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I ДЕОДЕО

1.  ДЕОКОНТРОЛА ДЕОИЗВЕШТАЈА ДЕОО ДЕОТРОШКОВИМА ДЕОИЗБОРНЕ ДЕОКАМПАЊЕ ДЕОЗА ДЕОИЗБОР
НАРОДНИХ  ДЕО ПОСЛАНИКА,  ДЕО ПОСЛАНИКА  ДЕО У  ДЕО СКУПШТИНИ  ДЕО АП  ДЕО ВОЈВОДИНЕ,
ОДБОРНИКА ДЕОСКУПШТИНА ДЕОГРАДОВА,  ДЕООДБОРНИКА ДЕОСКУПШТИНА ДЕОГРАДСКИХ
ОПШТИНА ДЕОИ ДЕООДБОРНИКА ДЕОСКУПШТИНА ДЕООПШТИНА ДЕО ДЕОУ ДЕО2020. ДЕОГОДИНИ

У Републици Србији су у марту месецу 2020. години расписани избори за народне

посланике,  посланике  у  Скупштину  АП  Војводине,  одборнике  у  скупштине  градова,

градских  општина  и   скупштине  општина  за  26.  април.  Након увођења ванредног  стања

услед избијања пандемије изазване вирусом  Cрпска радикална странкаоvid-19 све изборне радње су прекинуте,  и

настављене су 11. маја 2020. године, када је одређен и нови датум одржавања избора за 21.

јун 2020. године.  Избори за одборнике су одржани у 25 градова, 105 општина и 24 градских

општина.

Агенција за спречавање корупције (у даљем тексту: Агенција) је за потребе контроле

трошкова изборне кампање по пети пут организовала мониторинг изборних активности свих

коалиција,  политичких странака и група грађана које  су у 2020. години на републичком,

покрајинском  односно  локалном нивоу  имале  проглашене  изборне  листе.  Мониторинг  је

трајао од 06. марта до 21. јуна 2020. године са прекидом у току проглашења ванредног стања

због пандемије изазване вирусом Cрпска радикална странкаovid 19.  За време изборне кампање ангажовано је  120

посматрача који су пратили и извештавали o активностима политичких субјеката на терену

током изборне кампање. 

Подаци  из  мониторинга  коришћени  су  за  упоредну  анализу  приликом  контроле

достављених извештаја о трошковима изборне кампање. 

Током  изборне  кампање  Агенција  је  у  оквиру  својих  надлежности  успешно

одговорила  и  изазову  у  примени  нових  одредаба  Закона  о  финансирању  политичких

активности које се односе на забрану злоупотребе јавних ресурса.

Сви  политички  субјекти  који  су  имали  проглашене  изборне  листе  на  изборима

одржаним 2020. године имали су обавезу да у року од 30 дана од дана објављивања коначних

резултата Агенцији поднесу извештај о трошковима изборне кампање који садржи податке о

пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава из јавних и приватних

извора.  

5



Контролу  Извештаја  о  трошковима  изборне  кампање  за  2020.  годину,  Агенција  је

спровела у складу са чл. 6. став 1. алинеја 5. Закона о Агенцији за  спречавање корупције

(„Службени  гласник  РС“  број  35/19,  88/19)  и  у  смислу  одредаба  Закона  о  финансирању

политичких активности („Службени гласник РС“, број 43/11, 123/14 и 88/19- у даљем тексту:

Закон)

У 2020. години на свим нивоима учествовало је укупно 949 политичких субјекта (203

групе грађана,  374 политичке странке,  372 коалиције)  и исто толико је имало обавезу да

достави  извештај  о  трошковима  изборне  кампање.  Обавезу  је  испунило  747  политичких

субјеката док 202 политичка субјекта нису доставили извештаје (38 политичких странака,

135 група грађана и 29 коалиција).

Извештај  о  трошковима  изборне  кампање  у  року  је  доставило  747  политичких

субјеката од чега 336 политичких партија, 343 коалиције и 68 група грађана, с тим што два

политичка субјеката нису доставили извештаје у електронској, већ само у папирној форми

тако да се ти извештаји не налазе у електронским евиденцијама и на веб сајту Агенције.

Против политичких субјеката који нису поднели Агенцији Извештај о трошковима изборне

кампање до краја 2020. године поднето је 144 захтева за покретање прекршајног поступка, од

којих се 49 захтева односи на политичке странке, а 95 захтева на групе грађана.     

Сви поднети  Извештаји  о  трошковима  изборне кампање за  2020.  годину су  након

спроведене формалне контроле исправности објављени на веб сајту Агенције. Садржинска

контрола годишњих финансијских извештаја обухватила је  67 политичка субјекта, односно

31 коалиција, 30 политичких странака и 6 група грађана.

Контролом је обухваћено 93,21% укупно прикупљених и 92,56% укупно утрошених

средстава које су остварили сви политички субјекти који су поднели Извештај о трошковима

изборне кампање за изборе одржане 21. јуна 2020. године.

Критеријуми који су узети приликом одабира извештаја за план контроле су следећи:

• да  су  доставили  Извештај  о  трошковима  изборне  кампање  за  изборе  одржане  у  2020.

години на обрасцу И-2 у складу са Правилником о евиденцијама и извештајима политичког

субјекта („Службени гласник РС“, број 148/20);

• политички субјекти са највећим приходима у кампањи;

• политички субјекти са највећим трошковима кампање;

• политички субјекти са највећом разликом између прихода и трошкова кампање;

• сви политички субјекти који су учествовали на парламентарним, локалним и покрајинским 

изборима одржаним 21. јуна 2020. године.
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2. ДЕОПОДАЦИ ДЕОКОЈИ ДЕОСУ ДЕОКОРИШЋЕНИ ДЕОУ ДЕОПРОЦЕСУ ДЕОАНАЛИЗЕ ДЕОИ ДЕОКОНТРОЛЕ ДЕО
ФИНАНСИЈСКИХ ДЕОИЗВЕШТАЈА

У процесу анализе и контроле извештаја о трошковима изборне кампање Агенција је 
користила следеће достављене податке:

• Од политичких субјеката
• Државних органа и јединица локалне самоуправе
• Пословних банака
• Осталих правних лица

2.1. ДЕОПОДАЦИ ДЕОДОБИЈЕНИ ДЕООД ДЕОПОЛИТИЧКИХ ДЕОСУБЈЕКАТА

2.1.1. ДЕОИзвештај ДЕОо ДЕОтрошковима ДЕОизборне ДЕОкампање

Политички  субјекат  који  учествује  у  изборној  кампањи  дужан  је  да,  у  складу  са

одредбом  члана  29.  став  1.  Закона,  Агенцији  поднесе  извештај  о  трошковима  изборне

кампање у року  од 30 дана од дана објављивања коначних резултата  избора.  Извештај  о

трошковима изборне кампање подноси се на обрасцу И-2 који је прописан Правилником и

чини његов саставни део.

Образац И-2 на коме се сачињава Извештај о трошковима  изборне кампање, састоји 

се из пет делова и то:

 општи подаци,

 приходи политичког субјекта у изборној кампањи

 кредити и зајмови политичког субјекта у изборној кампањи

 трошкови изборне кампање

 изборно јемство

На  обрасцу  И-2,  политички  субјекат  исказује  све  изворе  финансирања  изборне

кампање и трошкове изборне кампање који се односе на изборе одржане у  календарској

години.
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2.1.2. ДЕООстали ДЕОподаци ДЕОдобијени ДЕОод ДЕОполитичког ДЕОсубјекта ДЕОпо ДЕОзахтеву ДЕОАгенције

У поступку контроле, Агенција је упутила захтеве политичким субјектима за доставу

додатних података који се односе на финансирање изборне кампање као што су: 

-  захтев  за  допуну  извештаја  о  трошковима  кампање,  којим  је  тражено  од  политичких

субјеката да отклоне формалне недостатке извештаја (погрешно навођење назива политичког

субјекта који је  учествовао у изборној  кампањи, погрешно навођење података у обрасцу,

ненавођење назива пружаоца услуга, изостављање печата, изостављање потписа овлашћеног

лица политичког субјекта, изостављање података  о коалиционим партнерима),

-  захтев  политичким  субјектима  за  доставу  података  -  спецификација  трошкова  у  делу

обрасца И-2 трошкови изборне кампање ,

- захтев политичким субјектима за доставу додатних података – потврде, односно изјаве свих

правних лица давалаца прилога политичким субјектима у 2018, 2019. и 2020. години и то:

изјаве или потврде надлежног органа да су измирили све обавезе по основу јавних прихода;

изјаве да не врше, нити су вршили у последње две године делатност од општег интереса по

основу уговора; податке о својој  власничкој  структури као и изјаву да нису прекорачили

максималну вредност давања на годишњем нивоу. 

2.2. ДЕОПОДАЦИ ДЕОДРЖАВНИХ ДЕООРГАНА ДЕОИ ДЕОЈЕДИНИЦА ДЕОЛОКАЛНЕ ДЕОСАМОУПРАВЕ

Агенција је у поступку контроле извештаја о трошковима изборних кампања тражила

и користила одговарајуће податке од Министарства државне управе и локалне самоуправе,

Министарства  финансија,  Пореске  управе,  Управе  за  трезор,  Министарства  унутрашњих

послова, изборних комисија, Републичке радиодифузне агенције и Републичког геодетског

завода.

Сви наведени државни органи  су  доставили тражене  податке,  односно  омогућили

коришћење тражених података.
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2.2.1. ДЕОПодаци ДЕОјединица ДЕОлокалне ДЕОсамоуправе ДЕОи ДЕОПокрајинског ДЕОсекретеријата

Агенција  је  од  Покрајинског  секретеријата  за  финансије  АПВ  и  јединица  локалних

самоуправа тражила податке о укупном износу средстава намењеном за финансирање изборне

кампање за 2020. годину и то: 

- новчана  средства из јавних извора која су пренета на основу положеног изборног јемства и

освојених  мандата  за  представнике  у  Скупштини  АП  Војводине,  скупштинама  градова  и

скупштинама општина;

- износе средстава која су опредељена и додељена подносиоцима проглашених изборних листа за

намене финансирања изборне кампање у 2020. години,

- као и бројеве рачуна на које су ова средства трансферисана.

Тражене податке доставиле су све јединице локалних самоуправа.

2.3. ДЕОПОДАЦИ ДЕОПОСЛОВНИХ ДЕОБАНАКА

Агенција  се  обратила  пословним  банкама  са  захтевом  за  достављање  података  о

промету по текућим динарским и девизним рачунима политичких субјеката у 2020. години,

као и стању обавеза политичких субјеката по кредитима за изборну кампању. Све пословне

банке  су  одговориле  на  захтев  Агенције.  Обраду  достављених  података  отежавала  је

околност што све пословне банке нису испоштовале тражену форму за доставу података.

2.4. ДЕОПОДАЦИ ДЕООСТАЛИХ ДЕОПРАВНИХ ДЕОЛИЦА

Током контроле финансирања изборне кампање, тражени су подаци од правних лица који

су били пружаоци услуга политичким субјектима (маркетиншке агенције, издаваоци билборда,

аутопревозници,  медији – електронски и штампани).  Одговоре на упућене захтеве за доставу

података  о  финансирању политичких  субјеката  за  изборну  кампању доставило  је  преко  90%

правних лица.
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II ДЕОДЕО

ФИНАНСИЈСКИ ДЕОПОКАЗАТЕЉИ

Финансијски  показатељи  обухватају  све  приходе,  трошкове  и  кредитна  задужења

политичких субјеката.

Укупни приходи и трошкови исказани у Извештају о трошковима изборне кампање

односе се на приходе и трошкове изборне кампање, за парламентарне, покрајинске и локалне

изборе  који су одржани у 2020. години. Политички субјекти су исказали укупно све изворе

финансирања  у  износу  од 1.373.831.981,06 динара  и  укупне  трошкове  у  износу  од

1.379.426.336,40 динара. 

Политички субјекти су располагали средствима из кредита одобрених код пословних

банака односно према доступним подацима, исказали су одобрена средства из кредита на

извештајима о трошковима изборне кампање и то: на изборима за народне посланике три

политичка  субјеката,  за  покрајинске  АПВ  један  политички  субјект,  за  општинске  16

политичких  субјеката,  за  градске   шест  политичких  субјеката,  за  градске  општине  нису

исказана одобрена средства из кредита за изборну кампању у 2020. години,. Кредити нису

приходи,  али  јесу  извори  финансирања  политичких  субјеката.  Политички  субјекти  су

утрошили укупно 96.000.000,00 динара из кредита. 

Појединачно  посматрано  у  односу  на  67  контролисаних  политичких  субјекта,  16

политичких субјеката су исказала веће приходе од расхода у укупном износу од 2,624,735.82

динара,  док  je  13  политичких  субјекта  исказалo  веће  расходе  од  прихода  у  износу  од

25,438,032.10 динара и 38 политичких субјеката су исказала уравнотежене приходе и расходе

у кампањи у  2020. години.
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1. ДЕОУКУПНИ ДЕОПРИХОДИ ДЕОПОЛИТИЧКИХ ДЕОСУБЈЕКАТА

Политички субјекти су у изборној кампањи у 2020. години остварили укупне приходе

у износу од 1.277.831.981,06 динара.

1.1.УКУПНИ ДЕОПРИХОДИ ДЕОПО ДЕОВРСТАМА

Политички субјекти су били у обавези да искажу у извештају о трошковима изборне

кампање приходе по врстама и то: новчана средства из јавних извора, услуге и добра из

јавних  извора,  прилоге  физичких  лица  политичком  субјекту,  прилоге  правних  лица  и

међународних политичких удружења политичком субјекту, сопствена средства.

Графикон 1: Структура укупних прихода политичких субјеката у процентима

Врста ДЕОприхода Износ ДЕОприхода Проценат ДЕОу ДЕОодносу ДЕОна ДЕОукупне ДЕОприходе
свих ДЕОПС

Новчана средства из јавних извора 827.082.553,73 65.00%

Прилози физичких лица 82.188.632,93 6.00%

Прилози правних лица и међународних 
политичких удружења

25.903.841,18 2.00%

Сопствена средства 342.656.953,22 27.00%

Укупно 1.277.831.981,06 100.00%

Табела 1: Структура укупних износа прихода политичких субјеката по врстама
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1.2. ДЕОНОВЧАНА ДЕОСРЕДСТВА ДЕОИЗ ДЕОЈАВНИХ ДЕОИЗВОРА

У  структури  укупних  прихода,  приходи  из  буџета  су  заступљени  у  износу  од

827.082.553,73 динара или 65,00% од укупних  прихода које  су остварили сви политички

субјекти  по  свим  основама  и  представљају  најзначајнији  извор  финансирања  изборне

кампање у 2020. години.

У поступку контроле нису утврђена битнија одступања између података исказаних у

извештају  о  трошковима  изборне  кампање,  података  евидентираних  кроз  изводе  текућих

рачуна политичких субјеката и података достављених од стране Министарства финансија и

надлежних органа задужених за финансије на локалном нивоу.

Р.б Политички субјекат Новчана  средства  из
јавних извора

Проценат  у  односу  на
укупне  приходе  их  ЈИ
свих ПС

Проценат  учешћа  у
укупним  сопственим
приходима

1 Александар Вучић – За нашу децу 466.853.087,00 56,45% 30,21%

2 Социјалистичка  партија  Србије,
Јединствена Србија

85.646.353,00 10,36% 40,45%

3 Коалиција Александар Шапић-победа за
Србију

34.330.062,00 4,15% 60,04%

4 Коалиција  Савез  Војвођанских  Мађара
СВМ  –  Демократска  странка
војвођанских  Мађара  ДСВМ-Странка
Мађара

29.442.796,00 3,56% 100.00%

5 Странка Правде и помирења 17.506.933,28 2,12% 100%

Табела 2: Приказ пет политичких субјеката који су добили највише средстава из јавних извора, учешће тих средстава у
односу на све приходе из јавних извора и учешће у сопственим приходима

1.3. ДЕОУСЛУГЕ ДЕОИ ДЕОДОБРА ДЕОИЗ ДЕОЧЛАНА ДЕО6. ДЕОЗАКОНА

Услуге и добра из јавних извора (члан 6. Закона) подразумевају све оне услуге и добра

која пружају и дају политичким субјектима државни, покрајински и органи јединица локалне

самоуправе, као и организације чији је оснивач Република Србија, покрајина или јединица

локалне  самоуправе.  То  су  услуге  и  добра  чије  је  пружање и  давање  уређено  посебним

прописима, а које се пружају или дају политичким субјектима за редован рад или за изборну
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кампању. Политички субјекти нису у својим извештајима о трошковима изборне кампање

исказали остварене приходе по овом основу.

