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1. Српска напредна странка 

Крагујевац објављено 27. октобра 

2020. године 

2. Српска напредна странка 

објављено 14. октобра 2020. 

године 

3. Коалиција Небојша Зеленовић 

Шабац је наш објављено 7. 

августа 2020. године 

4. Српски патриотски савез 

објављено 21. јула 2020. године 

5.  Српска напредна странка 

објављено 17. јула 2020. године 

6.  Српска напредна странка 

Сурчин објављено 15. јула 2020. 

године 

7. Српски патриотски 

савез  објављено 15. јула 2020. 

године 

8. Уверић Радован објављено 6. 

јула 2020. године 

9. Зеленовић Небојша  објављено 

6. јула 2020. године 

10. Српска напредна странка 

Осечина објављено 2. јула 2020. 

године 

11. Српска напредна странка 

објављено 30. јуна 2020. године 

12. Српска напредна странка 

објављено 24. јуна 2020. године 

13. Српска напредна странка 

објављено 24. јуна 2020. године 

14. Српска напредна странка 

Велико Градиште објављено 22. 

јуна 2020. године 

15. Српска напредна странка 

Зајечар објављено 22. јуна 2020. 

године 

16. Српска напредна странка 

објављено 22. јуна 2020. године 

17. Српска напредна странка 

објављено 18. јуна 2020. године 

18. Српска напредна странка 

Параћин објављено 18. јуна 2020. 

године 

19. Група Грађана „Нови људи за 

бољу Тополу“ Топола објављено 

17. јуна 2020. године 

20. Српска напредна странка Ниш 

објављено 17. јуна 2020. године 

21. Српска напредна странка 

Трстеник објављено 11. јуна 2020. 

године 

22. Српска напредна странка Бајина 

Башта објављено 10. јуна 2020. 

године 

23. Српска напредна странка ГО 

Раковица објављено 10. јуна 2020. 

године 

24. Српска напредна странка Нови 

Кнежевац објављено 10. јуна 2020. 

године 

25. Српска напредна странка 

Горњи Милановац објављено 10. 

јуна 2020. године 

26. Социјалистичка партија Србије 

(СПС) – Јединствена Србија (ЈС) 

Ваљево објављено 9. јуна 2020. 

године 

27. Српска напредна странка 

објављено 9. јуна 2020. године 

28. Социјалистичка партија Србије 

Звездара објављено 3. јуна 2020. 

године 

29. Српска напредна странка Ковин 

објављено 3. јуна 2020. године 

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/10/SNS-Kragujevac.pdf
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/10/SNS-Kragujevac.pdf
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/10/Srpska-napredna-stranka.pdf
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/08/07-302-20-Koalicija-Nebojša-Zelenović-Šabac-je-naš.pdf
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/08/07-302-20-Koalicija-Nebojša-Zelenović-Šabac-je-naš.pdf
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/07/SPAS-namirnice.pdf
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/07/SNS.pdf
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/07/SNS-Surcin.pdf
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/07/SNS-Surcin.pdf
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/07/SPAS-lifleti.pdf
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/07/SPAS-lifleti.pdf
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/07/Radovan-Uverić.pdf
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/07/Zelenovic.pdf
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/07/SNS-Krušik-plastika.pdf
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/07/SNS-Krušik-plastika.pdf
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/SNS-video-spot.pdf
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/SNS221.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/SNS324.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/SNS-Veliko-Gradi%C5%A1te.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/SNS-Veliko-Gradi%C5%A1te.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/SNS-Zaje%C4%8Dar.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/SNS-Zaje%C4%8Dar.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/SNS-re%C5%A1enje-312.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/SNS-re%C5%A1enje-312.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/Srpska-napredna-stranka-2.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/Srpska-napredna-stranka-Paracin.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/Srpska-napredna-stranka-Paracin.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/Grupa-Gradjana-Topola.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/Grupa-Gradjana-Topola.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/Srpska-napredna-stranka-Nis.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/Srpska-napredna-stranka-Trstenik.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/Srpska-napredna-stranka-Trstenik.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/Srpska-napredna-stranka-Bajina-Basta.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/Srpska-napredna-stranka-Bajina-Basta.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/Srpska-napredna-stranka-GO-Rakovica.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/Srpska-napredna-stranka-GO-Rakovica.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/Srpska-napredna-stranka-Novi-Knezevac.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/Srpska-napredna-stranka-Novi-Knezevac.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/Srpska-napredna-stranka-Gornji-Milanovac-.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/Srpska-napredna-stranka-Gornji-Milanovac-.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/Socijalisticka-partija-Srbije-SPS-Jedinstvena-Srbija-JS-1.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/Socijalisticka-partija-Srbije-SPS-Jedinstvena-Srbija-JS-1.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/Socijalisticka-partija-Srbije-SPS-Jedinstvena-Srbija-JS-1.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/Srpska-napredna-stranka-1.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/Srpska-napredna-stranka-1.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/SPS-Zvezdara.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/SPS-Zvezdara.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/06/SNS-Kovin.pdf?pismo=lat


30. Српски патриотски савез 

објављено 29. маја 2020. године 

31. Српска напредна странка 

Темерин објављено 29. маја 2020. 

