НАЦРТ
ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ
ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ
Члан 1.
У Закону о финансирању политичких активности („Службени гласник РС”,
број 43/11 и 123/14 - у даљем тексту: Закон), у члану 2. алинеја 5. после речи: „скуп“
додаје се реч: „политичких“.
Члан 2.
У члану 3. став 3. после речи: „задуживати“ додаје се реч: „искључиво“.
Члан 3.
У члану 8. став 2. мења се и гласи:
„Политичка странка је дужна да прими уплату чланарине искључиво са текућег
рачуна члана.“ .
Члан 4.
У члану 9. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Правно и физичко лице дужно је да уплату новчаног износа из става 1. овог
члана врши искључиво са свог текућег рачуна“.
Досадашњи ст. 4.5. 6. и 7. постају ст. 5.6.7.и 8.
Члан 5.
У члану 12. став 1. после речи: „других организација“ додају се речи: „и
појединаца који врше јавна овлашћења“.
Члан 6.
У члану 15. став 3. после речи: „овог закона“ додају се речи: „прилог примљен
супротно члану 9. став 5. овог закона“.

Члан 7.
У члану 19. став 3. брише се.
Члан 8.
У члану 20. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„У случају привременог финансирања, надлежни органи су дужни да обезбеде
средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање у износу од 0,07%
пореских прихода буџета Републике Србије, пореских прихода буџета аутономне
покрајине, односно пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе, претходне
фискалне године за коју је буџет донет.“.
Члан 9.
У члану 21. став 1. реч: „пет“ замењује се речју: „ десет“.
Члан 10.
У члану 25. став 3. реч: „три“ замењује се речју: „ пет“.
Члан 11.
Назив изнад члана 28. мења се и гласи:
„Годишњи извештај о финансирању политичког субјекта“
Члан 12.
У члан 28. став 1. речи: „годишњи финансијски извештај“ замењују се речима:
„годишњи извештај о финансирању политичког субјекта“, а речи: „као и извештај о
прилозима и имовини“ замењује се речима: „који садржи податке о прилозима и
имовини“.
После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Годишњи извештај о финансирању политичког субјекта садржи податке о
пореклу, висини и структури свих прикупљених и утрошених средстава из јавних и
приватних извора.“.
Досадашњи ст. 2. 3. и 4.који постају ст. 3. 4 и 5, мењају се и гласе:
У ставу 3. речи: „годишњег финансијског извештаја“ замењују се речима:
„годишњег извештаја о финансирању политичког субјекта“.
У ставу 4. речи: „годишњи финансијски извештај“ замењују се речима:
„годишњи извештај о финансирању политичког субјекта“.

У ставу 5. после речи: „садржину“ додају се речи: „и начин подношења“, а
речи „годишњег финансијског извештаја“ замењују се речима: „годишњег извештаја о
финансирању политичког субјекта“.

Члан 13.
У члану 2 9 .став 5 . по сле р ечи: „садр жину“ до дају се р ечи: „и начин
подношења“.
Члан 14.
У члану 30. став 1. речи: „до дана подношења извештаја“ замењују се речима:
„до дана законом предвиђеног за подношење извештаја“.
У ставу 2. речи: „до дана подношења извештаја“ замењују се речима: „до дана
законом предвиђеног за подношење извештаја“.
Члан 15.
У члану 32. став 4. после речи: „на захтев Агенције,“ додају се речи: „у року
који одреди Агенција, који не може бити дужи од 15 дана.“.
Члан 16.
Члан 33. мења се и гласи:
„Члан 33
Средства за обављање послова контроле трошкова изборне кампање за изборе
за председника Републике, изборе за народне посланике, посланике и одборнике,
обезбеђују се Агенцији у буџету Републике Србије.
У случају одржавања избора, висина средстава из става 1. овог члана
обезбеђује се у односу на укупан износ средстава која се из буџета Републике Србије
издвајају за изборну кампању за изборе за народне посланике, на следећи начин:
-за председника Републике, или председника Републике и народне посланике,
или председника Републике и посланике, или председника Републике и одборнике, у
износу не мањем од 9,10%;
-за народне посланике, или народне посланике и председника Републике, или
народне посланике и посланике, или народне посланике и одборнике, у износу не мањем
од 9,10%;
- за посланикe, или за посланике и одборнике на територији аутономне
покрајине, у износу не мањем од 3,05%;
-за одборнике у Скупштини града Београда, у износу не мањем од 3,05%;
-за одборнике у скупштини града, у износу не мањем од 0,38%:
-за одборнике у скупштини општине, у износу не мањем 0,31%;