1.4. ДЕОПРИЛОЗИ ДЕОФИЗИЧКИХ ДЕОЛИЦА ДЕОПОЛИТИЧКОМ ДЕОСУБЈЕКТУ

Прилог је новчани или неновчани износ који физичко или правно лице добровољно даје

политичком субјекту, али и поклони, као и услуге пружене без накнаде, или разлика између

цене услуга датих под условима који одступају од тржишних и тржишне цене дате услуге.

Прилог је  и  разлика  у вредностима  између кредита,  зајмова  и  других услуга,  датим под

условима  који  одступају  од  тржишних  и  тржишних  услова,  које  дају  банке  и  друге

финансијске институције у Републици Србији.

Неновчани  прилози  се  претежно  односе  на  уступање  пословног  простора,  израду

новинских  огласа,  закуп  рекламног  простора  за  оглашавање  путем  билборда,  штампање

изборног материјала,  израду видео спотова, оглашавање путем телевизије или на прилоге

дате  у  виду  репрезентације  (храна  и  пиће),  организација  сценских  наступа,  превоз

сопственим возилом и канцеларијски материјал.

Р.б Политички субјекат Број прилога Ф.Л Прилози  физичких
лица  политичком
субјекту

%  у  односу  на
укупне приходе од
прилога  ФЛ  свих
ПС

%  учешћа  у
укупним
сопственим
приходима

1 Социјалиситчка  партија  Србије
(СПС), Јединствена Србија (ЈС)

30 26.455.000,00 32,19% 12,49%

2 Покрет  обнове  Краљевине
Србије

127 14.521.123,00 17,67% 32,33%

3 Група  грађана  Сергеј
Трифуновић-Покрет  слободних
грађана

13 1.695.000,00 2,06% 100,00%

4 Александар Вучић-За нашу децу
Нови Сад

30 1.200.000,00 1,46% 15,57%

5 Социјалистичка  партија  Србије
(СПС) – Јединствена Србија (ЈС)
- АПВ

3 700.000,00 0,85% 37,23%

Табела 3: Приказ пет политичких субјеката који су добили највише прилога физичких лица за изборну кампању, учешће тих
средстава у односу на све приходе од прилога физичких лица и учешће у сопственим приходима.

Максимална законски дозвољена давања, новчана и неновчана за изборну кампању у

једној календарској години у којој се одржавају избори могу бити до максимално прописаног
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износа на годишњем нивоу за редован рад и износити, за физика лица 20, а за правна лица

200 просечних нето зарада у Републици Србији остварених у претходној години.

Укупан  број  физичких  лица  која  су  дала  прилоге  политичким  субјектима  у  току

изборне кампање у 2020. години за парламентарне и покрајинске изборе је 189. Прилози

физичких лица,  новчани  и  неновчани,  чинили  су  6%  укупних  прихода  политичких

субјеката,  што  представља  други  приход  по  величини  учешћа  у  укупним  приходима

политичких субјеката.

1.5. ДЕОПРИЛОЗИ ДЕОПРАВНИХ ДЕОЛИЦА ДЕОПОЛИТИЧКОМ ДЕОСУБЈЕКТУ

Укупан број правних лица која су дала прилоге политичким субјектима у току изборне

кампање у 2020. години за парламентарне и покрајинске изборе је  31. Прилози  правних

лица,  новчани и неновчани,  чинили су 2% укупних прихода политичких  субјеката,  што

представља трећи приход по величини учешћа у укупним приходима политичких субјеката.

Р.б Политички субјекат Број прилога П. Л. Прилози  правних
лица  и
међународних
удружења
политичком
субјекту

Проценат у односу
на укупне приходе
од  прилога  П.Л
свих ПС

Проценат учешћа у
укупним
сопственим
приходима

1 Покрет обнове Краљевине Србије 29 22.950.000,00 98,96% 51,08%

2 Сасвим друга прича Новосађани 1 770.000,00 2,97% 49,27%

3 Коалиција  Метла  2020-
Републички избори

1 240.000,00 0,92% 1,19%

Табела 4: Приказ три политичких субјеката који су добили највише прилога правних лица, учешће тих средстава у односу
на све приходе од прилога правних лица и учешће у сопственим приходима.
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1.6. ДЕОСОПСТВЕНА ДЕОСРЕДСТВА

Политички субјекти су располагали сопственим средствима која су пренета са рачуна

за  редован  рад.  Износ  утрошених  средстава  за  изборну  кампању  је  извор  финансирања

политичких субјеката. Политички субјекти су утрошили из сопствених средстава износ од

342.656.953,22 динара односно 27% у односу на укупне приходе изборне кампање.

Р.б Политички субјекат Утрошена  сопствена
новчана средства 

Проценат  у  односу  на
укупна  утрошена
средства свих ПС

Проценат  учешћа  у
укупним  сопственим
приходима

1 Александар Вучић – За нашу децу 219.092.652,06 69,13% 31,94%

2 Српска радикална странка 32.900.776,05 10,38% 81,53%

3 Коалиција Александар Шапић-победа за
Србију

22.848.869,42 6,60% 39,96%

4 Коалиција  Уједињена  демократска
Србија

22.305.000,00 7,03% 100,00%

5 Коалиција  Војвођански  фронт-
Уједињени за демократску Србију

2.069.812,67 0,11% 34,75%

Табела 5: Приказ пет политичких субјеката који су утрошили највише сопствених новчаних средстава, учешће тих средстава
у односу на сва утрошена сопствена средства правних лица и учешће у сопственим приходима.

2. ДЕОТРОШКОВИ ДЕОИЗБОРНЕ ДЕОКАМПАЊЕ ДЕОПОЛИТИЧКИХ ДЕОСУБЈЕКАТА

Политички субјекти су у кампањи у 2020. години остварили укупне трошкове кампање у

износу од 1.379.426.336,40 динара. 

2.1. ДЕОУКУПНИ ДЕОТРОШКОВИ ДЕОПО ДЕОВРСТАМА

Политички субјекти су били у обавези да у извештају о трошковима изборне кампање

искажу трошкове по врстама и то: трошкови изборног материјала, трошкови јавних догађаја,

трошкови  оглашавања  и  остале  трошкове  изборне  кампање.  Укупни  трошкови  које  су

политички субјекти исказали у кампањи за 2020. годину износе 1.379.426.336,40 динара.
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Врста трошка Износ трошка Проценат учешћа  у  ук. трошк. ове
врсте свих ПС

Трошкови изборног материјала 287.942.823,85 21%

Трошкови јавних догађаја 36.779.663,10 3%

Трошкови оглашавања 926.587.441,01 67%

Остали трошкови изборне кампање 128.116.408,44 9%

Укупно 1.379.426.336,40 100

Табела 6: Структура укупних износа трошкова политичких субјеката по врстама

Графикон 2: Структура укупних трошкова политичких субјеката по врстама у процентима 

Очекивано је да политички субјекти који највише приходују, највише и троше, с тим

што се један део политичких субјеката понашао рационално и трошио мање него што је

могао, други мањи део је трошио уравнотежено док су трећи трошили више него што су

приходовали.
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Р.б Политички субјекат Укупни трошкови Проценат  у  односу  на  ук.
трошк. свих ПС

1 АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ - 
Парламентарни

685.945.739,06 49,73%

2 Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена 
Србија (ЈС)

211.738.743,21 15,35%

3 КОАЛИЦИЈА АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-ПОБЕДА 
ЗА СРБИЈУ

57.178.931,42 4,15%

4 Покрет обнове краљевине Србије 44.921.223,00 3,26%

5 Српска радикална странка 40.350.876,05 2,93%

Табела 7: Политички субјекти са највећим трошковима у изборној кампањи 2020. години

Р.б. Политички субјекат 1.Укупно сви извори 
финансирања

2.Укупни трошкови Разлика 1-2

1 Коалија Метла 2020-Републички избори 20.121.100,00 33.824.486,88 -13.703.386,88

2 Коалиција УЈЕДИЊЕНА 
ДЕМОКРАТСКА СРБИЈА

22.305.000,00 33.403.170,75 -11.098.170,75

3 Коалиција за Мир – Република 0,00 454.860,00 -454.860,00

4 Странка правде и помирења 17.506.933,28 17.574.643,40 -67.710,12

5 ГГ Ниш мој град 504,60 45.810,85 -45.306,25

Табела 8: Приказ пет политичких субјеката са највећим расходима над укупно свим изворима финансирања у изборној 
кампањи 2020. године

У структури  укупних  трошкова,  трошкови  изборног  материјала чине  21%  односно

нешто мање од петине укупних трошкова. Ови трошкови се односе на цену услуге за сваку

врсту  промотивног  материјала  (летак,  брошура,  новине,  плакати,  билборд  и  други

промотивни материјал) као и друге трошкове дистрибуције.

17



Р.б Политички субјекат Трошкови  изборног
материјала

Проценат учешће у ук.
трош.  изборног  мат.
свих ПС

Проценат  учешћа  у
укупним  сопственим
трошковима

1 Александар Вучић за нашу децу -
Парламентарни

93.172.075,44 32,35% 13,58%

2 Српска радикална странка 30.392.283,50 10,55% 75,32%

3 Коалиција Савез Војвођанских Мађара 
СВМ – Демократски странка 
војвођанских Мађара ДСВМ -  Странка 
Мађара

12.479.368,46 4,33% 42,38%

4 КОАЛИЦИЈА АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-
ПОБЕДА ЗА СРБИЈУ

10.600.150,52 3,68% 18,53%

5 Странка правде и помирења 8.617.204,40 2,99% 49,03%

Табела 9: Приказ пет политичких субјеката са највећим трошковима изборног материјала у кампањи 2020. године, учешће
тих трошкова у укупним  трошковима изборног материјала и учешће у сопственим трошковима.

Трошкови јавних догађаја чине 3% укупних трошкова кампање. У ову врсту трошкова

спада свака врста јавног догађаја (митинг, конвенција, други типови јавних манифестација и

конференција за штампу).

Р.б Политички субјекат Трошкови  јавних
догађаја

 Проценат учешћа у ук.
трош.  јавних  догађаја
свих ПС

Проценат  учешћа  у
укупним  сопственим
трошковима

1 Социјалистичка  партија  Србије  (СПС),
Јединствена Србија (ЈС)

16.088.541.99 43,74% 7,59%

2 Коалиција  Албанска  Демократска
Алтернатива – Уједињена долина 

9.721.181,99 26,43% 65,77%

3 Странка демократске акције Санџака 2.629.500,00 7,15% 17,81%

4 Странка правде и помирења 2.021.600,00 5,50% 11,50%

5 Коалиција  УЈЕДИЊЕНА
ДЕМОКРАТСКА СРБИЈА

1.523.784,00 4,14% 4,56%

Табела 10: Приказ пет политичких субјеката са највећим трошковима у кампањи у 2020. години, учешће тих трошкова у
укупним трошковима јавних догађаја и учешће у сопственим трошковима.

Трошкови оглашавања кампање у  2020.  години чине  67% укупних  трошкова.  У ове

трошкове  спадају  сви трошкови  везани  за  организацију  митинга,  страначких  конвенција,

конференција за штампу и штандова.

Трошкови  оглашавања  имају  стандардно  високо  учешће  у  укупним  трошковима

политичких  субјеката,  посебно  у  изборним годинама,  при  чему  доминантну  улогу  имају
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трошкови ТВ оглашавања. Поред наведених у ову групу спадају трошкови оглашавања на

радију, штампаним медијима, а трошкови оглашавања на интернету и друштвеним мрежама

имају све веће учешће.

Р.б Политички субјекат Трошкви
оглашавања

Проценат учешћа у
ук. трош.

оглашавања свих ПС

Проценат  учешћа  у
укупним сопственим
трошковима

1 АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ 
ДЕЦУ - Парламентарни

565.397.444,28 61,02% 82,42%

2 Социјалистичка партија Србије (СПС), 
Јединствена Србија (ЈС)

177.070.074,82 19,11% 83,62%

3 Покрет обнове краљевине Србије 40.217.887,00 4,34% 89,52%

4 КОАЛИЦИЈА АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-
ПОБЕДА ЗА СРБИЈУ

32.658.511,87 3,54% 57,11%

5 Коалија Метла 2020-Републички избори 25.736.945,87 2,78% 76,08%

Табела 11: Приказ пет политичких субјеката са највећим трошковима оглашавања кампање у 2020. години, учешће тих 
трошкова у укупним трошковима оглашавања и учешће у сопственим трошковима.

ИЗБОРНО ДЕОЈЕМСТВО

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. Политички субјекти су за изборно јемство у кампањи 2020. године, полагали готов

новац  или  стављали  хипотеку  за  износ  јемства  на  непокретној  имовини  лица  које  даје

јемство. 

Политички  субјекти  који  су  положили  изборно  јемство  у  кампањи  2020.  године  по

нивоима избора: 

• за  посланике  у  АПВ  положило  је  пет  политичких  субјеката  у  укупном  износу

1.411.506,40 динара,

• за  одборнике  у  граду  положило  је  99  политичких  субјеката  у  укупном  износу

7.395.106,65 динара,

• за  Народне  посланике  положило  је  15  политичких  субјеката  у  укупном  износу

1.115.129,89 динара
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• за одборнике у градској општини положио је 61 политички субјект у укупном износу

од 1.115.129,89 динара и

• за одборнике у општини положило је 168 политичких субјеката у укупном износу од

4.377.221,21 динар.

КРЕДИТИ

Политички субјекти су током изборне кампање у 2020. години користили средства из

кредита за финансирање. Кредитно су се задуживали код пословних банака а рационално

понашали  при  коришћењу  средстава,  на  што  је  у  сваком  случају  утицала  кредитна

способност  и  могућност  враћања кредита,  што  у  многоме  зависи  од  резултата  избора  и

освојених мандата, с обзиром да највеће изворе финансирања политичких активности чине

средства из јавних извора, на која се ослањају политички субјекти. 

Политички субјекти који су се кредитно задужили у кампањи 2020. године по нивоима

избора:  

• за посланике у АПВ кредитно се задужио један политички субјект у укупном износу

од 250.000,00 динара,

• за одборнике у граду кредитно се задужило 6 политичких субјеката у укупном износу

327.116,76 динара,

• за Народне посланике кредитно су се задужила три политичка субјекта у укупном

износу 128.000.000,00 динара,

• за одборнике у градској општини није било задужења и

• за одборнике у општини кредитно се задужило 16 политичких субјеката у укупном

износу од 566.914,57 динар. 

НЕУСАГЛАШЕНОСТ ДЕОПОДАТАКА

Поједини политички субјекти у делу извештаја о трошковима изборне кампање нису

приказали  податке  о  наменским  рачунима  које  имају  отворене  код  пословних  банака.

Провером портала Народне банке Србије дошло се до ових података и Агенција је накнадно

извршила увид и проверу промета по овим рачунима.
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III ДЕОДЕО

НАЦРТИ ДЕОКОНТРОЛЕ ДЕОИЗВЕШТАЈА ДЕОО ДЕОТРОШКОВИМА ДЕОИЗБОРНЕ ДЕОКАМПАЊЕ ДЕОЗА ДЕО
ИЗБОРЕ ДЕОЗА ДЕОНАРОДНЕ ДЕОПОСЛАНИКЕ ДЕОУ ДЕОНАРОДНУ ДЕОСКУПШТИНУ ДЕОРЕПУБЛИКЕ ДЕО
СРБИЈЕ

1. ДЕО ДЕОКоалиција ДЕО- ДЕОСавез ДЕОвојвођанских ДЕОМађара, ДЕОДемократска ДЕОстранка ДЕОвојвођанских ДЕО
Мађара, ДЕОСтранка ДЕОмађарског ДЕОјединства

Општи ДЕОдео

Политички  субјект  “Коалиција  Савез  војвођанских  Мађара,  Демократска  странка

војвођанских  Мађара  и  Странка  мађарског  јединства”  поднео  је  Извештај  о  трошковима

изборне кампање, за избор посланика у Народну скупштину Републике Србије под називом

Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор, у складу са Законом. Коалиција је освојила 9

мандата. Извештај у име коалиције поднео је  Савез војвођанских Мађара.

