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Република Србија 
Народна скупштина  
Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу 
Председник Одбора: Владимир Ђукановић  

Предмет: Предлози у вези са седницом Одбора од 2.2.2022. Предлог измена Закона о 
спречавању корупције и Предлог Закона о избору народних посланика 

Поштовани председниче и чланови Одбора, 

Транспарентност Србија је свим посланичким групама и самосталним посланицима упутила 
предлоге за измене и допуне актуелног Предлога измена Закона о спречавању корупције и 
Закона о избору народних посланика. Ове предлоге смо дали зато што у претходној фази 
законодавног поступка (јавна расправа), они нису били прихваћени, нити су Министарство 
правде и Министарство државне управе и локалне самоуправе дали образложење разлога за 
одбијање. Немамо тренутно увид у то да ли су народни посланици већ формулисали амандмане 
на основу наших предлога, јер се информације о поднетим амандманима још увек не објављују 
на јавно доступном делу интернет презентације Народне скупштине.  

Предложени амандмани су такође објављени на нашој интернет страници: 

https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Inicijativa_za_podno%C5%A1enje_
amandmana_na_Predlog_zakona_o_izmenama_Zakona_o_spre%C4%8Davanju_korupcije.pdf  

https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Inicijativa_za_podno%C5%A1enje_
amandmana_na_Predlog_zakona_o_izboru_narodnih_poslanika.pdf  

Позивамо вас, да на основу овлашћења из Пословника Народне скупштине, Одбор утврди 
амандмане којима би унапредио текстове предлога ова два закона, тамо где је то неопходно. 
Уједно изражавамо жаљење што поводом доношења ових закона и измена закона који су од 
значаја за унапређење изборног процеса није било организовано јавно слушање. 

Наши предлози су засновани на дугогодишњем праћењу спровођења примене актуелног Закона 
о спречавању корупције (2019), ранијег Закона о Агенцији за борбу против корупције (2008) и 
појединих аспеката изборног поступка.  

Између осталог, предложили смо следеће:  

1) Да се на целовит начин ограничи могућност предузимања промотивних активности 
јавних функционера током изборне кампање, у члану 50. Закона о спречавању корупције, 
као и да се изврше измене у другим повезаним члановима тог закона (нпр. дефиниција 
„јавног ресурса“); 

2) Да се, у случају да не буде прихваћен предлог за целовиту измену члана 50. Закона о 
спречавању корупције, уведе дужност јавних функционера у представничким телима да 
на јасан начин предоче да ли износе ставове органа у којем врше јавну функцију (нпр. 
Народна скупштина, скупштински одбор) или ставове политичког субјекта, осим када је 
то из контекста очигледно. Актуелни Предлог измене закона уводи по први пут такву 
обавезу за председника Републике, а сматрамо да нема разлога да из ње буду изузети 
руководиоци скупштина и скупштинских радних тела, јер су у неким ситуацијама могуће 
недоумице у погледу својства у којем јавни функционера говори;  

https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Inicijativa_za_podno%C5%A1enje_amandmana_na_Predlog_zakona_o_izmenama_Zakona_o_spre%C4%8Davanju_korupcije.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Inicijativa_za_podno%C5%A1enje_amandmana_na_Predlog_zakona_o_izmenama_Zakona_o_spre%C4%8Davanju_korupcije.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Inicijativa_za_podno%C5%A1enje_amandmana_na_Predlog_zakona_o_izboru_narodnih_poslanika.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Inicijativa_za_podno%C5%A1enje_amandmana_na_Predlog_zakona_o_izboru_narodnih_poslanika.pdf


 

2 
 

3) Да се у оквиру Закона о избору народних посланика предвиди јасна одговорност органа 
који ће бити надлежан за унутрашње и спољашње узбуњивање, како би се обезбедила 
пуна примена Закона о заштити узбуњивача код пријављивања неправилности које се 
односе на било који део изборног поступка;  

4) Да се у истом закону предвиде правила која ће обезбедити квалитетнији надзор 
изборног поступка од стране Надзорног одбора и правовремено формирање овог тела;  

5) Да се у истом закону предвиде мере које ће спречити расипање буџетских средстава на 
непотребне трошкове, тиме што они политички субјекти који већ имају плаћене чланове 
бирачких одбора у сталном саставу, не би имали право на плаћене чланове бирачких 
одбора и у проширеном саставу, будући да је то противно сврси ових буџетских 
издвајања.  
 

За Транспарентност – Србија  
Програмски директор 
Немања Ненадић 
Београд, 1.2.2022. 
 

 