Висина средстава из става 1. овог члана не може бити мања од 9,10% од
укупног износа средстава која се из буџета Републике Србије издвајају за изборну
кампању за изборе за народне посланике, ако се избори одржавају истовремено за
председника Републике, народне посланике, посланике и одборнике.
Ако се у једној календарској години одржава више избора у различито време,
проценат из става 2. овог члана примењује се за сваке изборе.“.
Члан 17.
У називу изнад члана 34. реч; „Контрола“ замењује се речју: „Ревизија“.
Члан 18.
Члан 34. мења се и гласи:

„Члан 34

Програм ревизије Државне ревизорске институције сваке године обухвата
одговарајући број политичких субјеката који имају представнике у Народној скупштини.“.
Члан 19.
После члана 34. додаје се члан 34 а, који гласи:
„Члан 34а
Годишњи план пореске контроле, који се доноси у складу са законом којим се
уређују порески поступак и пореска администрација, обухвата контролу даваоца
финансијских средстава, односно роба и услуга политичким субјектима.
Избор лица за контролу из става 1. овог члана врши се првенствено на основу
извештаја Агенције за борбу против корупције о финансирању политичких субјеката.“.
Члан 20.
У члану 39. став 1. тачка 8) мења се и гласи:
„поступа супротно члану 18. овог закона;“.
У ставу 1. тачка 12) мења се и гласи:
„не поступи у складу са чланом 28. овог закона;“.
У ставу 1. тачка 13) речи: „финансијски извештај“ замењују се речима:
„годишњи извештај о финансирању политичког субјекта“.
Члан 21.
Назив изнад члана 40. мења се и гласи:
„Остали прекршаји“

Члан 22.
После члана 42. додају се чл. 42а и 42б, који гласе:
„Члан 42а
Политичке странке дужне су да у року од годину дана од дана ступања на
снагу овог закона, закључе уговор о отуђењу власништва над уделима или акцијама које
су стекли пре ступања на снагу Закона, поднесу захтев надлежном регистру за упис
промене власништва над уделима или акцијама и у року од 15 дана обавесте Агенцију о
свим предузетим радњама.
Члан 42б
Политичке странке које у року предвиђеном у члану 42а овог закона не закључе
уговор о отуђењу, односно не поднесу захтев надлежном регистру за упис промене
власништва над уделима или акцијама, губе право на финансирање редовног рада из
јавних извора до закључења уговора о отуђењу и подношења захтева надлежном регистру
за упис промене власништва над уделима или акцијама.
Решење о губитку права на добијање средстава из јавних извора из става 1. овог
члана доноси Агенција и против њега се може покренути управни спор.“.