         Политички субјект отворио је посебан рачун за финансирање изборне кампање.

Налаз

Контролом извештаја о трошковима изборне кампање Коалиције “Савез војвођанских

Мађара,  Демократска  странка  војвођанских  Мађара и  Странка мађарског  јединства”  нису

утврђене неправилности које указују на повреде Закона.

Приходи

Политички субјекат је из свих извора финансирања за финансирање изборне кампање

остварио средства у укупном износу од 35.443.973,40 динара, од чега се 29.442.796,00 односи
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на новчана средства из јавних извора, 1.177,40 на сопствена средства и 6.000.000,00 динара из

кредита пословне банке.

За коришћење првог дела средстава из јавних извора, за покриће трошкова изборне

кампање политички субјект је на име изборног јемства, положио банкарску гаранцију.

Банка  Поштанска  Штедионица  је  2020.  године  одобрила  политичком  субјекту

риволвинг кредитну линију  у  износу  од 10.000.000,00 динара.  Политичком субјекту  је  за

финансирање изборне кампање од тог износа пренето 6.000.000,00 динара на посебан рачун.

 Као средство обезбеђења кредита, политички субјект и једно правно лице положили

су по 6 сопствених бланко меница.

За  финансирање трошкова  изборне  кампање политички субјект  није  имао  прилога

физичких и правних лица.

Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено

чланом 12. Закона.

Расходи

За финансирање трошкова изборне кампање политички субјект  је  утрошио укупно

29.443.973,40 динара, од чега 12.479.368,46 на трошкове изборног материјала, 13.430.452,40

трошкове оглашавања и 3.534.152,54 на остале трошкове.

На  основу  доступне  документације  утврђено  је  да  су  сви  трошкови  плаћени  са

посебног рачуна намењеног за финансирање изборне кампање.

2. ДЕОГрупа ДЕОграђана ДЕОСЕРГЕЈ ДЕОТРИФУНОВИЋ ДЕО- ДЕОПОКРЕТ ДЕОСЛОБОДНИХ ДЕОГРАЂАНА

Општи ДЕОдео

Политички субјект  Група грађана  Сергеј  Трифуновић  –  Покрет слободних грађана

поднео  је  Извештај  о  трошковима  изборне  кампање,  за  избор  посланика  у  Народну

скупштину  Републике  Србије  у  складу  са  Законом.  Група  грађана  Сергеј  Трифуновић  –

Покрет слободних грађана није освојила мандате за Народну скупштину Републике Србије.
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         Политички субјект је отворио посебан рачун за финансирање изборне кампање, који је

користио  за  финансирање  изборне  кампање  за  избор  посланика  у  Народну  скупштину

Републике  Србије,  као  и  за  локалне  изборе  (општине  Зрењанин,  Бабушница,  Нови  Сад,

Петровац на Млави и Параћин).

 Налаз

Контролом  извештаја  о  трошковима  изборне  кампање  Групе  грађана  Сергеј

Трифуновић  –  Покрет  слободних  грађана,  нису  утврђене  неправилности  које  указују  на

повреде Закона.

Приходи

Политички субјекат је остварио приходе за финансирање трошкова изборне кампање у

укупном износу од 1.695.000,00 динара, од чега се износ од 45.000,00 динара односи на један

неновчани прилог.

Политички  субјекат  није  користио  средства  из  буџета  Републике  Србије  за

финансирање изборне кампање за избор посланика у Народну скупштину Републике Србије.

Целокупне  приходе  које  је  остварио  политички  субјекат,  потичу  од  прилога  13

физичких лица.

Просечна месечна зарада у Републици Србији без пореза и доприноса према подацима

органа надлежног за послове статистике за 2019. годину износила је 54.919,00 динара.

Политички субјект није имао прилога физичких или правних лица који премашују

максималну дозвољену вредност давања на годишњем нивоу.

Износе прилога који премашују  једну просечну нето месечну  зараду  за претходну

годину објављени су на веб сајту политичког субјекта.

Уплате прилога од стране физичких лица за финансирање изборне кампање, извршене

су у складу са Законом.

Политички субјект се није кредитно задуживао код пословних банака за финансирање

изборне кампање.
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Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено

чланом 12. Закона.    

Расходи

За финансирање трошкова изборне кампање политички субјект  је  утрошио укупно

1.695.000,00  динара,  од  чега  265.926,00  на  трошкове  изборног  материјала,   328.927,56

трошкове  јавних  догађаја,  317.630,66  на  трошкове  оглашавања  и  782.515,78  на  остале

трошкове.

Сви  трошкови  настали  у  вези  са  финансирањем  изборне  кампање  плаћени  су  са

посебног рачуна намењеног за финансирање изборне кампање.

3. ДЕО ДЕОРуска ДЕОстранка ДЕО– ДЕОСлободан ДЕОНиколић

Општи ДЕОдео

  

Политички  субјекат  Руска  странка  –  Слободан  Николић  поднела  је  Извештај  о

трошковима изборне кампање, за избор посланика у Народну скупштину Републике Србије у

складу са Законом. Политички субјект је освојио 0,2% гласова. На основу пресуде Управног

суда 19.06.2020. године утврђено је да Руска странка има положај националне мањине, па

није  имала  обавезу  да  врши  повраћај  средстава  добијених  из  јавних  извора  за  покриће

трошкова изборне кампање.

         Политички субјект отворио је посебан рачун за финансирање изборне кампање, који је

користио  за  финансирање  изборне  кампање  за   избор  посланика  у  Народну  скупштину

Републике Србије као и за локалне изборе (градови Ниш, Шабац,  Нови Сад, Суботица и

општина Владичин Хан).
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Налаз

    У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање за народне посланике

у Народну скупштину Републике Србије у 2020. години,  утврђено је  да је  посебни  рачун

коришћен за финансирање више нивоа изборних кампања. Утврђено је да поднети извештај

не садржи све податке о висини и структури  утрошених средстава, јер нису исказане услуге

занатске радње у износу од 120.000,00 динара.

    Агенција је због утврђене неправилности против политичке странке и одговорног лица у

политичкој  странци  поднела  захтев  за  покретање  прекршајног  поступка  надлежном

прекршајном суду.   

Приходи

Политички субјекат је из свих ивора финансирања за финансирање изборне кампање

остварио средства у укупном износу од 7.523.100,00 динара, од чега  се 7.450.100,00 односи

на новчана средства из јавних извора и 73.000,00 динара на прилоге  физичких лица.

За коришћење првог дела средстава из јавних извора, за покриће трошкова изборне

кампање политички субјект је на име изборног јемства, положио новчана средства.

Прилози физичких  лица  за  финансирање  изборне  кампање  не  премашују  законом

дозвољене суме давања на годишњем нивоу.

Уплате  по  основу  прилога  од  физичких  лица  за  финансирање  изборне  кампање,

извршене су у складу са Законом, односно преко текућег рачуна.

Политички субјект се није кредитно задуживао код пословних банака за финансирање

изборне кампање.

Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено

чланом 12. Закона.

Сва средства која су намењена за финансирање трошкова изборне кампање, политички

субјект је прикупио на посебан за ту намену.
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Расходи

За финансирање трошкова изборне кампање политички субјект  је  утрошио укупно

7.524.148,00 ДЕО динара,  од  чега  716.315,00  на  трошкове  изборног  материјала,  418.200,00  на

трошкове оглашавања и 6.389.633,00 на остале трошкове.

Сви  трошкови  настали  у  вези  са  финансирањем  изборне  кампање  плаћани  су  са

посебног рачуна намењеног за финансирање изборне кампање.

Утврђено је да политички субјекат није у Извештају о трошковима изборне кампање

исказао  услуге  занатске  радње у  износу од 120.000,00 динара,  који  су  регистровани кроз

изводе пословног рачуна.  

 ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО4. ДЕОCрпска радикална странкарпска ДЕОрадикална ДЕОстранка

Општи ДЕОдео

Политички  субјекат  Српска  радикална  странка  поднео  је  Извештај  о  трошковима

изборне кампање, за избор посланика у Народну скупштину Републике Србије у складу са

Законом. Политичка странка није освојила мандате за Народну скупштину Републике Србије.

         Политички субјект отворио је посебан рачун за финансирање изборне кампање, који је

користио  за  финансирање  изборне  кампање  за   избор  посланика  у  Народну  скупштину

Републике Србије.

Налаз

Контролом  извештаја  о  трошковима  изборне  кампање  Српске  радикалне  странке,

нису утврђене неправилности које указују на повреде Закона.
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Приходи

 ДЕО

Политички субјекат је из свих извора финансирања за финансирање изборне кампање

остварио средства у укупном износу од  40.350.876,05 динара, од чега се 7.450.100,00 односи

на  новчана  средства  из  јавних  извора  и  32.900.776,05 динара  на  средства  из  сопствених

извора.

За коришћење првог дела средстава из јавних извора, за покриће трошкова изборне

кампање политички субјект је на име изборног јемства, положио новчана средства.

Политичка странка није освојила мандате за Народну скупштину Републике Србије.

Политичком субјекту су пренета новчана средства из јавних извора за финансирање

изборне кампање на текуће рачуне, која јој законом припадају из буџета Републике Србије.

Политички субјект није примио нити исказао прилоге физичких лица и правних лица.

Политички субјект се није кредитно задуживао код пословних банака за финансирање

изборне кампање.

Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено

чланом 12. Закона.

Сва средства која су намењена за финансирање трошкова изборне кампање, политички

субјект је прикупио на посебан текући рачун који је за те намене отворен.

Расходи

За финансирање трошкова изборне кампање политички субјект  је  утрошио укупно

40.350.876,05 динара, од чега 30.392.283,50 на трошкове изборног материјала, 6.940.072,40 на

трошкове оглашавања и 3.018.520,15 на остале трошкове.

Сви  трошкови  настали  у  вези  са  финансирањем  изборне  кампање  плаћани  су  са

посебног рачуна намењеног за финансирање изборне кампање.
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5. ДЕОКоалиција ДЕО„Александар ДЕОШапић ДЕО- ДЕОПобеда ДЕОза ДЕОСрбију“

Општи ДЕОдео

Политички субјект Коалиција Александар Шапић - Победа за Србију, коју су чиниле

Српски патриотски савез (СПАС) и Русинска демократска странка (РДС) поднео је Извештај

о трошковима изборне кампање, за избор посланика у Народну скупштину Републике Србије

у складу са Законом. Коалиција је освојила 11мандата. Извештај у име коалиције поднео је

Српски патриотски савез.

Политички субјект отворио је посебан рачун за финансирање изборне кампање,  који

је користио за  финансирање изборне кампање за  избор посланика у Народну скупштину

Републике Србије

Налаз

Контролом извештаја о трошковима изборне кампање Коалиције “Александар Шапић

– Победа за Србију”, нису утврђене неправилности које указују на повреде Закона.

Приходи

Политички субјекат је из свих извора финансирања за финансирање изборне кампање

остварио  средства  у  укупном  износу  од   57.178.931,42  динара,  од  чега  се  34.330.062,00

односи  на  новчана  средства  из  јавних  извора  и  22.848.869,42 динара  на  средства  из

сопствених извора.

За коришћење првог дела средстава из јавних извора, за покриће трошкова изборне

кампање политички субјект је на име изборног јемства, положио новчана средства.

Политички субјект није примио нити исказао прилоге физичких лица и правних лица.

Политички субјект се није кредитно задуживао код пословних банака за финансирање

изборне кампање.
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Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено

чланом 12. Закона.

Сва средства која су намењена за финансирање трошкова изборне кампање, политички

субјект је прикупио на посебан текући рачун који је за те намене отворен.

Расходи

За финансирање трошкова изборне кампање политички субјект  је  утрошио укупно

57.178.931,42 динара, од чега 10.600.150,52 на трошкове изборног материјала,  32.658.511,87

на трошкове оглашавања и 13.920.269,03 на остале трошкове.

Сви  трошкови  настали  у  вези  са  финансирањем  изборне  кампање  плаћани  су  са

посебног рачуна намењеног за финансирање изборне кампање.

6. ДЕОКоалиција ДЕО“Александар ДЕОВучић ДЕО– ДЕОЗа ДЕОнашу ДЕОдецу”

Општи ДЕОдео

Политички  субјекат  коалиција “Александар  Вучић  –  За  нашу  децу”  поднела  је

Извештај  о  трошковима  изборне  кампање,  за  избор  посланика  у  Народну  скупштину

Републике Србије у складу са Законом. Коалицију су чиниле Српска напредна странка (СНС),

Социјалдемократска  партија  (СДПС),  Покрет  социјалиста  (ПС),  Партија  уједињених

пензионера  Србије  (ПУПС),  Покрет  снага  Србије  БК (ПСС-БК),  Српска  народна  партија

(СНП) и Српски покрет обнове (СПО). Коалиција је освојила 188 мандата. Извештај  о

трошковима изборне кампање у име коалиције, поднела је Српска напредна странка.

       Политички субјект отворио је посебне рачуне за финансирање изборне кампање, које је

користио за финансирање изборне кампање.
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Налаз

 Контролом извештаја о трошковима изборне кампање Коалиције “Александар Вучић -

За нашу децу”, нису утврђене неправилности које указују на повреде Закона.

Приходи

Политички субјекат је из свих извора финансирања за финансирање изборне кампање

остварио средства у укупном износу од  685.945.739,06 динара, од чега  се  466.853.087,00

односи  на  новчана  средства  из  јавних  извора  и  219.092.652,06 динара  на  средства  из

сопствених извора.

За коришћење првог дела средстава из јавних извора, за покриће трошкова изборне

кампање политички субјект је на име изборног јемства, положио новчана средства.

Политичком субјекту су пренета новчана средства из јавних извора за финансирање

изборне кампање на текуће рачуне, која јој законом припадају из буџета Републике Србије.

Политички субјект није примио нити исказао прилоге физичких и правних лица.

Политички  субјекат  је  исказао  да  се  кредитно  задужио  за  финансирање  изборне

кампање код Халк банке у укупном износу од 2 милиона еура. Период отплате 12 месеци, а за

обезбеђења кредита дата је хипотека на непокретност. Политички субјекат је користио део

одобреног  кредита.  Утврђено је  да  је  на  текући рачун за  финансирање изборне кампање,

пренет је износ од 141.100.000,00 динара. Искоришћена средства из кредита су у потпуности

враћена пословној банци. 

Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено

чланом 12. Закона.

Сва средства која су намењена за финансирање трошкова изборне кампање, политички

субјект је прикупио на посебне текуће рачуне који су за те намене отворени.

30



Расходи

За финансирање трошкова изборне кампање политички субјект  је  утрошио укупно

685.945.739,06  динара,  од  чега  93.172.075,44  на  трошкове  изборног  материјала,

565.397.444,28 на трошкове оглашавања и 27.376.219,34 на остале трошкове.

Сви  трошкови  настали  у  вези  са  финансирањем  изборне  кампање  плаћани  су  са

посебног рачуна намењеног за финансирање изборне кампање.

7. ДЕО ДЕОГрупа ДЕОграђана ДЕО ДЕО“Доста ДЕОје ДЕОбило-Саша ДЕОРадуловић”-Изборна ДЕОлиста ДЕО’’Суверенисти’’

Општи ДЕОдео

Група грађана “Доста је било-Саша Радуловић”,  је у изборној кампањи наступала под

називом ’’Суверенисти’’.  Политички субјекат  је  поднео Агенцији Извештај  о  трошковима

изборне  кампање,  у  електронској  форми дана  06.08.2020  године,  док  је  исти  у  папирној

форми достављен дана 07.10.2020. године. Група грађана није освојила мандате за Народну

скупштини Републике Србије.

       Политички субјект отворио је посебан рачун за финансирање изборне кампање.

Налаз

Политички  субјекат  није  поднео  извештај  о  трошковима  изборне  кампање  у

прописаном року, због чега је Агенција поднела захтев за покретање прекршајног поступка

надлежном прекршајном суду.  

Пред Агенцијом је у току поступак провере чињеничног стања накнадно достављеног

извештаја, ради утврђивања евентуалних повреда Закона.
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Приходи

Политички субјекат је целокупна средства за финансирање изборне кампање, остварио

из буџета Републике Србије  у укупном износу од  7.450.100,00 динара.

За коришћење првог дела средстава из јавних извора, за покриће трошкова изборне

кампање политички субјект је на име изборног јемства, положио новчана средства са  текућег

рачуна физичког лица.

