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Предмет: Пријава због могуће повреде члана 29. Закона о Агенцији за борбу против 

корупције, члана 50. Закона о спречавању корупције, као и члана 12. ст. 1, а у зависности од 

неутврђених чињеница и члана 23.ст. 2. Закона о финансирању политичких активности  

Поштовани,  

На територији градске општине Звездара у Београду, на најмање две локације (у Булевару 

краља Александра и у улици Миријевски венац), као и на званичној веб – презентацији градске 

општине https://zvezdara.rs/wp-content/uploads/2020/08/Bilbord40X30-1-pdf-150x113.jpg 

уочили смо плакат, односно билборд, на којем се налазе фотографије ученика генерације из 

основних и средњих школа са територије ове градске општине.  

Испод фотографија ученика истакнут је натпис „Звездара – за нашу децу“.  

Ова порука је недвосмислено у вези са називом изборне листе која је учествовала на недавно 

одржаним изборима за одборнике у градској општини Звездара, као и на изборима за 

народне посланике: Коалиција: Александар Вучић – За нашу децу. Да није реч о случајности 

потврђује чињеница да је градска општина Звездара сличне промотивне билборде постављала 

и раније, али да је, тада слоган био другачији (2019: „Понос Звездаре!“). 

У овој градској општини Београда, како пре избора 2020, тако и после њих, већину одборника 

имају представници коалиције политичких странака која је на овогодишњим изборима 

наступала под слоганом „за нашу децу“, што се може проверити увидом у записнике са 

седница скупштине градске општине.  

Услед тога, постоји сумња да је су актуелни или претходни председник градске општине, 
односно други функционер у градској општини који је донео одлуку о постављању плаката на 
званичан сајт, односно билборда, са наведеним садржајем поступио супротно забрани из 
члана 29. некадашњег Закона о Агенцији за борбу против корупције (пре 1.9.2020), односно 
члана 50. Закона о спречавању корупције. Наиме, на основу ст. 2. члана 50. „Јавни функционер 
не може да користи јавне ресурсе ... за промоцију политичких странака, односно политичких 
субјеката.“  

Будући да се на овај начин остварује корист (политичка промоција) и за политички субјект чији 
је слоган постављен на званичну интернет презентацију градске општине и на билборд, 
постоји сумња да су описаним радњама прекршене и одредбе члана 12. Закона о 
финансирању политичких активности (забрана финансирања политичких субјеката од 
организација које врше јавна овлашћења), а уколико су спорне радње предузете током 
трајања изборне кампање и члана 23. ст. 2. истог закона.  

Због свега наведеног позивамо Агенцију, да у складу са чланом 78. Закона о спречавању 
корупције, односно чланом 35. Закона о финансирању политичких активности, спроведе 
прописани поступак, утврди чињенице о могућем кршењу правила од стране јавних 
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функционера и политичких субјеката, предузме прописане мере за отклањање и кажњавање 
повреде прописа и да о свему томе обавести јавност. 

Прилози: 

 Фотографије билборда из 2020. у Булевару краља Александра и плаката из 2019. 

 Снимак фотографије са званичне интернет презентације ГО Звездара 

 

За Транспарентност Србија  

Немања Ненадић 

Београд, 8.9.2020. 

 