Члан 23.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ

Члан 2.
Поједини појмови, у смислу овог закона, имају следеће значење:
- "политичкa активност" је редован рад и изборна кампања политичког субјекта
као подносиоца проглашене изборне листе и предлагача кандидата за председника
Републике, народне посланике, посланике и одборнике;
- "политичка странка" је организација грађана уписана у Регистар политичких
странака код надлежног органа у складу са законом;
- "коалиција" је облик удруживања политичких субјеката ради заједничког учешћа
на изборима, који своје међусобне односе уређују уговором, овереним у складу са
законом којим се уређује оверавање потписа;
- "група грађана" је облик удруживања бирача ради заједничког учешћа на
изборима, који своје међусобне односе уређују уговором, овереним у складу са
законом којим се уређује оверавање потписа;
- "изборнa кампањa" је скуп ПОЛИТИЧКИХ активности политичког субјекта од
дана расписивања избора до дана проглашења коначних резултата избора;
- "редован рад" је политичка активност политичког субјекта који се не односи на
изборну кампању;
- "изборно јемство" је гаранција политичког субјекта који учествује на изборима да
ће вратити износ средстава добијених из јавних извора за финансирање изборне
кампање уколико не освоји 1% важећих гласова, односно у случају политичког
субјекта који представља и заступа интересе националних мањина уколико не освоји
0,2 % важећих гласова;
- "вредност давања" је укупна вредност свих давања (чланарина, прилог) која једно
физичко или правно лице даје политичком субјекту на годишњем нивоу;
- "просечна месечна зарада" је просечна месечна зарада у Републици Србији, без пореза
и доприноса, према подацима органа надлежног за послове статистике за претходну
годину.
Члан 3.
Политички субјекти финансирају се из јавних и приватних извора.
Средства из извора из става 1. овог члана политички субјекти користе за
финансирање трошкова редовног рада и трошковe изборне кампање.
Политички субјекти се могу задуживати ИСКЉУЧИВО код банака и других
финансијских организација у Републици Србији, у складу са законом.

Члан 8.
Чланарина је новчани износ који члан политичке странке редовно плаћа на начин и
под условима утврђеним статутом или другим општим актом политичке странке.
Члан политичке странке дужан је да уплату чланарине врши искључиво са свог
текућег рачуна.
ПОЛИТИЧКА СТРАНКА ЈЕ ДУЖНА ДА ПРИМИ УПЛАТУ ЧЛАНАРИНЕ
ИСКЉУЧИВО СА ТЕКУЋЕГ РАЧУНА ЧЛАНА.
Изузетно од става 2. овог члана, чланарина чији износ не прелази 1.000 динара на
годишњем нивоу може се платити у готовини или путем уплатнице. Ако се чланарина
плаћа у готовини, овлашћено лице политичке странке дужно је да изда признаницу о
примљеној чланарини. Признаницу потписује члан политичке странке који је чланарину
уплатио и овлашћено лице политичке странке.
Овлашћено лице политичке странке је дужно да износ чланарине који је плаћен у
готовини уплати на текући рачун политичке странке у року од седам дана од дана
издавања признанице.
Члан 9.
Прилог је новчани износ, осим чланарине, који физичко или правно лице
добровољно даје политичком субјекту, поклон, као и услуге пружене без накнаде или под
условима који одступају од тржишних.
Прилог су и кредити, зајмови и друге услуге банака и других финансијских
организација у Републици Србији дати под условима који одступају од тржишних, као и
отпис дугова.
Давалац прилога, који обавља привредну делатност, дужан је да приликом давања
прилога, а најкасније наредног дана од дана давања прилога, достави политичком субјекту
своју изјаву или потврду надлежног органа да је измирио све обавезе по основу јавних
прихода, као и изјаву да не врши нити да је у последње две године вршио делатност од
општег интереса по основу уговора. Правно лице - давалац прилога дужно је да достави и
податке о својој власничкој структури. Давалац прилога дужан је да, најкасније у року од
три дана од дана давања прилога, достави политичком субјекту своју изјаву да није
прекорачио максималну вредност давања из члана 10. ст. 1. и 2. овог закона.
ПРАВНО И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ДУЖНО ЈЕ ДА УПЛАТУ НОВЧАНОГ ИЗНОСА ИЗ
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ ИСКЉУЧИВО СА СВОГ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА.
Политички субјекат је дужан да прими уплату новчаног износа из става 1. овог
члана искључиво са текућег рачуна даваоца.
Политички субјекат је дужан да евидентира прилог из става 1. овог члана.
Забрањено је вршење било каквог притиска, претње, дискриминације или било који
други облик непосредног или посредног стављања у неповољнији положај физичког или
правног лица које даје прилог политичком субјекту.
Државни органи дужни су да спрече и казне свако насиље, кршење права или
претњу физичком или правном лицу због чињенице да је дало прилог политичком
субјекту.