Политичком субјекту су пренета новчана средства из јавних извора за финансирање

изборне кампање на текући рачун, која јој законом припадају из буџета Републике Србије. 

Политички субјект није примио нити исказао прилоге физичких и правних лица.

Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено

чланом 12. Закона.

Провером на основу доступне документације је утврђено да се политички субјект се

није  кредитно задуживао за финансирање трошкова изборне кампање.

Расходи

За  финансирање  трошкова  изборне  кампање  политички  субјект  је  утрошио

7.450.099,47 динара,  од чега 2.468.692,08 на трошкове изборног материјала,  636.039,17 на

трошкове јавних догађаја,  1.580.068,22 на  трошкове оглашавања и 2.765.300,00 на  остале

трошкове.

Политички субјекат је целокупна новчана средства из јавних извора, која су примљена

на наменски рачун, пренео на текући рачун Удружења “Доста је било-Рестарт”.

Све трошкове настале у вези са изборном кампањом политички субјекат је плаћао са

рачуна Удружења “Доста је било-Рестарт”.
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8. ДЕОКоалиција ДЕОМетла

Општи ДЕОдео

Политички  субјекат  коалиција  Метла поднела  је  Извештај  о  трошковима  изборне

кампање, за избор посланика у Народну скупштину Републике Србије у складу са Законом.

Коалицију су чиниле Демократска странка Србије и Народна јака Србија. Извештај у име

Коалиције поднела је Демократска странка Србије. Политички субјекат није освојио мандате

за Народну скупштину Републике Србије.

       Политички субјект отворио је посебне рачуне за финансирање изборне кампање.

Налаз

Политички субјекат је поднео Агенцији извештај о трошковима изборне кампање и у

поступку контроле утврђене су неправилности које указују на евентуалну повреду закона.   

Агенција је због ненаменског коришћења средстава за редован рад, против политичког

субјекта и одговорног лица, поднела захтев за покретање прекршајног поступка надлежном

Прекршајном суду.   

Приходи

Политички субјекат је из свих извора финансирања за финансирање изборне кампање

остварио средства у укупном износу од  20.121.100,00 динара, од чега се 7.450.100,00 односи

на новчана средства из јавних извора, 190.000,00 на прилоге физичких лица, 240.000,00 на

прилоге правних лица и 12.241.000,00 динара на средства из сопствених извора.

За коришћење првог дела средстава из јавних извора, за покриће трошкова изборне

кампање  на  име  изборног  јемства,  положена  су  новчана  средства  два  физичка  лица  и

хипотека на непокретност једног физичког лица.
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Политичком субјекту пренета су средства из јавних извора за финансирање изборне

кампање сходно Закону.

Политички субјект је остварио приходе по основу прилога физичких лица у износу од

190.000,00 и прилога правних лица у износу од  240.000,00 динара.

Просечна месечна зарада у Републици Србији без пореза и доприноса према подацима

органа надлежног за послове статистике за претходну годину износи 54.919,00 динара.

Политички субјект није примио прилоге  физичких и правних лица који премашује

максимално дозвољени износ давања на годишњем нивоу.

Политички субјект се није кредитно задуживао код пословних банака за финансирање

изборне кампање.

Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено

чланом 12. Закона.

Сва средства која су намењена за финансирање трошкова изборне кампање, политички

субјект је прикупио на посебан текући рачун који је за те намене отворен.

Расходи

За финансирање трошкова изборне кампање политички субјект  је  утрошио укупно

33.824.486,88 динара,  од чега 5.805.633,98 на трошкове изборног материјала,  42.950,00 на

трошкове јавних догађаја, 25.736.945,87 на трошкове оглашавања и 2.238.957,03 на остале

трошкове.

Део трошкова  насталих  у  вези  са  финансирањем изборне  кампање,  плаћани су  са

посебног рачуна намењеног за финансирање изборне кампање, док је део трошкова плаћен са

рачуна за редован рад.

У поступку контроле, утврђено је да су са рачуна за редован рад плаћени следећи

трошкови: извршиоцу услуге „Cрпска радикална странкаobra“ Београд износ од 71.365,62 динара;  Прва телевизија

д.о.о  Београд  износ  од  200.000,00  динара;  „Pink  international  company“  Београд  износ  од

100.000,00 динара и „ Ringer AУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНАxel Springer d.o.o“ Београд износ од 150.000,00 динара.

Такође је утврђено да политички субјект има дуговања према пружаоцима услуга у

изборној кампањи.
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9. ДЕОЗа ДЕОКраљевину ДЕОСрбију ДЕО- ДЕОЖика ДЕОГојковић

Општи ДЕОдео

Политички  субјекат  коалиција  За  Краљевину  Србију  -  Жика  Гојковић поднела  је

Извештај  о  трошковима  изборне  кампање,  за  избор  посланика  у  Народну  скупштину

Републике  Србије  у  складу  са  Законом.  Коалицију  су  чиниле  Покрет  обнове  краљевине

Србије, Монархистички фронт и Савез бачких Буњеваца. Извештај у име Коалиције поднео је

Покрет обнове Краљевине Србије.   Политички субјекат  није освојио мандате за Народну

скупштину Републике Србије.

Политички субјект отворио је посебне рачуне за финансирање изборне кампање.

Налаз

Политички субјекат је поднео Агенцији извештај о трошковима изборне кампање у 

складу са Законом.

Пред Агенцијом је у току поступак утврђивања релевантних чињеница, које се 

евентуално односе на  повреду Закона.

Приходи

Политички субјекат је из свих извора финансирања за финансирање изборне кампање

остварио средства у укупном износу од  44.921.223,00 динара, од чега  се 7.450.100,00 односи

на  новчана  средства  из  јавних  извора,  14.521.123,00  на  прилоге  физичких  лица,  и

22.950.000,00 на прилоге правних лица.

За коришћење првог дела средстава из јавних извора, за покриће трошкова изборне

кампање на име изборног јемства, дата је хипотека на непокетност правног лица.

Политичком субјекту пренета су средства из јавних извора за финансирање изборне

кампање сходно Закону. 

С обзиром да политички субјекат није освојио мандате за Народну скупштину враћена

су средства из јавних извора у буџет Републике  у складу са Законом.

Политички субјект је остварио приходе по основу прилога физичких лица у износу од

14.521.123,00  и прилога правних лица у износу од 22.950.000,00  динара. Просечна месечна
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зарада у Републици Србији без пореза и доприноса према подацима органа надлежног за

послове статистике за претходну годину износи 54.919,00 динара.

Политички субјект је на свом веб сајту објавио прилоге физичких и правних лица која

премашују износ просечне месечне зараде.

Политички субјект није примио прилоге  физичких и правних лица који премашује

максимално дозвољени износ давања на годишњем нивоу.

Политички субјект се није кредитно задуживао код пословних банака за финансирање

изборне кампање.

У поступку контроле утврђено је да су следећа правна лица дала прилоге политичком

субјекту а да су у претходне две године вршиле делатности од општег интереса по основу

уговора: 

1.  “Limeks  gradnja  021”  д.о.о.  Нови  Сад,  MБ 20857820, уговор закључен са ОШ “ВукБ  20857820,  уговор  закључен  са  ОШ  “Вук

Караџић” дана 08.10.2019. године;

2. “Медицински депо плус” д.о.о. Нови Сад, МБ 08767491, уговор закључен са Установом за

децу  и  омладину  СОС Дечије  Село “  Др Милорад  Павловић”  дана  05.12.2019.  године  и

уговор закључен са Војводина шуме дана 20.06.2018. године;

3.  “Нова  Опрема”  д.о.о.  Нови  Сад  МБ  21162299,  уговор  закључен  са  ЈКП  Шумадија

Крагујевац крајем 2019. године;

4. “Боб” д.о.о. Нови Сад МБ 08497923, уговор закључен са Министарством грађевинарства

саобраћаја и инфструктуре дана 05.02.2020. године, што није у складу са чланом 12. став 3.

Закона.

Сва средства која су намењена за финансирање трошкова изборне кампање, политички

субјект је прикупио на посебан текући рачун који је за те намене отворен. 

Расходи

За финансирање трошкова изборне кампање политички субјект  је  утрошио укупно

44.921.233,00 динара, од чега 2.799.387,00 на трошкове изборног материјала,  40.217.887,00

на трошкове оглашавања и 1.903.949,00 динара на остале трошкове. Сви трошкови настали у
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вези  са  финансирањем  изборне  кампање  плаћани  су  са  посебног  рачуна  намењеног  за

финансирање изборне кампање. 

Такође је утврђено да политички субјект има дуговања према пружаоцима услуга у

изборној кампањи.

10. ДЕОКоалиција ДЕОакадемик ДЕОМуамер ДЕОЗукорлић ДЕО– ДЕОСамо ДЕОправо

Општи ДЕОдео ДЕО

Политички субјекат Koалиција академик Муамер Зукорлић – Само право поднела је

Извештај  о  трошковима  изборне  кампање,  за  избор  посланика  у  Народну  скупштину

Републике Србије. Коалицију су чиниле Странка правде и помирења и Демократска партија

Македонаца.   Политички  субјекат   је  освојио  четири  мандата  за  Народну  скупштину

Републике Србије.  Извештај  о  трошковима изборне кампање у  име Коaлиције  поднела је

Странка правде и помирења. 

Политички субјект отворио је посебне рачуне за финансирање изборне кампање. 

   

Налаз

Политички  субјекат  није  поднео  извештај  о  трошковима  изборне  кампање  у

прописаном  року,  због  чега  је  Агенција  против  политичке  странке  Странка  правде  и

помирења и одговорног лица поднела захтев за покретање прекршајног поступка надлежном

прекршајном суду.  

Пред Агенцијом је у току поступак провере чињеничног стања накнадно достављеног

извештаја, ради утврђивања евентуалних повреда Закона.

Приходи

Политички  субјекат  је  целокупна  средства  за  финансирање  изборне  кампање,

остварио из буџета Републике Србије  у укупном износу од  17.506.933,28 динара. 

За коришћење првог дела средстава из јавних извора, за покриће трошкова изборне

кампање  политички  субјекат  је  на  име  изборног  јемства,  положио  новчана  средства  са

текућег рачуна физичког лица. 
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Политички субјекат је  примио новчана  средства  из  јавних  извора  за  финансирање

изборне кампање у укупном износу од 17.224.632,00 динара на наменски рачун код Управе за

трезор. Средства из јавних извора која су намењена за финасирање изборне кампање пренета

су у целокупном износу на рачун за редован рад.

       На основу доступних података наведених у извештају утврђено је да политички субјект

није био финансиран од стране физичких и правних лица за финансирање изборне кампање.

На основу доступне документације је утврђено да се политички субјект није кредитно

задуживао код банке.

На основу доступних података утврђено је да политички субјект није био финансиран

од стране субјекта којима је то забрањено чланом 12. Закона.

Расходи

Политички субјекат је исказао трошкове у укупном износу од 17.574.643,40 динара, од

чега је за трошкове изборног материјала издвојено 8.617.204,40 динара, за трошкове јавних

догађаја  2.021.600,00,  трошкове  оглашавања  3.758.696,00  и  остале  трошкове  изборне

кампање у износу од 3.177.143,00 динара. 

Контролом  је  утврђено  да  трошкови  настали  у  вези  са  финансирањем  изборне

кампање, нису плаћани са посебног рачуна намењеног за финансирање изборне кампање, већ

са рачуна за редован рад, на који су пренета средства са наменског рачуна за финансирање

изборне кампање.

Увидом у доступну документацију утврђено је да политички субјекат нема дуговања

према пружацима услуга у изборној кампањи.
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11. ДЕОКоалиција ДЕОСоцијалистичка ДЕОпартија ДЕОСрбије ДЕО– ДЕОЈединствена ДЕОСрбија

Општи ДЕОдео

Политички субјекат Коалиција Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија

поднела  је  Извештај  о  трошковима  изборне  кампање,  за  избор  посланика  у  Народну

скупштину Републике Србије у складу са Законом. Политички субјекат је освојио 32 мандата

за Народну скупштину Републике Србије.  Извештај о трошковима изборне кампање у име

Коaлиције поднела је Социјалистичка партија Србије.

Политички субјект отворио је посебне рачуне за финансирање изборне кампање. 

          

Налаз

У  поступку  контроле  извештаја  о  трошковима  изборне  кампање  Коалиције

Социјалистичка  партија  Србије  –  Јединствена  Србија,  нису  утврђене  неправилности  које

указују на евентуалне повреде Закона.

Приходи

Политички субјекат је у изборној кампањи имао следеће изворе финансирања: новчана

средства  из  јавних  извора  85.646.353,00  динара,  прилози  физичких  лица  26.455.000,00

динара,  сопствена  средства  3.636.549,52 и  кредит  од  96.000.000,00  динара,  што  укупано

износи 211.737.902,52 динара.

Политички субјект је дао изјаву да намерава да користи средства из јавних извора за

покриће трошкова  изборне кампање.  Положено је  изборно јемство  у  новцу  са  наменског

рачуна  отвореног  код  пословне  банке  у  предвиђеном  износу.  Политичком  субјекту  су

дозначена средства из јавних извора из буџета Републике Србије која јој припадају сходно

закону.

Прилоге политичком субјекту за финансирање изборне кампање дало је 30 физичких

лица  у  укупном  износу  од  26.455.000,00  динара,  док  прилога  правних  лица  није  било.

Прилози  свих  физичких  лица  чије  појединачне  вредности  давања  на  годишњем  нивоу

премашују  износ  једне  просечне  месечне  зараде,  објављена  су  на  веб  сајту  политичког

субјекта.
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Политички субјект није примио прилоге физичких лица чије појединачне вредности

премашују максималну вредност давања на годишњем нивоу.

Политичом  субјекту  је  АИК  банка  одобрила  кредит,  за  изборну  кампању  и

финансирање редовног рада у износу од 120.000.000,00 динара, од чега је искоришћен износ

од 96.000.000,00 динара.

Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено

чланом 12. Закона.

Контролом  је  утврђено  да  су  сва  средства  намењена  за  финансирање  трошкова

изборне кампање, прикупљена на посебним рачунунима за финансирање изборне кампање.

Расходи

Политички  субјекат  је  исказао  следећу  структуру  трошкова:  трошкови  изборног

материјала 5.234.338,94 динара, трошкови јавних догађаја 16.088.541,99 динара,  трошкови

оглашавања 177.070.074,82 динара,  oд чега ТВ трошкови износе 151.341.774,32 динара,  и

остали трошкови 13.345.787,46 динара, што укупно износи 211.738.743,21 динара.

Све  трошкове  за  финансирање  изборне  кампање,  политички  субјект  платио  је  са

посебног рачуна за финансирање изборне кампање.

Политички субјекат нема дуговања везаних за изборну кампању,  изузев обавеза по

кредиту АИК Банке чија рочност је 37 месеци.

12. ДЕОКоалиција ДЕОУједињена ДЕОдемократска ДЕОСрбија ДЕО(УДС)

Општи ДЕОдео

Политички субјекат је поднео је Извештај о трошковима изборне кампање, за избор

посланика  у  Народну  скупштину  Републике  Србије  у  складу  са  Законом.  Коалицију

Уједињена  демократска  Србија  на  изборима  за  избор  народних  посланика  у  Народну

скупштину  Републике  Србије  чиниле  су:  Лига  социјалдемократа  Војводине,  Заједно  за

Војводину, Странка модерне Србије и Демократски блок.

   Извештај  о  трошковима  изборне  кампање  у  име  коалиције  поднела  је  Лига

социјалдемократа Војводине. Политички субјекат није освојио мандате на парламентарним

изборима.
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    Политички субјект отворио је посебне рачуне за финансирање изборне кампање. 

Налаз

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање Коалиције Уједињена

демократска Србија, нису утврђене неправилности које указују на евентуалне повреде Закона

о финансирању политичких активности.

Приходи

Политички субјекат је из свих извора финансирања за финансирање изборне кампање

остварио средства у укупном износу од 29.755.100,00 динара, од чега  се 7.450.100,00 односи

на новчана средства из јавних извора и 22.305.000,00 динара на сопствена средства.

Политички субјект је дао изјаву да намерава да користи средства из јавних извора за

покриће трошкова изборне кампање, стога је положио изборно јемство у виду хипотеке на

непокетност физичког лица.

Политичком субјекту је дозначен први део новчаних средстава из буџета Републике

Србије која јој припадају сходно закону. Пошто није освојен Законом прописани број гласова,

политички  субјекат  је  у  законском  року  извршио  повраћај  средстава  у  буџет  Републике

Србије.