године 

32. Боља Србија објављено 28. маја 

2020. године 

33. Српска напредна странка 

објављено 22. маја 2020. године 

34. Социјалистичка партија Србије 

објављено 22. маја 2020. године 

35. Српска напредна странка 

објављено 22. маја 2020. године 

36. Коалиција Александар Вучић – 

За нашу децу из Трстеника 

објављено 20. маја 2020. године 

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/05/Srpski-patriotski-savez-29.maj.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/05/SNS-Temerin-29.maj.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/05/SNS-Temerin-29.maj.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/05/Bolja-Srbija.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/05/SNS-21.5.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/05/SPS-21.5.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/05/SPS-21.5.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/05/SNS2-21.5.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/05/Za-nasu-decu-iz-Trstenika.pdf?pismo=lat
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/05/Za-nasu-decu-iz-Trstenika.pdf?pismo=lat
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https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Prijava_Agenciji_-_Drobnjak_asfaltiranje_sela.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Odgovor_Agencije_Putevi.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Prigovor_i_inicijativa_TS_Agenciji.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Prigovor_i_inicijativa_TS_Agenciji.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/TS_tuzba_Upravnom_sudu_na_resenje_Agencije_Drobnjak.Kukulovce.asfaltiranje.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Prijava_Agenciji_-_sajt_predsednika_Srbije.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Prijava_Agenciji_-_sajt_predsednika_Srbije.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/ACAS_odgovor_-_SNS_nije_povredila_zakon_-_Tusk.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/ACAS_odgovor_-_SNS_nije_povredila_zakon_-_Tusk.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/TS_tuzba_Upravnom_sudu_na_resenje_Agencije_Donald.Tusk.na_sajtu.predsednika.RS.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Prijava_Agenciji_-_Zaječar_javne_ustanove_i_službe_u_kampanji.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Prijava_Agenciji_-_Zaječar_javne_ustanove_i_službe_u_kampanji.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/SNS-Zajear.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/SNS-Zajear.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/SNS-Zajear.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/TS_tuzba_Upravnom_sudu_na_resenje_Agencije_radnici_javnih_preduzeca_u_Zajecaru_u_prredizbornoj_kampanji_SNS_.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Agencija_-_postupak_protiv_Ničića.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Agencija_-_postupak_protiv_Ničića.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Prijava_Agenciji_-_javni_objekati_i_javna_preduzeca_u_predizbornom_spotu_SNS.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Prijava_Agenciji_-_javni_objekati_i_javna_preduzeca_u_predizbornom_spotu_SNS.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Prijava_Agenciji_-_javni_objekati_i_javna_preduzeca_u_predizbornom_spotu_SNS.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/ACAS_odgovor__-_SNS_nije_povredila_zakon_-_javni_objekti.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/ACAS_odgovor__-_SNS_nije_povredila_zakon_-_javni_objekti.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/TS_tuzba_Upravnom_sudu_na_resenje_Agencije_.objekti_i_imovina_javnih_preduzeca_u_spotu_SNS_.pdf


2 https://www.danas.rs/politika/szs-sns-zloupotrebljava-rad-volontera/, на пример 
3http://www.acas.rs/paketi-humanitarne-pomoci-u-izbornoj-kampanji/ 
4https://nova.rs/politika/agencija-za-borbu-protiv-korupcije-bavicemo-se-sns-botovima/ 

  

https://www.danas.rs/politika/szs-sns-zloupotrebljava-rad-volontera/
http://www.acas.rs/paketi-humanitarne-pomoci-u-izbornoj-kampanji/
https://nova.rs/politika/agencija-za-borbu-protiv-korupcije-bavicemo-se-sns-botovima/


5 https://www.acas.rs/wp-content/uploads/2021/04/Izvestaj-verzija-V-Kampanja-konacno.pdf 

https://www.acas.rs/wp-content/uploads/2021/04/Izvestaj-verzija-V-Kampanja-konacno.pdf








https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Inicijativa_Agenciji_za_spre%C4%8Davanje_korupcije_-_naknadno_ispitivanje_verodostojnosti.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Inicijativa_Agenciji_za_spre%C4%8Davanje_korupcije_-_naknadno_ispitivanje_verodostojnosti.pdf






6https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_
uz_vesti/Analiza_izvestaja_o_troskovima_izborne_kampan
je_na_parlamentarnim_izborima_2020.pdf 

 

https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Analiza_izvestaja_o_troskovima_izborne_kampanje_na_parlamentarnim_izborima_2020.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Analiza_izvestaja_o_troskovima_izborne_kampanje_na_parlamentarnim_izborima_2020.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Analiza_izvestaja_o_troskovima_izborne_kampanje_na_parlamentarnim_izborima_2020.pdf


http://poks.rs/tag/izbori/page/2/
















https://www.facebook.com/Alternativa-Demokratike-Shqiptare-Lugina-e-Bashkuar-101849431364819
https://www.facebook.com/Alternativa-Demokratike-Shqiptare-Lugina-e-Bashkuar-101849431364819
https://www.facebook.com/Alternativa-Demokratike-Shqiptare-Lugina-e-Bashkuar-101849431364819
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