Члан 12.
Забрањено је финансирање политичког субјекта од: страних држава; страних
физичких и правних лица, осим међународних политичких удружења; анонимних
дародаваца; јавних установа, јавних предузећа, привредних друштава и предузетника
који обављају услуге од општег интереса; установа и предузећа са учешћем државног
капитала; других организација И ПОЈЕДИНАЦА КОЈИ ВРШЕ ЈАВНА
ОВЛАШЋЕЊА; синдиката; удружења и других недобитних организација; цркава и
верских заједница; приређивача игара на срећу; увозника, извозника и произвођача
акцизних производа; правних лица и предузетника који имају доспеле, а неизмирене
обавезе по основу јавних прихода, осим уколико овим законом није другачије
одређено.
Прилог који међународна политичка удружења дају политичком субјекту не
може бити у новцу.
Забрањено је финансирање политичког субјекта од стране правног или
физичког лица које врши делатности од општег интереса по основу уговора са
органима Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе,
као и јавним службама чији су они оснивачи, за време док постоји такав уговорни
однос и две године након престанка уговорног односа.
Забрањено је да политичка странка стиче удео или акције у правном лицу.
Забрањено је финансирање политичког субјекта од стране задужбине или
фондације.
Члан 15.
Новчана средства стечена супротно члану 12. овог закона политички субјекат
дужан је да врати субјекту од кога је примио, у року од 15 дана од дана пријема средстава.
У случају да је уплатилац средстава престао да постоји, политички субјекат је дужан да
уплаћени износ пренесе на рачун буџета Републике Србије у року од 15 дана од дана
пријема средстава.
Политичка странка је дужна да чланарину која је примљена супротно члану 8. став
3. овог закона уплати на рачун буџета Републике Србије у року од 15 дана од дана пријема
чланарине.
Прилог за који није достављена документација прописана чланом 9. став 3. овог
закона, ПРИЛОГ ПРИМЉЕН СУПРОТНО ЧЛАНУ 9 . СТАВ 5. ОВОГ ЗАКОНА , као и
давања преко износа прописаног у члану 10. овог закона политички субјекат је дужан да
врати даваоцу у року од 15 дана од дана пријема прилога.

Ако се средства из става 3. овог члана не могу уплатити на рачун даваоца прилога,
средства се уплаћују на рачун буџета Републике Србије.
Члан 19.
Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката користе се за
функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта и подразумевају: рад са
бирачима и чланством, трошкове превоза и одржавања скупова, трошкове промоције,
рекламног материјала и публикација, трошкове истраживања јавног мњења, обуке,
међународну сарадњу, трошкове зарада и накнада запослених, комуналне трошкове,
као и трошкове за друге сличне активности.
Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката користе се и за
финансирање трошкова изборне кампање, у складу са овим законом.
Средства добијена из јавних извора у износу од најмање 5% укупних средстава
добијених за редован рад на годишњем нивоу, политички субјекат је дужан да користи за
стручно усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу и рад са чланством.
Члан 20.
Средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање обезбеђују се у
години у којој се одржавају редовни избори, у износу од 0,07% пореских прихода буџета
Републике Србије, пореских прихода буџета аутономне покрајине, односно пореских
прихода буџета јединице локалне самоуправе, за годину за коју се буџет доноси.
У случају одржавања ванредних избора, надлежни органи су дужни да обезбеде
средства предвиђена у ставу 1. овог члана.
У СЛУЧАЈУ ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊА, НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ СУ
ДУЖНИ ДА ОБЕЗБЕДЕ СРЕДСТВА ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА ЗА ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА
ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ У ИЗНОСУ ОД 0,1% РАСХОДА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
РАСХОДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ОДНОСНО БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, ПРЕТХОДНЕ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ ЗА КОЈУ ЈЕ БУЏЕТ ДОНЕТ.
Члан 21
Средства из члана 20. овог закона у висини од 20% распоређују се у једнаким
износима подносиоцима проглашених изборних листа који су приликом подношења
изборне листе дали изјаву да ће користити средства из јавних извора за покриће трошкова
изборне кампање. Ова средства уплаћују се у року од пет ДЕСЕТ дана од дана
проглашења свих изборних листа.
Преостали део средстава из члана 20. овог закона (80%) додељује се подносиоцима
изборних листа које су освојиле мандате, сразмерно броју освојених мандата, у року од
пет дана од дана проглашења изборних резултата, без обзира да ли су користили средства
из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање.