Политички субјекат није имао прилога физичких и правних лица за изборну кампању. 

Политички  субјект  се  није  кредитно  задуживао  код  пословних  банака  за  изборну

кампању.

Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено

чланом 12. Закона.

Контролом  је  утврђено  да  је  политички  субјект  трошкове  изборне  кампање

финансирао из сопствених средстава два члана коалиције (Лига социјалдемократа Војводине

и Демократског блока).
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Расходи

Политички  субјекат  је  исказао  следећу  структуру  трошкова:  трошкови  изборног

материјала  8.576.893,88  динара,  трошкови  оглашавања  22.586.713,61  динара  и  остали

трошкови 715.779,26 динара, што укупно износи 33.403.170,75 динара.

Све  трошкове  за  финансирање  изборне  кампање,  политички  субјект  платио  је  са

посебног рачуна за финансирање изборне кампање.

Поређењем података исказаних у Извештају и промета по текућем рачуну, утврђено је

да политички субјекат није обавезе у укупном износу од 11.109.866,65 динара.

13. ДЕОКоалиција ДЕОАлбанска ДЕОДемократска ДЕОАлтернатива ДЕО– ДЕОУједињена ДЕОдолина

Општи ДЕОдео

Политички субјекат је поднео је Извештај о трошковима изборне кампање, за избор

посланика  у  Народну  скупштину  Републике  Србије  у  складу  са  Законом.  Коалицију

“Албанска Демократска Алтенатива – Уједињена долина” чинили су Партија за демократско

деловање, Алтернатива за промене, Демократска партија и Покрет за демократски прогрес на

изборима  за  народне  посланике  у  Народну  скупштину  Републике  Србије.  Извештај  о

трошковима изборне кампање поднела је у име коалиције Партија за демократско деловање.

Коалиција је освојила три мандата на парламентарним изборима.

   За потребе финансирања изборне кампање коришћени су наменски рачуни.

Налаз

У поступку контроле Извештаја о трошковима изборне кампање за избор народних

посланика у Скупштину Републике Србије,  утврђено је  дa  извештај  не  садржи податке о

пореклу,  висини  и  структури  утрошених  средстава  за  изборну  кампању  у  износу  од

108.000,00 динара према једном пружаоцу услуга,  због чега је Агенција против политичке

странке Партија за демократско деловање и одговорног лица поднела захтев за покретање

прекршајног поступка надлежном прекршајном суду.  

42



Приходи

Политички субјект користио је средства из јавних извора у износу од 14.780.999.00 за

покриће трошкова изборне кампање који су били једини извор финансирања. 

     Као изборно јемство, положио је новчана средства пет правних и два физичка лица,

уплатом на посебан рачун.

Политичком субјекту су дозначена новчана средства из јавних извора за финансирање

изборне кампање на текући рачун, у износу од 14.780.999,00 динара.

Политички субјект је у законском року извршио повраћај средстава у буџет Републике

Србије, с обзиром да није освојио законом прописани број гласова.

Политички субјект није примио нити исказао прилоге физичких и правних лица.

Политички  субјект  није  користио  кредит  од  пословних  банака  за  финансирање

изборне кампање.

Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено

чланом 12. Закона.

Расходи

Политички  субјекат  је  исказао  следећу  структуру  трошкова:  трошкови  изборног

материјала  2.593.420,00  динара,  трошкови  јавних  догађаја  9.721.181,99  динара,  трошкови

оглашавања 852.000,00 динара и остали трошкови 1.613.725,67 динара, што укупно износи

14.780.327,66  динара.

Контролом исказаних трошкова и промета посебног рачуна који је политички субјект

користио за финансирање изборне кампање, утврђено је неслагање у износу од 108.000,00

динара, а које се односи на неисказане трошкове који су плаћени правном лицу “Griffon”

Врање.

На основу доступне документације, утврђено је да је политички субјект све трошкове

за финансирање изборне кампање платио са посебног рачуна за те намене.
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14. ДЕОСрпска ДЕОстранка ДЕОЗаветници

Општи ДЕОдео

Српска  странка  Заветници поднела  је  извештај  о  трошковима изборне  кампање за

изборе  за  народне  послнике  у  Народну  скупштину  Републике  Србије,  у  законском  року.

Политички субјекат није освојио мандате на парламентарним изборима.

     За потребе финансирања изборне кампање коришћен је посебан рачун отворен код Управе

за трезор,  који је користио за финансирање изборне кампање на свим нивоима избора на

којима је учествоао.

Налаз

У поступку контроле  извештаја  о  трошковима изборне  кампање,  утврђено  је  да  извештај

садржи неправилности које указују на евентуалне повреде Закона о финансирању политичких

активности. 

Пред Агенцијом је у току поступак утврђивања релевантних чињеница, које се односе

постојање евентуалну  повреду Закона.

Приходи

Политички субјект је отворио један посебан рачун код Управе за трезор Министарства

финансија, који је користио за финансирање изборне кампање на свим нивоима избора на

којима  је  учествоао.  (парламентарни  избори,  градови  Ниш,  Краљево,  Лозница,  Лесковац,

Прокупље,  општина  Лајковац  и  градксе  општине  Чукарица,  Вождовац,  Лазаревац,

Раковица, Гроцка, Звездара, Земун и Палилула).

Једини исказани извор финасирања за покриће трошкова изборне кампање на свим

нивоима,  је  приход из јавних извора за избор народних посланика,  у  укупном износу од

7.555.950,29 динара. 

Због немогућности контроле само извештаја за избор посланика у Народну скупштину

извршена је контрола свих достављених извештаја на свим нивоима избора.
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Политички субјекат је за парламентарне изборе, дао изјаву да намерава да користи

средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање и положио изборно јемство

у  новцу  са  рачуна  за  редован  рад  у  предвиђеном  износу.  За  остале  нивое  избора  нема

података  да  ли  је  полагано  изборно  јемство  пошто  није  исказано  у  извештајима  и  није

евидентирано кроз изводе рачуна. 

Политичком субјекту је дозначен само први део средства из буџета Републике Србије

која му припадају сходно закону. Пошто политички субјекат није освојио мандате, а освојио

је више од 1% гласова, није био ни у обавези да врати први део средстава у буџет, што је

такође случај са локалним изборима за избор одборника у Градској општини Звездара.     

 Контролом заједничког рачуна утврђено је да у извештајима нису исказани следећи

приходи:  приходи  из  буџета  општине  Лајковац  (освојена  2  мандата)  13.704.82  динара,

приходи из буџета градске општине Палилула (освојена 2 мандата) 17.197,51 динар, приходи

из буџета градске општине Гроцка (освојен 1 мандат) 10.941,63 динара, приходи из буџета

града Лознице (освојена 2 мандата) 27.494,21 динар и приходи из буџета града Прокупља

(освојен 1 мандат) 27.381,00 динар, а који су евидентирани су кроз изводе наменског рачуна.

Политички субјекат није имао прилога физичких и правних лица за изборну кампању

ни на једном нивоу избора.

Политички  субјект  се  није  кредитно  задуживао  код  пословних  банака  за  изборну

кампању.

Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено

чланом 12. Закона.

Контролом  је  утврђено  да  су  сва  средства  намењена  за  финансирање  трошкова

изборне кампање, прикупљена на посебном рачуну за финансирање изборне кампање.

Расходи

Политички субјекат  је  отворио само један посебан рачун за  финансирање изборне

кампање  на  свим  нивоима  избора  на  којима  је  политички  субјекат  учествовао.  Због

немогућности  разграничења трошкова  по нивоима  избора,  извршена  је  контрола  свих 15

извештаја које је политички субјекат доставио.

Контролом је  утврђено да политички субјект  није  утрошио сва  средства  из  јавних

извора у сврху финансирања изборне кампање и био је  дужан да  неутрошена средства  у

износу од 332.639,29 динара врати у буџет.
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Контролом  промета  рачуна  који  је  политички  субјект  користио  за  финансирање

изборне кампање и исказаних трошкова у Извештају, утврђено је да нису исказани трошкови

у укупном износу од 317.074,60 динара а односе се на извршена плаћања следећим правним и

физичким  лицима: Бакин ресторан,  Лазаревац  101.000,00  динара;  предузетник  Андријана

Сајко,  Београд,  129.338,00 динара;  предузетник Григорије  Лазаревић,  Косијерић 27.000,00

динара; предузетник Милан Зујић, Београд 59.000,00 динара и трошкови платног промета,

Управа за трезор 736,60 динара.

Утврђено  је  да  је  политички  субјекат  у  извештају  за  Градску  општину  Чукарица

исказао трошкове НИС-а у износу од 10.054,00 динара, који нису евидентирани кроз изводе

рачуна.

На основу доступне документације, утврђено је да је политички субјект све трошкове

за финансирање изборне кампање платио са посебног рачуна за те намене.

                                                                                                                                                                

15. ДЕОКоалиција ДЕОза ДЕОМир

Општи ДЕОдео

Коалицију  Мир  чинили  су  Либерално  демократска  партија,  Толеранција  Србије,

Бошњачка грађанска странка, Странка Црногораца, "Влашка народна странка - Partia neamu-

lui rumanesc",  Либерално демократски покрет Војводине, Удружење Југословена у Србији,

АМАРО-Акциона мрежа асоцијација и ромских организација,  Удружење грађана "Румуни

хомоља"  и  Скаска  на  изборима  за  народне  посланике  у  Народну  скупштину  Републике

Србије.  Извештај  о  трошковима изборне  кампање поднела  је  у  име  коалиције  Бошњачка

грађанска странка. Коалиција није освојила мандате на парламентарним изборима. 

За потребе финансирања изборне кампање коришћен је посебан рачун отворен код

Управе за трезор.

Налаз

Политички субјекат поднео је извештај о трошковима изборне кампање и у поступку

контроле  нису  утврђене  неправилности  које  указују  на  евентуалне  повреде  Закона  о

финансирању политичких активности.
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Приходи

      Политички субјект је отворио посебан рачун за финансирање изборне кампање код

Управе  за  трезор  и  то  за  финансирање  изборне  кампање  за  народне  посланике  Народне

скупштине  Републике  Србије  и  за  финансирање  изборне  кампање  за  избор  посланика  у

Скупштину АП Војводине.

      Контролом је  утврђено  да  је  политички субјект  није  дао  изјаву да  има намеру  да

користи средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање и није положио

сопствена средства за изборно јемство.

   Политичком субјекту нису пренета новчана средства из јавних извора за финансирање

изборне кампање на текући рачун. 

Политички  субјект  није  имао  као  извор  финансирања  у  овој  изборној  кампањи

прилоге физичких и правних лица.  

      Политички субјект  није  примио прилог  физичког  или  правног  лица  чија  вредност

давања премашује износ једне просечне месечне зараде, нити је примио прилог физичког или

правног лица који премашује максималну вредност давања на годишњем нивоу.

  Политички субјект се није кредитно задуживао код пословних банака за финансирање

изборне кампање.

   

Расходи

У поступку контроле И2 извештаја, утврђено је да политички субјекат исказане остале

трошкове у износу од 454.860,00 динара, није измирио у току изборне кампање, што је и

накнадно потврдио.  Остали трошкови чија су дуговања остала односе се на трошкове јавног

бележника  (овера  потписа  коалиционих  споразума,  овера  докумената-решења,  статута,

програма).  Политички  субјекат  није  имао  промет  по  посебном  рачуну  за  финансирање

изборне кампање.
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16. ДЕОКоалиција ДЕО“Милан ДЕОСтаматовић ДЕО- ДЕОЗдраво ДЕОда ДЕОпобеди ДЕО- ДЕОДраган ДЕОЈовановић ДЕО- ДЕОБоља ДЕО
Србија ДЕО- ДЕОЗдрава ДЕОСрбија“

Општи ДЕОдео

Коалицију “Милан Стаматовић - Здраво да победи  -Драган Јовановић - Боља Србија -

Здрава Србија“ чинили су Здрава Србија и боља Србија на изборима за народне посланике у

Народну скупштину Републике Србије. Извештај о трошковима изборне кампање поднела је

у  име  коалиције  политичка  странка  Здрава  Србија.  Коалиција  није  освојила  мандате  на

парламентарним изборима. 

За потребе финансирања изборне кампање коришћен је посебан рачун отворен код

пословне банке.

Налаз

Политички субјекат је поднео Агенцији извештај о трошковима изборне кампање и у

поступку  контроле  је  утврђено  да  извештај  не  садржи  све  податке  о  пореклу,  висини  и

структури прикупљених и утрошених средстава из јавних и приватних извора. Политички

субјекат није приказао податак о изборном јемству и контролом је утврђено да није исказао

део  трошка  према  једном  пружаоцу  услуга  у  износу  од  59.965,80  динара, због  чега  је

Агенција  против  политичке  странке  Здрава  Србија  и  одговорног  лица  поднела  захтев  за

покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду. 

Приходи

Политички  субјект  је  користитио  новчана  средства  из  јавних  извора  за  покриће

трошкова  изборне  кампање.  Политички  субјекат  је  на  име  изборног  јемства,  полиожио

хипотеку над непокретношћу, односно катастарском парцелом. 

Политичком субјекту су дозначена новчана средства из јавних извора за финансирање

изборне кампање на текући рачун у износу од 7.450.100,00 динара, која му законом припадају

из буџета Републике Србије.

Политички  субјект  био  је  финансиран  прилозима  пет  физичких  лица  у  укупном

износу од 303.000,00 динара, који су уплаћени са текућих рачуна даваоца на посебан рачун за

финансирање  изборне  кампање,  у  складу  са  Законом.  Прилози  физичких  лица  чија  је
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вредност давања премашила износ једне просечне месечне зараде за 2019. годину објављена

је на интернет презентацији политичког субјекта.

Политички  субјект  није  користио  кредите  од  пословних  банака  као  извор

финансирања изборне кампање.

Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено

чланом 12. Закона.

Контролом  је  утврђено  да  је  политички  субјект  сва  средства  намењена  за

финансирање трошкова изборне кампање прикупио на посебан рачун.

Расходи

Политички субјект је од укупних трошкова изборне кампање највише потрошио на

трошкове  оглашавања  у  износу  од  4.145.892,00,  затим  на  трошкове  изборног  материјала

2.781.600,00,  док  је  на  остале  трошкове  изборне  кампање  потрошио  825.608,00  динара.  

На  основу  доступне  документације  утврђено  је  да  су  сви  трошкови  плаћени  са

посебног рачуна намењеног за финансирање изборне кампање.

                                                   

17. ДЕОСтранка ДЕОдемократске ДЕОакције ДЕОСанџака

Општи ДЕОдео

Политички  субјекат  Странка  демократске  акције  Санџака поднела  је  извештај  о

трошковима  изборне  кампање  за  изборе  за  народне  посланике  у  Народну  скупштину

Републике Србије. Политички субјекат освојио је три мандата на парламентарним изборима.

За потребе финансирања изборне кампање коришћен је посебан рачун отворен код Управе за

трезор.
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Налаз

Политички  субјекат  није  поднео  извештај  о  трошковима  изборне  кампање  у

прописаном року, због чега је Агенција поднела захтев за покретање прекршајног поступка

надлежном прекршајном суду.  

У  поступку  контроле  накнадно  достављеног  извештаја  о  трошковима  изборне

кампање, утврђено је да су трошкови у износу од  428.630,00 динара плаћени са рачуна за ре-

дован рад, док у извештају нису исказани трошкови изборне кампање у износу од 411.594,86

динара, који су плаћени са наменског рачуна политичког субјекта.

Пред Агенцијом је у току поступак утврђивања релевантних чињеница, које се односе

на евентуалну  повреду Закона.

Приходи

Политички  субјекат  је  из  јавних  извора  остварио  новчана  средства  у  износу  од

14.780.999,00 динара, док је из сопствених средстава остварио износ од 428.630,00 динара.

Политички субјект отворио је наменски рачун за финансирање изборне кампање код

Управе за Трезор.

Контролом је утврђено да је политички субјект дао изјаву да има намеру да користи

средства  из  јавних  извора  за  покриће  трошкова  изборне  кампање  и  положио  средства

физичког лица као изборно јемство у износу од 7.450.100,00 динара.

Политичком субјекту су пренета новчана средства из јавних извора за финансирање

изборне кампање на текући рачун, која јој законом припадају из буџета Републике Србије.  

