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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 116.642 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 ''Отказа 

неће бити, плате се смањивати неће'', који је и тренутно доступан на адреси 

https://www.facebook.com/watch/?v=295506868154864, и широко се дистрибуира преко 

медија1, а који може представљати повреде наведених закона.  

Прегледом поменутог спота видљиво је: 

 да се у 1. секунди спота појављује мушкарац који је представљен као ''Мирослав 

Спасојевић'' а испод чијег имена је потписано ''Рударски басен Колубара Србија'''', 

 да се наведена особа налази на отвореном простору и да се у њеној позадини могу 

видети кадрови терена који по својим одликама подсећа на рударске површинске 

копове, између осталог и на Рударски басен Колубара; 

 да се од 1. до 10. секунде спота могу видети машине, уређаји и опрема која се користи 

на рударским површинским коповима, између осталог и на Рударском басену 

Колубара, 

 је наведена особа обучена у радну униформу са званичном ознаком и симболом Јавног 

предузећа ''Електропривреда Србије'', 

 да се у 11. секунди спота, одмах након поменутог Мирослава Спасојевића, појављује 

Александар Вучић, кои је председник Републике Србије, председник Српске напредне 

странке и истовремено носилац њене изборне листе, 

 да се у 10. секунди спота појављује реченица, чији је почетак ''Колубара је срце нашег'', 

монтажом приписана истовремено Мирославу Спасојевићу и Алекснадру Вучићу,  

 да од 11. до 20. секунде спота преостали део реченице, који гласи ''енергетског 

система али и срце наше српске економије, дакле, отказа неће бити, плате се 

смањивати неће.'' изговара Александар Вучић, кои је председник Републике Србије, 

председник Српске напредне странке и истовремено носилац њене изборне листе, док 

                                                             
1https://nova.rs/politika/jos-jedna-zloupotreba-kolubara-i-eps-u-novom-spotu-sns/, 
https://www.srbijadanas.net/jos-jedna-zloupotreba-kolubara-i-eps-u-novom-spotu-sns/, 
https://naslovi.net/cir/2020-06-12/nova/jos-jedna-zloupotreba-kolubara-i-eps-u-novom-spotu-
sns/25584840 
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су у позадини кадрови машина, уређаја и опреме која се користи на рударским 

површинским коповима, између осталог и на Рударском басену Колубара. 

На основу ове објаве може се закључити да се средства којима располаже јавно предузеће 
''Електропривреда Србије'', као јавни ресурс, користе за предизборну кампању Српске 
напредне странке за изборе који се одржавају 21. јуна 2020, супротно члану 12. Закона о 
финансирању политичких активности који императивном одредбом забрањује јавним 
предузећима 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, 15.6.2020. 

 