У случају одржавања избора по већинском изборном систему, средства из члана 20.
овог закона у висини од 50% распоређују се у једнаким износима предлагачима кандидата
који су приликом подношења кандидатуре дали изјаву да ће користити средства из јавних
извора за покриће трошкова изборне кампање. Ова средства уплаћују се предлагачима
кандидата у року од пет дана од дана утврђивања коначне листе кандидата.
У случају одржавања избора из става 3. овог члана преостали део средстава из
члана 20. овог закона (50%) додељује се предлагачу кандидата који је освојио мандат, у
року од пет дана од дана проглашења изборних резултата, без обзира да ли је користио
средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање.
Ако се избори из става 3. овог члана одржавају у два изборна круга, преостали део
средстава из члана 20. овог закона (50%) распоређује се у једнаким износима
предлагачима кандидата који учествују у другом изборном кругу, у року од пет дана од
дана проглашења изборних резултата првог изборног круга, без обзира да ли су користили
средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање.
Ако подносиоци изборних листа, односно предлагачи кандидата који су дали изјаву
да ће користити средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање не
положе изборно јемство у року прописаном чланом 25. став 3. овог закона, део средстава
распоређен тим подносиоцима изборних листа, односно предлагачима кандидата преноси
се у преостали део средстава из ст. 2, 4. и 5. овог члана.
Средства за изборну кампању из јавних извора расподељује министарство
надлежно за послове финансија, односно надлежни орган аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе.

Члан 25.
Политички субјекат који је дао изјаву да намерава да користи средства из
јавних извора за покриће трошкова изборне кампање дужан је да положи изборно
јемство у висини средстава из члана 21. ст. 1 и 3. овог закона, распоређених том
политичком субјекту.
Изборно јемство из става 1. овог члана састоји се у полагању готовог новца,
банкарске гаранције, државних хартија од вредности или у стављању хипотеке за
износ јемства на непокретној имовини лица које даје јемство.
Средства изборног јемства из става 2. овог члана достављају се или полажу
код министарства надлежног за послове финансија, односно надлежног органа
управе аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, у року од три ПЕТ
дана од дана проглашења свих изборних листа, односно утврђивања коначне листе
кандидата.

Годишњи финансијски извештај
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА

Члан 28.
Политички субјекти који имају представнике у представничким телима и
регистроване политичке странке, дужни су да подносе Агенцији годишњи
финансијски извештај,ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКОГ
СУБЈЕКТА као и извештај о прилозима и имовини, КОЈИ САДРЖИ ПОДАТКЕ О
ПРИЛОЗИМА И ИМОВИНИ уз претходно прибављено мишљење овлашћеног
ревизора лиценцираног у складу са прописима о рачуноводству и ревизији, до 15.
априла текуће године за претходну годину.
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА
САДРЖИ ПОДАТКЕ О ПОРЕКЛУ, ВИСИНИ И СТРУКТУРИ СВИХ
ПРИКУПЉЕНИХ И УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ ЈАВНИХ И ПРИВАТНИХ
ИЗВОРА.
Политички субјекти из става 1. овог члана дужни су да у року од осам дана од
дана достављања годишњег финансијског извештаја ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О
ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА Агенцији, објаве извештај на свом
веб-сајту.
Годишњи финансијски извештај ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИРАЊУ
ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА објављује се и на веб-сајту Агенције.
Садржину И НАЧИН ПОДНОШЕЊА годишњег финансијског извештаја
ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА ближе
уређује директор Агенције.
Члан 29.
Политички субјекат који учествује у изборној кампањи дужан је да Агенцији
поднесе извештај о трошковима изборне кампање, у року од 30 дана од дана
објављивања коначних резултата избора.
Извештај о трошковима изборне кампање садржи податке о пореклу, висини и
структури прикупљених и утрошених средстава из јавних и приватних извора.
Извештај о трошковима изборне кампање односи се на период од дана
расписивања избора до дана објављивања коначних резултата избора.
Извештај о трошковима изборне кампање објављује се на веб-сајту Агенције.

Садржину И НАЧИН ПОДНОШЕЊА извештаја о трошковима изборне
кампање ближе уређује директор Агенције.
Акт из става 5 овог члана директор Агенције је дужан да донесе у року који
обезбеђује да тај акт ступи на снагу најкасније пет дана од дана расписивања избора.
Измене и допуне акта из става 5. овог члана не могу се вршити током трајања
изборне кампање.
Члан 30.
Сва средства из јавних извора која није потрошио у току изборне кампање,
политички субјекат је дужан да уплати у буџет Републике Србије, аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе, до дана подношења извештаја ДО
ДАНА ЗАКОНОМ ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА.
Сва средства из приватних извора која није потрошио у току изборне кампање
политички субјекат је дужан да пренесе на рачун који користи за редован рад, до
дана подношења извештаја ДО ДАНА ЗАКОНОМ ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА.
Члан 32.
У обављању послова прописаних овим законом, Агенција има право
непосредног и неометаног приступа књиговодственој евиденцији и документацији и
финансијским извештајима политичког субјекта, као и да ангажује одговарајуће
стручњаке и институције. Агенција има и право на непосредан и неометан приступ
књиговодственој евиденцији и документацији задужбине или фондације чији је
оснивач политичка странка.
Политички субјекат је дужан да на захтев Агенције, у року који одреди
Агенција, који не може бити дужи од 15 дана, достави сва документа и информације
које су Агенцији потребне за обављање послова прописаних овим законом.
У току изборне кампање политички субјекат је дужан да на захтев и у року
који одреди Агенција, који не може бити дужи од три дана, достави податке који су
Агенцији потребни за обављање послова прописаних овим законом.
Органи Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе, банке, као и правна и физичка лица која финансирају политичке
субјекте, односно која су у њихово име и за њихов рачун обавила одређену услугу,
дужни су да, на захтев Агенције, У РОКУ КОЈИ ОДРЕДИ АГЕНЦИЈА, КОЈИ НЕ
МОЖЕ БИТИ ДУЖИ ОД 15 ДАНА, доставе све податке који су Агенцији потребни
за обављање послова прописаних овим законом.
У погледу обавезе доставе података утврђене у ставу 4. овог члана не
примењују се забране и ограничења утврђене другим прописима.