Политички субјект није примио нити исказао прилоге физичких лица и правних лица.

Политички субјект се није кредитно задуживао код пословних банака за финансирање

изборне кампање.

Сва средства која су намењена за финансирање трошкова изборне кампање, политички

субјект је прикупио на посебан текући рачун који је за те намене отворен.
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Расходи

Политички субјект је у овој изборној кампањи највише потрошио средства за изборни

материјал у износу од 7.241.054,94 динара, остале трошкове изборне кампање 4.200.213,14

динара, на трошкове јавних догађаја 2.629.500,00 динара динара и на трошкове оглашавања

687.150,00 динара.

Контролом је утврђено да је политички субјекат остале трошкове изборне кампање

које је навео у извештају у износу од 428.630,00 динара, платио са рачуна за редован рад.

Истовремено  је  утврђено  да  трошкови  изборне  кампање  у  износу  од  411.594,86

динара, који су плаћени са посебног рачуна за финансирање изборне кампање који је отворен

код Управе за Трезор, нису исказани у извештају о трошковима изборне кампање.

18. ДЕО ДЕОКоалиција ДЕО“Народни ДЕОблок ДЕО– ДЕОВелимир ДЕОИлић ДЕО– ДЕОгенерал ДЕОМомир ДЕОСтојановић”

Општи ДЕОдео

Коалицију  “Народни блок – Велимир Илић – генерал Момир Стојановић” чинили су

Нова Србија и Народни слободарски покрет  на изборима за народне посланике у Народну

скупштину Републике Србије. Нова Србија је у име коалиције поднела је Агенцији извештај о

трошковима изборне кампање. Политички субјекат није освојио мандате на парламентарним

изборима. Политички субјекат је отворио и користио два рачуна за финансирање изборне

кампање код пословне банке и код Управе за трезор.

Налаз

Политички  субјекат  није  поднео  извештај  о  трошковима  изборне  кампање  у

прописаном року, због чега је Агенција поднела захтев за покретање прекршајног поступка

надлежном прекршајном суду.  
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Пред Агенцијом је у току поступак провере чињеничног стања накнадно достављеног

извештаја, ради утврђивања евентуалних повреда Закона.

Приходи

Политички  субјекат  је  већим  делом  финансирао  изборну  кампању  новчаним

средствима из  јавних извора 7.450.100,00 динара,  док је  сопственим средствима кампања

финансирана 711.684,99 динара.    

Политички субјект је дао изјаву да намерава да користи средства из јавних извора за

покриће  трошкова  изборне  кампање  и  утврђено  је  да  је  положио  сопствена  средства  за

изборно јемство.

Политичком  субјекту  су  дозначена  средства  из  јавних  извора  (први  део  20%)  за

финансирање  изборне  кампање  на  текући  рачун  код  Управе  за  трезор  у  износу  од

7.450.100,00 динара из буџета Републике Србије. Политички субјекат је неутрошена средства

из јавних извора, вратио у буџет Републике Србије.

Политички субјекат није био финансиран прилозима физичких и правних лица.

Политички субјекат није користио кредит за финансирање изборне кампање.

Политички  субјекат  је  за  финансирање  изборне  кампање,  користио  као  извор

финансирања  сопствена  средства.  Од  укупно  пренетих  средстава  800.000,00  динара

утрошено је 711.684,99 динара, док је преостала неутрошена средства у износу од 88.315,01

динара вратио на рачун за редован рад.

Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено

чланом 12. Закона.

Политички  субјект  је  сва  средства  намењена  за  финансирање  трошкова  изборне

кампање прикупио на посебне рачуне.

Расходи

Политички субјекат је у изборној кампањи највише потрошио на трошкове изборног

материјала 4.004.259,15 динара, затим на трошкове оглашавања 2.342.912,00 динара, остале
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трошкове  изборне  кампање  1.788.680,67  динара  и  за  трошкове  јавних  догађаја  15.213,95

динара.

На  основу  доступне  документације  утврђено  је  да  су  сви  трошкови  плаћени  са

посебног рачуна намењеног за финансирање изборне кампање.

НАЦРТИ ДЕОКОНТРОЛЕ ДЕОИЗВЕШТАЈА ДЕОО ДЕОТРОШКОВИМА ДЕОИЗБОРНЕ ДЕОКАМПАЊЕ ДЕОЗА ДЕО
ИЗБОРЕ ДЕОЗА ДЕОПОСЛАНИКЕ ДЕОУ ДЕОAУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНАУТОНОМНОЈ ДЕОПОКРАЈИНИ ДЕОВОЈВОДИНА

1. ДЕОКоалиција ДЕО ДЕОСавез ДЕОвојвођанских ДЕОМађара ДЕО ДЕО- ДЕОДемократска ДЕОстранка ДЕОвојвођанских ДЕО
Мађара ДЕО- ДЕО ДЕОСтранка ДЕОмађарског ДЕОјединства

Општи ДЕОдео

Политички  субјекат  “Коалиција  Савез  војвођанских  Мађара,  Демократска  странка

војвођанских  Мађара  и  Странка  мађарског  јединства”  поднео  је  Извештај  о  трошковима

изборне  кампање,  за  избор  посланика  у  скупштину  Аутономне  покрајине  Војводине  под

називом Савез војвођанских Мађара, у складу са Законом. Коалиција је освојила 11 мандата.

Извештај у име коалиције поднео је  Савез војвођанских Мађара.

За  потребе  финансирања  изборне  кампање  политички  субјекат  је  отворио

посебан рачун.

Налаз

Контролом извештаја о трошковима изборне кампање Коалиције “Савез војвођанских

Мађара,  Демократска  странка  војвођанских  Мађара и  Странка мађарског  јединства”  нису

утврђене  неправилности  које  указују  на  повреде  Закона  о  финансирању  политичких

активности.
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Приходи

Политички субјекат је из свих извора финансирања за финансирање изборне кампање

остварио средства у укупном износу од 1.002.179,60 динара, од чега  се 750.450,90  односи на

средства  из  јавних  извора,  1.728,70  сопоствена  средства  и  250.000,00  динара  из  кредита

пословне банке.

Политички  субјекат  није  полагао  средства  за  изборно  јемство  нити  је  користио

средства из првог дела средстава из јавних извора.

Политичком субјекту су пренета новчана средства из јавних извора за финансирање

изборне кампање на текући рачун, која јој законом припадају из буџета АП Војводине на

основу освојених мандата.

Политички субјект није примио нити исказао прилоге физичких и правних лица.

Политички субјект се кредитно задужио из кредитне линије за све нивое избора код

Банке Поштанске Штедионице у износу од 250.000,00 динара. 

Као средство обезбеђења кредита, политички субјект и једно правно лице положили су

по 6 сопствених бланко меница за све нивое избора.

Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено

чланом 12. Закона.

Расходи

За финансирање трошкова изборне кампање политички субјект  је  утрошио укупно

752.179,57 динара, од чега 402.097,17 на трошкове изборног материјала,  затим 92.160,00 на

трошкове оглашавања и 257.922,40 на остале трошкове.

На  основу  доступне  документације  утврђено  је  да  су  сви  трошкови  плаћени  са

посебног рачуна намењеног за финансирање изборне кампање.
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2. ДЕО ДЕО ДЕОКоалиција ДЕОза ДЕОмир ДЕО– ДЕОЧедомир ДЕОЈовановић

Општи ДЕОдео

Политички  субјект  Коалиција  за  мир  “Чедомир  Јовановић  (Бошњачка  грађанска

странка, Странка Црногораца) поднео је Извештај о трошковима изборне кампање, за избор

посланика у скупштину Аутономне покрајине Војводине, у складу са Законом. Коалиција

није освојила мандате за Скупштину АП Војводине.  Извештај у име коалиције поднела је

Бошњачка грађанска странка.

За  потребе  финансирања изборне  кампање политички субјекат  је  отворио посебан

рачун.

Налаз

Контролом извештаја о трошковима изборне кампање Коалиције за мир нису утврђене

неправилности које указују на повреде Закона о финансирању политичких активности.

Приходи

Политички субјект је отворио посебан рачун за финансирање изборне кампање, али

није имао остварених прихода ни по једном основу.

Расходи

Политички  субјекат  није  имао  нити  је  исказао  расходе  за  финансирање  изборне

кампање ни по једном основу.

55



 ДЕО ДЕО3. ДЕОАкадемик ДЕОМуамер ДЕОЗукорлић ДЕО- ДЕОСамо ДЕОправо ДЕО- ДЕОСтранка ДЕОправде ДЕОи ДЕОпомирења

Општи ДЕОдео

Политички субјекат Само право - Странка правде и помирења (СПД) - Демократска

партија Македонаца (ДПМ) поднео је  Извештај  о трошковима изборне кампање,  за  избор

посланика у скупштину АП Војводине у складу са законом. Коалиција није освојила мандате

за  Скупштину  АП  Војводине.  Извештај  у  име  коалиције  поднела  је  Странка  правде  и

помирења. 

 Политички субјект отворио је посебан рачун за финансирање изборне кампање.

Налаз

Контролом  извештаја  о  трошковима  изборне  кампање,  утврђене  су  одређене

неправилност које указују на евентуалну повреду закона.

Политички  субјекат  је  целокупна  средства  за  финансирање  изборне  кампање

трансферисао на рачун за редован рад, са кога су плаћани трошкови изборне кампање.

 ДЕО Агенција је против политичке странке Странка правде и помирења и одговорног лица

поднела  надлежном  прекршајном  суду  захтев  за  покретање  прекршајног  поступка  због

ненаменског  коришћења средстава  за  редована рад и  због  тога  што поднети извештај  не

садржи све податке.

Приходи

Политички  субјекат  је  из  свих  извора  за  финансирање  изборне  кампање  остварио

средства  у  укупном износу  од  282.301,00 динара.  Комплетан  износ остварених  средстава

потиче из јавних извора.

За коришћење првог дела средстава из јавних извора, за покриће трошкова изборне

кампање на име изборног јемства, положена су сопствена новчана средства. 

Политички субјект није примио нити исказао прилоге физичких и правних лица.

Политички субјект се није кредитно задуживао за финансирање изборне кампање.

56



Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено

чланом 12. Закона.

Политички субјект је освојио више од 0,2% гласова, а пошто представља и заступа

интерес националне мањине није имао обавезу да враћа средстава из јавних извора која су

добијена за покриће трошкова изборне кампање.

Сва средства која су намењена за финансирање трошкова изборне кампање, политички

субјект је прикупио на посебан рачун који је за те намене али је средства касније пребацио на

рачун за редовни рад.

Расходи

За финансирање трошкова изборне кампање политички субјект је исказао трошкове у

укупном износу од 322.150,00 динара.

 На основу доступне документације утврђено је да су сва средства из јавних извора,

која су уплаћена на посебан наменски рачун, трансферисана на рачун за редован рад, са кога

су вршена плаћања трошкова изборне кампање.

4. ДЕОCрпска радикална странкарпска ДЕОрадикална ДЕОстранка

Општи ДЕОдео

Политички  субјекат  Српска  радикална  странка  поднео  је  Извештај  о  трошковима

изборне  кампање,  за  избор  посланика  у  Скупштину  АП Војводине  у  складу  са  Законом.

Политичка странка је освојила 11 мандата за Скупштину АП Војводине. 

Политички субјект отворио је посебан рачун за финансирање изборне кампање.
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Налаз

У поступку контроле нису утврђене неправилности које указују на евентуалне повреде

Закона о финансирању политичких активности.

Приходи

Политички субјекат је из свих извора финансирања за финансирање изборне кампање

остварио средства у укупном износу од  573.164,40 динара, од чега се  555.192,52 односи на

новчана средства из јавних извора и 17.971,88 динара на средства из сопствених извора.

За коришћење првог дела средстава из јавних извора, за покриће трошкова изборне

кампање политички субјект је на име изборног јемства, положио новчана средства. 

Политички субјект није примио нити исказао прилоге физичких лица и правних лица.

Политички субјект се није кредитно задуживао код пословних банака за финансирање

изборне кампање. 

Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено

чланом 12. Закона.

Сва средства која су намењена за финансирање трошкова изборне кампање, политички

субјект је прикупио на посебан текући рачун који је за те намене отворен.

Расходи

За финансирање трошкова изборне кампање политички субјект  је  утрошио укупно

573.164,40 динара,  од  чега  248.500,00 на  трошкове  изборног  материјала  и  324.664,40 на

остале трошкове.

Сви  трошкови  настали  у  вези  са  финансирањем  изборне  кампање  плаћани  су  са

посебног рачуна намењеног за финансирање изборне кампање.
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5. ДЕОКоалиција ДЕО“Александар ДЕОВучић ДЕО– ДЕОЗа ДЕОнашу ДЕОдецу”

Коалицију “Александар Вучић – За нашу децу” чиниле су Српска напредна странка

(СНС), Социјалдемократска партија (СДПС), Покрет социјалиста (ПС), Партија уједињених

пензионера  Србије  (ПУПС),  Српски  покрет  обнове  (СПО),  Словаци  напред!  (СЛОВАЦИ

ВПРЕД) и Покрет снага Србије БК (ПСС-БК) на изборима за посланике у Скупштину АП

Војводине.  Српска  напредна  странка  је  у  име  коалиције  поднела  Агенцији  извештај  о

трошковима изборне кампање. Коалиција “Александар Вучић – За нашу децу” освојила је

укупно 76 мандата на покрајинским изборима. 

Политички  субјекат  је  отворио  и  користио  два  рачуна  за  финансирање  изборне

кампање.

Налаз

У  поступку  контроле  извештаја  о  трошковима  изборне  кампање,  нису  утврђене

неравилности које указују на евентуалну повреду закона.

Приходи

Политички  субјекат  је  највећим  делом  финансирао  изборну  кампању  новчаним

средствима из  јавних извора 5.467.234,79 динара,  док је  сопственим средствима кампања

финансирана 273.716,42 динара.    

Политички субјект је дао изјаву да намерава да користи средства из јавних извора за

покриће трошкова изборне кампање и утврђено је да је положио средства за изборно јемство.

Политичком субјекту су дозначена средства из јавних извора за финансирање изборне

кампање на текући рачун код Управе за трезор у износу од 5.467.234,79 динара из буџета АП

Војводине на основу освојених мандата.

Политички субјекат није био финансиран прилозима физичких и правних лица.

Политички субјекат се није кредитно задуживао за финансирање трошкова изборне

кампање.

Политички  субјекат  је  за  финансирање  изборне  кампање,  користио  као  извор

финансирања  сопствена  средства.  Од  укупно  пренетих  средстава  745.000,00  динара
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утрошено је 273.716,42 динара, док је преостала неутрошена средства у износу од 471.283,58

динара вратио на рачун за редован рад.

Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено

чланом 12. Закона.

Политички  субјект  је  сва  средства  намењена  за  финансирање  трошкова  изборне

кампање прикупио на посебне рачуне.

Расходи

Политички  субјекат  је  у  изборној  кампањи  највише  потрошио  на  трошкове

оглашавања  4.802.400,00  динара,  затим  на  остале  трошкове  изборне  кампање  492.151,21

динара,  док је  за  трошкове изборног материјала  потрошио 446.400,00 динара од  укупних

трошкова изборне кампање.

На  основу  доступне  документације  утврђено  је  да  су  сви  трошкови  плаћени  са

посебног рачуна намењеног за финансирање изборне кампање.

6. ДЕОКОАЛИЦИЈА ДЕОМЕТЛА ДЕО2020

Општи ДЕОдео

Коалицију Метла 2020 чиниле су Демократска странка Србије Народна јака Србија на

изборима за посланике у Скупштину АП Војводине. Демократска странка Србије је у име

коалиције поднела Агенцији извештај о трошковима изборне кампање у складу са Законом.

Коалиција је освојила пет мандата на покрајинским изборима. 

Политички субјекат је отворио и користио посебне рачуне за изборну кампању.

Налаз

У  поступку  контроле  извештаја  о  трошковима  изборне  кампање,  нису  утврђене

неправилности које указују на евентуалне повреде Закона.
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Приходи

Контролом је утврђено да је политички субјект дао изјаву да има намеру да користи

средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање и положио је средства за

изборно јемство. 

Политичком  субјекту  пренета  су  средства  из  јавних  извора  у  укупном  износу  од

623.415,33,00 динара на посебан рачун за финансирање изборне кампање, која јој припадају

из буџета Републике Србије сходно Закону.

Контролом је утврђено да политички субјект није био финансиран од стране физичких

и правних лица.

