
 

 

 
Агенција за борбу против корупције 
Царице Милице 1 
11000 Београд 
 
 
Предмет: уређење захтева за приступ информацијама, на основу дописа 014 broj 037 – 00 -
0203/19-09 
 
Поштовани господине Божовићу,  
 
У допису којим сте нам одговорили на тачке 1.-3. нашег захтева за приступ информацијама од 
29.10.2019. указали сте на потребу да се уреди захтев у погледу дела тачке 4. захтева. Реч је о овој 
тачци захтева: 
 
Информација о томе да ли је Агенција за борбу против корупције током 2018. и 2019. године, на 
основу свог овлашћења из члана 32, став 4. Закона о финансирању политичких активности од 
удружења повезаних са политичким субјектима или од органа власти тражила податке који 
се односе на трошкове политичких активности (нпр. у случају постављања великих огласних 
паноа са ликом председника и називом удружења чији су чланови под називом удружења 
учествовали на појединим локалним изборима као групе грађана) 
 
Будући да нам нисте указали тачно у ком погледу би овај део захтева требало допунити или 
уредити, претпостављамо да није било довољно јасно које информације тачно тражимо. 
Покушаћемо зато да додатно објаснимо које појаве имамо у виду. Политички субјекти су, између 
осталих и групе грађана које учествују на републичким, покрајинским или локалним изборима. 
Понекада се дешава да иста група људи за потребе наступања на изборима формира групу грађана 
у смислу избоних прописа, која нема својство правног лица.  
 
Истовремено, пре избора или након избора, исти они грађани који чине „групу грађана“ у смислу 
изборног законодавства, формирају и удружење (на основу Закона о удружења) које носи исти или 
сличан назив као и група грађана која је наступала или ће наступати на изборима. Понекада та 
удружења имају јасно исказану намеру да прерасту у политичку странку, али још увек не 
испуњавају све услове (нпр. прикупљање 10.000 оверених потписа).  
 
Предмет нашег интересовања по овом захтеву јесу евентуалне активности Агенције у случајевима 
када је опажено да горе описана удружења, која су персонално или по имену или по другом 
очигледном основу повезана са неком групом грађана (политичким субјектом) који је учествовао 
на изборима, спроводе активности које би, да је реч о политичким субјектима, подлегале 
извештавању о трошковима редовног рада или трошкова изборне кампање. Конкретан повод су 
огласни панои које смо приметили на зградама у Београду, а у којима се једно удружење, чији су 
представници учествовали на недавним локалним изборима унутар групе грађана и за које 
претпостављамо да ће прерасти у политичку странку, промовише свој назив, лик председника и 
слоган за који се може разумно очекивати да ће бити коришћен и на предстојећим 
парламентарним изборима.  
 



 

 

При свему томе смо се позвали на члан 32. ст. 4, зато што је ту прописано овлашћење Агенције да 
прибавља податке од „правних лица која финансирају политичке субјекте“, зато што се 
оглашавање удружења (правног лица) које се врши у корист неког политичког субјекта може 
сматрати финансирањем тог политичког субјекта.  
 
У оквиру ове тачке захтева затражили смо податке и о томе да ли је Агенција тражила податке који 
се односе на трошкове политичких активности од органа власти, на шта је такође овлашћена у 
члану 32. ст. 4. Закона о финансирању политичке активности.  
 
 
 
 
У  Београду, 
дана 21. новембар 2019. године 
 
За организацију Транспарентност - Србија: 
Миша Бојовић 