Члан 33.
Средства за обављање послова контроле трошкова изборне кампање за изборе
за председника Републике, изборе за народне посланике, посланике и одборнике,
обезбеђују се Агенцији у буџету Републике Србије.
За намену из става 1. овог члана, у буџету Републике Србије обезбеђују се
средства у износу не мањем од 1% ако су у питању избори за председника Републике
и народне посланике, 0,5% ако су у питању избори за посланике и одборнике у
скупштини града, односно 0,25% ако су у питању избори за одборнике у
скупштинама општина, од укупног износа средстава који се из буџета Републике
Србије издваја за изборну кампању за изборе за народне посланике.
Ако се у једној календарској години одржава више избора, проценат из става
2. овог члана примењује се за сваке изборе.
СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛЕ ТРОШКОВА
ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ ЗА ИЗБОРЕ ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ, ИЗБОРЕ ЗА
НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ПОСЛАНИКЕ И ОДБОРНИКЕ, ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ
АГЕНЦИЈИ У БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
У СЛУЧАЈУ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА ВИСИНА СРЕДСТАВА ИЗ СТАВА 1.
ОВОГ ЧЛАНА ОБЕЗБЕЂУЈЕ СЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН ИЗНОС СРЕДСТАВА
КОЈА СЕ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗДВАЈАЈУ ЗА ИЗБОРНУ
КАМПАЊУ ЗА ИЗБОРЕ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:
-ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ, ИЛИ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И
НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЛИ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ПОСЛАНИКЕ,
ИЛИ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ОДБОРНИКЕ, У ИЗНОСУ НЕ МАЊЕМ ОД
9,10%;
-ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ,
ИЛИ
НАРОДНЕ
ПОСЛАНИКЕ
И
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ, ИЛИ НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ПОСЛАНИКЕ,
ИЛИ НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ОДБОРНИКЕ, У ИЗНОСУ НЕ МАЊЕМ ОД
9,10%;
-ЗА ПОСЛАНИКЕ, ИЛИ ЗА ПОСЛАНИКЕ И ОДБОРНИКЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, У ИЗНОСУ НЕ МАЊЕМ ОД 3,05%;
-ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ГРАДА БЕОГРАДА, У ИЗНОСУ НЕ
МАЊЕМ ОД 3,05%;
-ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ГРАДА, У ИЗНОСУ НЕ МАЊЕМ ОД
0,38%:
-ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ, У ИЗНОСУ НЕ МАЊЕМ
0,31%;
ВИСИНА СРЕДСТАВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕ МОЖЕ БИТИ
МАЊА ОД 9,10% ОД УКУПНОГ ИЗНОСА СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ИЗ БУЏЕТА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗДВАЈАЈУ ЗА ИЗБОРНУ КАМПАЊУ ЗА ИЗБОРЕ ЗА
НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, АКО СЕ ИЗБОРИ ОДРЖАВАЈУ ИСТОВРЕМЕНО ЗА
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ, НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ПОСЛАНИКЕ И
ОДБОРНИКЕ.

АКО СЕ У ЈЕДНОЈ КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ ОДРЖАВА ВИШЕ ИЗБОРА
У РАЗЛИЧИТО ВРЕМЕ, ПРОЦЕНАТ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ПРИМЕЊУЈЕ
СЕ ЗА СВАКЕ ИЗБОРЕ.
Контрола РЕВИЗИЈА од стране Државне ревизорске институције
Члан 34.
Агенција након обављене контроле финансијских извештаја политичког
субјекта, може упутити Државној ревизорској институцији захтев за обављање
ревизије тих извештаја, у складу са законом којим се уређује надлежност Државне
ревизорске институције.
ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ СВАКЕ
ГОДИНЕ ОБУХВАТА ОДГОВАРАЈУЋИ БРОЈ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ
ИМАЈУ ПРЕДСТАВНИКЕ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ.
Члан 34а
ГОДИШЊИ ПЛАН ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ, КОЈИ СЕ ДОНОСИ У СКЛАДУ
СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА
АДМИНИСТРАЦИЈА, ОБУХВАТА КОНТРОЛУ ДАВАОЦА ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА, ОДНОСНО РОБА И УСЛУГА ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА.
ИЗБОР ЛИЦА ЗА КОНТРОЛУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ СЕ
ПРВЕНСТВЕНО НА ОСНОВУ ИЗВЕШТАЈА АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ
КОРУПЦИЈЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА.
Члан 39.
Новчаном казном од 200.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај
политичка странка, ако:
1) прими средства супротно члану 8. став 3. овог закона;
2) не објави давање у складу са чланом 10. ст. 3. и 4. овог закона;
3) поступа супротно члану 11. овог закона;
4) поступа противно забрани из члана 12. став 3. овог закона;
5) поступа противно забрани из члана 13. овог закона;
6) стиче приход супротно члану 14. овог закона;
7) не уплати средства у складу са чланом 15. овог закона;
8) отвори више рачуна супротно члану 18. овог закона;
8) ПОСТУПА СУПРОТНО ЧЛАНУ 18. ОВОГ ЗАКОНА;
9) користи средства супротно чл. 19. и 23. и члану 24. ст. 3. и 4. овог закона;
10) не отвори посебан рачун за финансирање изборних кампања у складу са
чланом 24. овог закона;
11) не води евиденцију у складу са чланом 27. овог закона;
12) не достави годишњи финансијски извештај у складу са чланом 28. став 1.
овог закона;
12) НЕ ПОСТУПИ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 28. ОВОГ ЗАКОНА;