Политички субјект није имао прилоге правних лица чија вредност давања премашује

износ једне просечне месечне зараде.

Политички  субјект  није  примио  прилог  физичког  и  правног  лица  који  премашује

максималну вредност давања на годишњем нивоу.

На основу доступних података, контролом је утврђено да се политички субјект није  се

кредитно задуживао за финансирање трошкова изборне кампање.

Утврђено је да политички субјект није био финансиран од стране субјекта којима је то

забрањено чланом 12. Закона.

Расходи

На  основу  података  исказаних  у  извештају,  политички  субјекат  је  највише  новца

издвојио за трошкове изборног материјала у износу од 622.500,00 динара и остали трошкови

изборне кампање у износу од 915,33 динара.

Упоредном контролом извештаја и промета по посебним рачунима утврђено је да су

сви трошкови приказани у обрасцу И-2.

У поступку контроле утврђено је да су сви трошкови настали у вези са финансирањем

изборне кампање плаћени са посебног рачуна.

Политички субјект према доступној документацији нема дуговања према пружаоцима

услуга у изборној кампањи.
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7. ДЕОЗА ДЕОКРАЉЕВИНУ ДЕОСРБИЈУ ДЕО- ДЕОЗА ДЕОСРПСКО ДЕОВОЈВОДСТВО

Општи ДЕОдео

Коалицију За Краљевину Србију – за Српско Војводство чиниле су Покрет обнове

краљевине  Србије  и  Монархистички  фронт  на  изборима  за  посланике  у  Скупштину  АП

Војводине.  У  име  коалиције,  Покрет  обнове  Краљевине  Србије  поднео  је  извештај  о

трошковима изборне кампање у складу са законом. Коалиција је освојила пет мандата на

покрајинским изборима. 

Политички субјекат је отворио два посебна рачуна за финансирање изборне кампање.

Налаз

У  поступку  контроле  извештаја  о  трошковима  изборне  кампање,  нису  утврђене

неправилности које указују на евентуалне повреде Закона.

Приходи

У поступку контроле утврђено је да су посебни рачуни коришћени за финансирање и

плаћање трошкова изборне кампање на свим нивоима избора на којима је учествовао.

Политички субјект није дао изјаву да има намеру да користи средства из јавних извора

за покриће трошкова изборне кампање и није положио средства за изборно јемство.

Политичком субјекту су на основу освојених мандата, додељена новчана средстава из

јавних извора (други део - 80%) у износу 341.114,00 динара и пренета на посебан рачун за

финансирање изборне кампање.

Политички  субјект  је  остварио  приходе  од  прилога  физичких  лица  у  износу  од

613.054,00 динара и приходе из јавних извора у износу од 341.114,00 динара.

У  извештају  је  исказано  пет  прилога  од  физичких  лица  у  укупном  износу  од

613.054,00 динара, док прилога правних лица није билоа. На интернет страници политички

субјект је приказао прилоге физичких која премашују износ просечне месечне зараде.
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Политички  субјект  није  примио  прилог  физичког  и  правног  лица  који  премашује

максималну вредност давања на годишњем нивоу.

На  основу  доступне  документације  утврђено  је  да  се  политички  субјект  није  се

кредитно задуживао за финансирање изборне кампање.

На основу доступних података утврђено је да политички субјект није био финансиран

од стране субјекта којима је то забрањено чланом 12. Закона.

На  основу  урађене  контроле  политички  субјект  је  сва  средства  намењена  за

финансирање трошкова изборне кампање прикупио на посебан рачун.

Расходи

Политички субјект је исказао следећу структуру трошкова изборне кампање: трошкове

оглашавања изборне кампање у износу од 603.806,00 динара и остали трошкови у износу од

350.362,00 динара.

Контролом је утврђено да су сви трошкови настали у вези са финансирањем изборне

кампање плаћени са посебног рачуна намењеног за финансирање изборне кампање.

8. ДЕОКоалиција ДЕОИВИЦА ДЕОДАЧИЋ ДЕО- ДЕОСОЦИЈАЛИСТИЧКА ДЕОПАРТИЈА ДЕОСРБИЈЕ ДЕО(СПС), ДЕО
ЈЕДИНСТВЕНА ДЕОСРБИЈА ДЕО– ДЕОДРАГАН ДЕОМАРКОВИЋ ДЕОПАЛМА ДЕО(ЈС)

Општи ДЕОдео

Коалицију Ивица Дачић – Социјаистичка партија Србије (СПС) – Драган Марковић

Палма (ЈС) чиниле су политичке странке Социјаистичка партија Србије и Јединствена Србија

на  изборима  за  посланике  у  скупштину  АП  Војводине.  Социјалистичка  партија  Србије

поднела је Агенцији извештај о трошковима изборне кампање у име коалиције у складу са

законом. Политички субјекат је освојио 13 мандата на покрајинским изборима.
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Политички субјекат је отворио два посебна рачуна за финансирање трошкова изборне

кампање.

Налаз

У  поступку  контроле  извештаја  о  трошковима  изборне  кампање,  нису  утврђене

неправилности које указују на евентуалне повреде Закона.

Приходи

Политички субјект је дао изјаву да намерава да користи средства из јавних извора за

финансирање изборне кампање. Као изборно јемство политички субјекат је положио новчана

средства са наменског рачуна.

Политичком субјекту су дозначена новчана средства из јавних извора из буџета АП

Војводине,  која јој припадају сходно закону.

Новчане прилоге за изборну кампању дала су три физичка лица у укупном износу од

700.000,00 динара, док прилога правних лица није било.

Прилози  физичких  лица  чије  појединачне  вредности  давања  на  годишњем  нивоу

премашују износ једне просечне месечне нето зараде, објављени су на веб сајту политичког

субјекта.

Политички субјект није примио прилоге физичких лица чије појединачне вредности

премашују максималну вредност давања на годишњем нивоу.  

Уплате  по  основу  прилога  од  физичких  лица  за  финансирање  изборне  кампање,

извршене су у складу са Законом, односно преко текућег рачуна. 

Политички  субјект  се  није  кредитно  задуживао  код  пословних  банака  за  изборну

кампању.

Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено

чланом 12. Закона.

Контролом је утврђено да политички субјект није утрошио сва сопствена средства у

току изборне кампање, па је извршио повраћај дела средстава на рачун за редован рад.
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Контролом  је  утврђено  да  су  сва  средства  намењена  за  финансирање  трошкова

изборне кампање, прикупљена на посебном рачуну за финансирање изборне кампање.

Расходи

Политички субјект је приказао трошкове изборне кампање у извештају и све трошкове

изборне кампање платио је са посебног рачуна. Политички субјекат је издвојио за: трошкове

изборног материјала 5.234.338,94 динара,  за трошкове оглашавања 603.806,00 динара и за

остале трошкове 350.362,00 динара.

9. ДЕОКоалиција ДЕОВојвођански ДЕОфронт ДЕО– ДЕОУједињени ДЕОза ДЕОдемократску ДЕОСрбију

Општи ДЕОдео

Коалицију  Војвођански фронт – уједињени за  демократску Србију чиниле су  Лига

социјалдемократа Војводине, Црногорска партија,  Демократски савез Хрвата у Војводини,

Војвођанска  партија,  Заједно  за  Војводину  и   Демократски  на  изборима  за  посланике  у

Скупштину АП Војводине.  Лига социјалдемократа Војводине је  у  име коалиције  поднела

извештај  о  трошковима  изборне  кампање  у  складу  са  законом.  Коалиција  је  освојила  6

мандата на покрајинским изборима. 

Политички субјекат је отворио посебне рачуне за финансирање изборне кампање.

Налаз

У  поступку  контроле  извештаја  о  трошковима  изборне  кампање,  нису  утврђене

неправилности које указују на евентуалне повреде Закона.
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Приходи

Политичка странка Лига социјалдемократа Војводине користила је посебан рачун код

Управе за трезор за финансирање изборне кампање, за посланике у АПВ и за локалне изборе

(градови: Нови Сад, Сомбор, Кикинда, Суботица, Вршац, Зрењанин и општине: Бечеј, Бачки

Петровац, Бела Црква, Бач, Ковачица, Сремски Карловци, Шид, Нови Бечеј, Житиште, Мали

Иђош, Кањижа, Ириг и Жабаљ).

Политичком субјекту су дозначена новчана средства из јавних извора АП Војводине за

финансирање изборне кампање, на текући рачун која му законом припадају из буџета АП

Војводине, на основу освојених мандата.

Политички  субјект  je  користио  средства  из  јавних  извора  за  покриће  трошкова

изборне кампање и као јемство положио новчана средства физичког лица.

Политички субјект није примио нити исказао прилоге физичких и правних лица.

Политички субјект није примио кредит од пословних банака за финансирање изборне

кампање.

Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено

чланом 12. Закона.

Политички  субјект  је  сва  средства  намењена  за  финансирање  трошкова  изборне

кампање  прикупио  на  посебне  рачуне,  а  неутрошена  сопствена  средства  у  износу  од

1.701.420,19 динара је на крају кампање вратио на рачун за редован рад. 

Највећи извор финансирања у овој изборној кампањи, политички субјект је остварио

по основу новчаних средстава из јавних извора 691.638,13 динара, док су сопствена средства

износила 368.392,48 динара.

Расходи

Политички субјект је од укупних трошкова изборне кампање највише потрошио на

остале  трошкове  изборне  кампање  572.390,61  динара,  затим  на  трошкове  оглашавања

222.640,00 динара, трошкове изборног материјала утрошено 180.000,00 динара и трошкове

јавних догађаја 85.000,00 динара.
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На  основу  доступне  документације,  утврђено  је  да  су  сви  трошкови  плаћени  са

посебног рачуна политичког субјекта намењеног за финансирање изборне кампање.

У поступку контроле, утврђено је да политички субјекат има дуговања према правним

лицима пружаоцима услуга у износу од 90.949,45 динара на име трошкова изборне кампање.

НАЦРТИ ДЕОКОНТРОЛЕ ДЕОИЗВЕШТАЈА ДЕОО ДЕОТРОШКОВИМА ДЕОИЗБОРНИХ ДЕОКАМПАЊА ДЕОЗА ДЕО
ИЗБОР ДЕООДБОРНИКА ДЕОУ ДЕОСКУПШТИНЕ ДЕОГРАДОВА ДЕОНИША, ДЕОНОВОГ ДЕОСАДА ДЕОи ДЕО
КРАГУЈЕВАЦА

Град ДЕОНиш

1. ДЕОУједињена ДЕОсељачка ДЕОстранка

Уједињена сељачка странка поднела је извештај о трошковима изборне кампање за

изборе за одборнике у Скупштину града Ниша у складу са Законом. 

Политички субјекат није освојио мандате у Скупштини града Ниша. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.

2. ДЕОКоалиција ДЕО“Александар ДЕОВучић ДЕО– ДЕОЗа ДЕОнашу ДЕОдецу”

Коалиција “Александар Вучић – За нашу децу”  поднела је извештај  о трошковима

изборне кампање за изборе за одборнике у Скупштину града Ниша у складу са Законом.  

Коалицију су чиниле Српска напредна странка (СНС), Социјалдемократска партија

(СДПС), Покрет социјалиста (ПС) и Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС). И име

коалиције извештај је поднела Српска напредна странка.

Политички субјекат је освојио 47 мандата у Скупштини града Ниша. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.
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3. ДЕОСрпска ДЕОрадикална ДЕОстранка

Српска радикална странка поднела је извештај о трошковима изборне кампање за из-

боре за одборнике у Скупштину града Ниша у складу са Законом. 

Политички субјекат није освојио мандате у Скупштини града Ниша. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.

4. ДЕОГрупа ДЕОграђана ДЕО„Не ДЕОдамо ДЕОНиш“

Група грађана „Не дамо Ниш“ поднела је извештај о трошковима изборне кампање за

изборе за одборнике у Скупштину града Ниша у складу са Законом. 

Политички субјекат није освојио мандате у Скупштини града Ниша. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.

5. ДЕОКоалиција ДЕОМЕТЛА ДЕО2020 ДЕОНиш

Коалиција Метла 2020 - Ниш поднела је извештај о трошковима изборне кампање за

изборе за одборнике у Скупштину града Ниша у складу са Законом. Коалицију су чиниле Де-

мократска странка Србије и Народна јака Србија. У име коалиције извештај је поднела Демо-

кратска странка Србије.

Политички субјекат није освојио мандате у Скупштини града Ниша. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.

6. ДЕОКоалиција ДЕО„Александар ДЕОШапић ДЕО– ДЕОПобеда ДЕОза ДЕОНиш“

Коалиција „Александар Шапић – Победа за Ниш“ поднела је извештај о трошковима

изборне кампање за изборе за одборнике у Скупштину града Ниша у складу са Законом. Коа-
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лицију су чиниле Српски патриотски савез и Русинска демократска странка. У име коалиције

извештај је поднео Српски патриотски савез.

Политички субјекат је освојио три мандата у Скупштини града Ниша. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.

7. ДЕОКоалиција ДЕОНародни ДЕОблок ДЕО- ДЕОИскрено ДЕОза ДЕОНиш ДЕО- ДЕОгенерал ДЕОМомир ДЕОСтојановић ДЕО- ДЕОНиш ДЕО

Коалиција Народни блок - Искрено за Ниш - генерал Момир Стојановић поднела је

извештај о трошковима изборне кампање за изборе за одборнике у Скупштину града Ниша у

складу са Законом. Коалицију су чиниле Народни слободарски покрет и Нова Србија. У име

коалиције извештај је поднео Народни слободарски покрет.

Политички субјекат није освојио мандате у Скупштини града Ниша. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.

8. ДЕОКоалиција ДЕОСоцијалистичка ДЕОпартија ДЕОСрбије ДЕО(СПС) ДЕОи ДЕОЈединствена ДЕОСрбија ДЕО(ЈС) ДЕО- ДЕОНиш

Коалиција  Социјалистичка партија Србије (СПС) и Јединствена Србија (ЈС) – Ниш,

поднела је извештај о трошковима изборне кампање за изборе за одборнике у Скупштину

града Ниша у складу са Законом. Коалицију су чиниле Социјалистичка партија Србије и Је-

динствена Србија. У име коалиције извештај је поднела Социјалистичка партија Србије.

Политички субјекат је освојио 6 мандата у Скупштини града Ниша. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.

9. ДЕОКоалиција ДЕО“Толеранција ДЕОза ДЕОНиш- ДЕОМића ДЕОЈевтић“ ДЕО- ДЕОград ДЕОНиш

Коалиција “Толеранција за Ниш - Мића Јевтић“ поднела је извештај о трошковима из-

борне кампање за изборе за одборнике у Скупштину града Ниша у складу са Законом. Коали-

цију су чиниле Странка Црногораца и Бошњачка грађанска странка. Извештај у  име коали-

ције је поднела Странка Црногораца. 
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Политички субјекат није освојио мандате у Скупштини града Ниша. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.

10. ДЕОКоалиција ДЕОЗа ДЕОКраљевину ДЕОСрбију ДЕО(Покрет ДЕОобнове ДЕОкраљевине ДЕОСрбије, ДЕО
Монархистички ДЕОфронт) ДЕОСаша ДЕОНиколић

Коалиција „За Краљевину Србију (Покрет обнове краљевине Србије, Монархистички

фронт) Саша Николић, поднела је извештај о трошковима изборне кампање за изборе за од-

борнике у Скупштину града Ниша у складу са Законом. Коалицију су чиниле Покрет обнове

краљевине Србије и Монархистички фронт. Извештај у име коалиције је поднео Покрет об-

нове краљевине Србије. 

Политички субјекат није освојио мандате у Скупштини града Ниша. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.

11. ДЕОСрпска ДЕОстранка ДЕОЗаветници

Српска странка Заветници поднела је извештај о трошковима изборне кампање за из-

боре за одборнике у Скупштину града Ниша у складу са Законом. 

Политички субјекат није освојио мандате у Скупштини града Ниша. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.
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12. ДЕОРуска ДЕОстранка ДЕО- ДЕОНиш

Руска странка у поднетом извештају о трошковима изборне кампање за изборе за од-

борнике у Скупштину града Ниша, није исказала податак о положеном изборном јемству у

складу са Законом. 

Политички субјекат је освојио један мандат у Скупштини града Ниша. 

Пред Агенцијом је у току поступак утврђивања релевантних чињеница ради евентуал-

них повреда Закона.

