
 
Поштовани, 

 

У вези са Вашим захтевом за приступ информацијама од јавног значаја, у 

складу са одредбама члана 16. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, обавештавамо Вас о следећем: 

 

 

Одредбом члана 29. ст 1. и 2. Закона о финансирању политичких активности 

(„Службени гласник РС”, бр. 43/11, 123/14 и 88/19) прописано је да су 

политички субјекти који учествују у изборној кампањи, дужни да Агенцији за 

борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција) у року од 30 дана од дана 

објављивања кончаних резултата поднесу извештај о трошковима изборне 

кампање, који садржи податке о пореклу, висини и структури прикупљених и 

утрошених средстава из јавних и приватних извора, док је ставом 4. истог 

члана прописано да садржину извештаја о трошковима изборне кампање ближе 

уређује директор Агенције, што је и учињено доношењем Правилника о 

евиденцијама и извештајима политичког субјекта. Дакле, поднети извештај о 

трошковима изборне кампање у складу са чланом 7. став 16. Правилника о 

евиденцијама и извештајима политичког субјекта садржи и податке о врсти и 

износу изборног јемства, типу средстава, као и податке о имену и 

презимену/називу даваоца јемства, у случају да се ради о средствима другог 

лица. Имајући у виду наведено, политички субјекти податке о положеном 

изборном јемству не достављају као посебне информације, већ су они саставни 

део поднетог извештаја о трошковима изборне кампање. 

 

Како је Агенција у складу са Законом о финансирању политичких активности, 

између осталог, надлежна за контролу финансирања политичких активности 

политичких субјеката, у поступку контроле трошкова изборне кампање вршиће се 

и провера података о положеном изборном јемству   за прламентарне, 

покрајинске и локалне изборе, који су одржани 21. јуна 2020. године. 

Конкретна провера односиће се на износ изборног јемства, даваоца изборног 

јемства и врсту изборног јемства  (новац, непокретност, банкарска гаранција 

и сл.), као и да ли је изборно јемство враћено даваоцу. 

 

Такођем, увидом у службену евиденцију утврђено је да РИК, Министарство 

финансија, као ни други државни органи, органи АП Војводине и органи 

јединица локалне самоуправе нису Агенцији достављали информације о положеном 

изборном јемству ради коришћења средстава из јавних извора за покриће 

трошкова изборне кампање политичких субјеката за прламентарне, покрајинске и 

локалне изборе, који су одржани 21. јуна 2020. године. 

 

Срдачан поздрав, 


