хегемонија над вама нас не интересује, али дошао је крај и ваше 

хегемоније у Београду”, поручио је Дачић.'' И ова објава је илустрована фотографијом 

поменутог министра са неименованог званичног догађаја на којој се у позадини види 

свечана застава Републике Србије и пано са називом Републике Србије на енглеском 

језику ''SERBIA''; 

 

https://www.facebook.com/socijalistiSPS


 

 

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 

политичког субјекта, јавних функционера, предузећа и установа, предузме прописане мере за 

отклањање и кажњавање повреде прописа и да о свему томе обавести јавност. 

За Транспарентност Србија  

Програмски директор 

Немања Ненадић 

Београд, 18.5.2020. 

 