13) не објави финансијски извештај ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О
ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА на веб-сајту, у року прописаном
у члану 28. став 2. овог закона;
14) не достави извештај о трошковима изборне кампање у складу са чланом
29. овог закона;
15) поступи супротно члану 30. овог закона;
16) не именује овлашћено лице, не пријави промену овлашћеног лица или о
томе не обавести Агенцију, у складу са чланом 31. ст. 3. и 4. овог закона;
17) не омогући Агенцији приступ у складу са чланом 32. став 1. овог закона;
18) не достави Агенцији документа, информације и податке у складу са
чланом 32. ст. 2. и 3. овог закона;
19) не поступи по изреченој мери упозорења (члан 37. став 2).
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у политичкој
странци или другом политичком субјекту новчаном казном од 50.000 до 150.000
динара.
Средства прибављена извршењем прекршаја из става 1. тач. 1), 3) до 7), 9) и
15) овог члана одузеће се.

Прекршаји давалаца финансијских средстава
ОСТАЛИ ПРЕКРШАЈИ
Члан 40.
Члан 42а
ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ ДУЖНЕ СУ ДА У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД
ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, ЗАКЉУЧЕ УГОВОР О ОТУЂЕЊУ
ВЛАСНИШТВА НАД УДЕЛИМА ИЛИ АКЦИЈАМА КОЈЕ СУ СТЕКЛИ ПРЕ
СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА, ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ НАДЛЕЖНОМ РЕГИСТРУ
ЗА УПИС ПРОМЕНЕ ВЛАСНИШТВА НАД УДЕЛИМА ИЛИ АКЦИЈАМА, И У
РОКУ ОД 15 ДАНА ОБАВЕСТЕ АГЕНЦИЈУ О СВИМ ПРЕДУЗЕТИМ РАДЊАМА.
Члан 42б
ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ КОЈЕ У РОКУ ПРЕДВИЂЕНОМ У ЧЛАНУ 42а
ОВОГ ЗАКОНА НЕ ЗАКЉУЧЕ УГОВОР О ОТУЂЕЊУ, ОДНОСНО НЕ ПОДНЕСУ
ЗАХТЕВ НАДЛЕЖНОМ РЕГИСТРУ ЗА УПИС ПРОМЕНА ВЛАСНИШТВА НАД
УДЕЛИМА ИЛИ АКЦИЈАМА, ГУБЕ ПРАВО НА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ
РАДА ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА ДО ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ОТУЂЕЊУ И
ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА НАДЛЕЖНОМ РАГИСТРУ ЗА УПИС ПРОМЕНЕ
ВЛАСНИШТВА НАД УДЕЛИМА ИЛИ АКЦИЈАМА.
РЕШЕЊЕ О ГУБИТКУ ПРАВА НА ДОБИЈАЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ ЈАВНИХ
ИЗВОРА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДОНОСИ АГЕНЦИЈА И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ
МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.