13. ДЕОГрупа ДЕОграђана ДЕО„Ниш ДЕОмој ДЕОград“- ДЕОНиш

Група грађана „Ниш мој град“ - Ниш поднела је извештај о трошковима изборне кам-

пање за изборе за одборнике у Скупштину града Ниша у складу са Законом. 

Политички субјекат је освојио 4 мандата у Скупштини града Ниша. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, утврђена је непра-

вилности која се односи на то да податак о прилогу физичког лица који премашује износ јед-

не просечне месечне зараде за 2019. годину није објављен на веб сајту политичког субјекта,

због чега је Агенција против одговорног лица у групи грађана покренула поступак утврђива-

ња повреде Закона. 
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Град ДЕОНови ДЕОСад

1. ДЕОИстина ДЕО– ДЕОАдавиера ДЕО- ДЕОНови ДЕОСад

Политички субјекат Истина Адавиера Нови Сад, није поднео извештај о трошковима

изборне кампање за изборе за одборнике у Скупштину града Новог Сада у складу са Зако-

ном. 

Политички субјекат је освојио један мандат у Скупштини града Новог Сада. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, утврђене су непра-

вилности које се односи на не приказивања наменског рачуна за изборну кампању, не искази-

вање прихода из јавних извора (средства из буџета локалне самоуправе града Новог Сада) у

износу од 120.267,10 динара и преноса целокупних средстава са наменског рачуна на рачун

за редован рад, са кога су плаћани трошкови изборне кампање. 

За утврђене неправилности, Агенција је надлежном суду поднела захтев за покретање

прекршајног поступка.

2. ДЕОКоалиција ДЕО“Александар ДЕОВучић ДЕО– ДЕОЗа ДЕОнашу ДЕОдецу”- ДЕОНови ДЕОСад

Коалиција “Александар Вучић – За нашу децу” поднела је извештај о трошковима из-

борне кампање за изборе за одборнике у Скупштину града Новог Сада у складу са Законом.

Коалицију  су  чиниле  Српска  напредна  странка  (СНС),  Покрет  обнове  краљевине  Србије

(ПОКС), Социјалдемократска партија (СДПС), Покрет социјалиста (ПС), Партија уједињених

пензионера  Србије  (ПУПС),  Покрет  снага  Србије  БК (ПСС-БК),  Српска  народна  партија

(СНП) и Српски покрет обнове (СПО). Извештај је у име коалиције поднеола Српска напред-

на странка.

Политички субјекат је освојио 52 мандата у Скупштини града Новог Сада. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.
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3. ДЕОКоалиција ДЕОВојвођански ДЕОфронт ДЕО– ДЕОуједињени ДЕОза ДЕОдемократски ДЕОНови ДЕОСад

Коалиција Војвођански фронт – уједињени за демократски Нови Сад поднела је изве-

штај о трошковима изборне кампање за изборе за одборнике у Скупштину града Новог Сада

у складу са Законом.  Коалицију  су чиниле Лига социјладемората  Војводине,  Војвођанска

партија и Заједно за Војводину. Извештај је у име коалиције поднела Лига социјалдемократа

Војводине.

Политички субјекат је освојио три мандата у Скупштини града Новог Сада. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.

4. ДЕОКоалиција ДЕО„Нек ДЕОмаске ДЕОпадну“- ДЕОНови ДЕОСад

Коалиције Нек маске падну поднела је извештај о трошковима изборне кампање за

изборе  за  одборнике  у  Скупштину  града  Новог  Сада  у  складу  са  Законом.  Коалицију  су

чиниле Зелена странка - Зелена страна и Нова странка. У име коалиције извештај је поднела

Зелена странка - Зелена страна.

Политички субјекат није освојио мандате у Скупштини града Новог Сада. 

У  поступку  контроле  извештаја  о  трошковима  изборне  кампање,  нису  утврђене

неправилности које указују на евентуалне повреде Закона.

5. ДЕО ДЕОСавез ДЕОвојвођанских ДЕОМађара ДЕО- ДЕОНови ДЕОСад

Политички субјекат  Савез војвођанских Мађара - Нови Сад, није поднео извештај о

трошковима изборне кампање за изборе за одборнике у Скупштину града Новог Сада у скла-

ду са Законом. 

Политички субјекат је освојио два мандата у Скупштини града Новог Сада. 

У  поступку  контроле  извештаја  о  трошковима  изборне  кампање,  утврђене  су

неправилности које се односи на не приказивања наменског рачуна за финансирање изборне

кампање код Управе за трезор, због чега је Агенција против политичке странке покренула
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поступак утврђивања повреде Закона и донела решење којим је изречена мера упозорења. 

6. ДЕОГрупа ДЕОграђана ДЕО„Сасвим ДЕОдруга ДЕОприча-Новосађани“- ДЕОНови ДЕОСад

Група грађана „Сасвим друга прича-Новосађани“-  Нови Сад  поднела је извештај  о

трошковима изборне кампање за изборе за одборнике у Скупштину града Новог Сада у скла-

ду са Законом. 

Политички субјекат није освојио мандата у Скупштини града Новог Сада.

У  поступку  контроле  извештаја  о  трошковима  изборне  кампање,  нису  утврђене

неправилности које указују на евентуалне повреде Закона.

7. ДЕОСрпска ДЕОрадикална ДЕОстранка- ДЕОНови ДЕОСад

Српска радикална странка поднела је извештај о трошковима изборне кампање за из-

боре за одборнике у Скупштину града Новог Сада у складу са Законом. 

Политички субјекат је освојио три мандата у Скупштини града Новог Сада. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.

8. ДЕОКоалиција ДЕО„Социјалистичка ДЕОпартија ДЕОСрбије ДЕОСПС- ДЕОЈединствена ДЕОСрбија ДЕОЈС“- ДЕОНови ДЕО
Сад

Коалиција „Социјалистичка партија Србије СПС- Јединствена Србија ЈС“- Нови Сад

поднела је извештај о трошковима изборне кампање за изборе за одборнике у Скупштину

града Новог Сада у складу са Законом. Коалицију су чиниле Социјалистичка партија Србије

и Јединствена Србија. У име коалиције извештај је поднела Социјалистичка партија Србије.

Политички субјекат је освојио 10 мандата у Скупштини града Новог Сада. 
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У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.

9. ДЕОКоалиција ДЕО„Александар ДЕОШапић ДЕО– ДЕОПобеда ДЕОза ДЕОНови ДЕОСад“

Коалиција „Александар Шапић – Победа за Нови Сад“ поднела је извештај о трошко-

вима изборне кампање за изборе за одборнике у Скупштину града Новог Сада у складу са За-

коном. Коалицију су чиниле  Српски патриотски савез и Русинска демократска странка. У

име коалиције извештај је поднео Српски патриотски савез.

Политички субјекат је освојио три мандата у Скупштини града Новог Сада. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.

10 ДЕО. ДЕОКоалиција ДЕО„Метла ДЕО2020“- ДЕОНови ДЕОСад

Коалиција Метла 2020 – Нови Сад поднела је извештај о трошковима изборне кампа-

ње за изборе за одборнике у Скупштину града Новог Сада у складу са Законом. Коалицију су

чиниле Демократска странка Србије и Народна јака Србија. У име коалиције извештај је под-

нела Демократска странка Србије.

Политички субјекат је освојио три мандата у Скупштини града Новог Сада. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.

11. ДЕОКоалиција ДЕО ДЕОЗдрава ДЕОстрана ДЕОграда ДЕО- ДЕОЗдрава ДЕОСрбија ДЕО– ДЕОНародни ДЕОслободарски ДЕОпокрет ДЕО– ДЕО
Нови ДЕОСад

Коалиција Здрава страна града - Здрава Србија – Народни слободарски покрет – Нови

Сад није  поднела извештај о трошковима изборне кампање за изборе за одборнике у Скуп-

штину града Новог Сада у складу са Законом. Коалицију су чиниле Здрава Србија и Народни

слободарски покрет. У име коалиције извештај је поднео Народни слободарски покрет.
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Политички субјекат није освојио мандате у Скупштини града Новог Сада. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање утврђене су непра-

вилности због којих је Агенција против политичке странке Народни слободарски покрет и

одговорног лица поднела захтев за покретање прекршајног поступка надлежном суду.
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Град ДЕОКрагујевац

1. ДЕО ДЕОСрпска ДЕОрадикална ДЕОстранка ДЕО- ДЕОКрагујевац

Српска радикална странка поднела је извештај о трошковима изборне кампање за из-

боре за одборнике у Скупштину града Крагујевца у складу са Законом. 

Политички субјекат није освојио мандате у Скупштини града Крагујевца.

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.

2. ДЕОКоалиција ДЕО“Александар ДЕОВучић ДЕО– ДЕОЗа ДЕОнашу ДЕОдецу” ДЕО- ДЕОКрагујевац

Коалиција “Александар Вучић – За нашу децу” поднела је извештај о трошковима из-

борне кампање за изборе за одборнике у Скупштину града Крагујевца у складу са Законом.

Коалицију су чиниле Српска напредна странка (СНС), Социјалдемократска партија (СДПС),

Покрет социјалиста (ПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) Покрет СНАГА

СРБИЈА – БК (ПСС) и Јака Србија – Silne Srbsko. Извештај је у име коалиције поднела Срп-

ска напредна странка.

Политички субјекат је освојио 46 мандата у Скупштини града Крагујевца. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.

3. ДЕОКоалиција ДЕОМетла ДЕО2020 ДЕО- ДЕОКрагујевац

Коалиција Метла 2020 - Крагујевац поднела је извештај о трошковима изборне кампа-

ње за изборе за одборнике у Скупштину града Крагујевца у складу са Законом.  Коалицију су

чиниле Демократска странка Србије и Народна јака Србија. Извештај је у име коалиције под-

нела Демократска странка Србије.

Политички субјекат није освојио мандате у Скупштини града Крагујевца. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.
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4. ДЕОКоалиција ДЕО“Крагујевачка ДЕОприча ДЕОи ДЕОтолеранција ДЕО– ДЕОБорис ДЕОКовачевић ДЕОШума” ДЕО-
Крагујевац

Коалиција “Крагујевачка прича и толеранција – Борис Ковачевић Шума” - Крагујевац

поднела је извештај о трошковима изборне кампање за изборе за одборнике у Скупштину

града Крагујевца у складу са Законом. Коалицију су чиниле Бошњачка грађанска странка и

Странка Црногораца. Извештај је у име коалиције поднела Бошњачка грађанска странка.

Политички субјекат је освојио три мандате у Скупштини града Крагујевца. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.

5. ДЕОКолиција ДЕОСоцијалистичка ДЕОпартија ДЕОСрбије ДЕОСПС ДЕО– ДЕОЈединствена ДЕОСрбија ДЕОЈС- ДЕОКрагујевац

Коалиција „Социјалистичка партија Србије СПС- Јединствена Србија ЈС“- Крагујевац

поднела је извештај о трошковима изборне кампање за изборе за одборнике у Скупштину

града Крагујевца у складу са Законом. Коалицију су чиниле Социјалистичка партија Србије и

Јединствена Србија. У име коалиције извештај је поднела Социјалистичка партија Србије.

Политички субјекат је освојио 9 мандата у Скупштини града Крагујевца. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.

6. ДЕО ДЕОКоалиције ДЕОАлександар ДЕОШапић ДЕО- ДЕОПобеда ДЕОза ДЕОКрагујевац

Коалиција  „Александар Шапић – Победа за Крагујевац“  поднела је извештај о тро-

шковима изборне кампање за изборе за одборнике у Скупштину града Крагујевца у складу са

Законом. Коалицију су чиниле Српски патриотски савез и Русинска демократска странка. У

име коалиције извештај је поднео Српски патриотски савез.

Политички субјекат није освојио мандате у Скупштини града Крагујевца. 
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У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.

7. ДЕОРуска ДЕОстранка ДЕО- ДЕОКрагујевац

Руска странка поднела је извештај о трошковима изборне кампање за изборе за одбор-

нике у Скупштину града Крагујевца у складу са Законом. 

Политички субјекат није освојио мандате у Скупштини града Крагујевца. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање, нису утврђене непра-

вилности које указују на евентуалне повреде Закона.

8. ДЕОКоалиција ДЕО„Верољуб ДЕОВерко ДЕОСтевановић ДЕО- ДЕОСви ДЕОна ДЕОову ДЕОстрану“ ДЕО- ДЕОКрагујевац

Коалиција „Верољуб Верко Стевановић - Сви на ову страну“ (ЗС, СПО и БС) није

поднела извештај о трошковима изборне кампање за изборе за одборнике у Скупштину града

Крагујевца у складу са Законом. Коалицију су чиниле Здрава Србија, Српски покрет обнове

и Боља Србија. 

Политички субјекат освојио је 17 мандата у Скупштини града Крагујевца. 

У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање утврђена је неправил-

ности која се односи на неисказивање податка о изборном јемству, због чега је Агенција под-

нела захтев за покретање прекршајног поступка надлежном суду.

9. ДЕОГрупа ДЕОграђана ДЕО„300 ДЕОКрагујевчана ДЕОи ДЕОПокрет ДЕОВолим ДЕОцвоје ДЕОсело“ ДЕО- ДЕОДушан ДЕОЗека ДЕОАлексић ДЕО
Крагујевац

Група грађана „300 Крагујевчана и Покрет Волим своје село“ - Душан Зека Алексић

Крагујевац није поднела извештај о трошковима изборне кампање за изборе за одборнике у

Скупштину града Крагујевца у складу са Законом. 

Политички субјекат освојио је 5 мандата у Скупштини града Крагујевца. 
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У поступку контроле извештаја о трошковима изборне кампање утврђене су непра-

вилности које се односе на неисказивање трошка изборне кампање (неновчани прилог у из-

носу од 50.000,00 динара). Такође је утврђено да политички субјекат на свом веб сајту није

објавио прилоге физичких лица који премашују износ једен просечне месечне зараде у Репу-

блици Србији. Пред Агенцијом је у току поступак провере чињеничног стања ради утврђива-

ња евентуалних повреда Закона.

ПОСТУПЦИ ДЕОКОНТРОЛЕ ДЕОИЗВЕШТАЈА ДЕОКОЈИ ДЕОСУ ДЕОУ ДЕОТОКУ

Због непотпуности достављених података, Агенција наставља контролу извештаја о

трошковима изборне кампање за три политичка субјекта на нивоу избора за одборнике у

Скупштине градова Крагујевац и Нови Сад, а који нису обухваћени овим извештајем. 
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IV ДЕОДЕО

ПОВРЕДЕ ДЕОЗАКОНА ДЕО ДЕОУТВРЂЕНЕ ДЕОУ ДЕОПОСТУПКУ ДЕОКОНТРОЛЕ ДЕОИЗВЕШТАЈА ДЕОО ДЕО
ТРОШКОВИМА ДЕОИЗБОРНЕ ДЕОКАМПАЊЕ

Након  спроведене  контроле  извештаја  о  трошковима  изборне  кампање  које  су

организоване  поводом  избора  за  народне  посланике,  посланике  АПВ,  одборнике  у

скупштинама градова, општина и градских општина, одржаних у 2020. години, уочено је да

велики број политичких субјеката није поднео извештај о трошковима изборне кампање у

року од 30 дана од дана објављивања коначних резултата избора, и против њих су поднети

захтеви за покретање прекршајног поступка пред надлежним судом.

Законска обавеза политичких субјеката је да подносе извештај о трошковима изборне

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

средстава  из  јавних  и  приватних  извора.  Садржина  извештаја  је  ближе  одређена

Правилником  о  евиденцијама  и  извештајима  политичког  субјекта.  У  поступку  контроле

извештаја о трошковима изборне кампање утврђено је да су поједини политички субјекти

достављали  извештаје  који  не  садрже  све  податке,  односно   податке  који  се  односе  на

изборно јемство, трошкове, броју рачуна пословне банке.

Осим ових повреда Закона, политички субјекти нису поштовали и друге одредбе, па

тако  у  појединим  случајевима  политички  субјекти  нису  отворили  посебан  рачун  за

финансирање трошкова изборне кампање, за плаћање трошкова изборне кампање користили

су  средства  за  редован  рад,  на  свом сајту  нису  објавили прилоге  физичких  лица који  је

премашио износ једне просечне месечне зараде. 

У  случајевима  где  је  неспорно  утврђена  повреда  Закона,  Агенција  је  против

политичких  субјекта  и  одговорних  лица  подносила  захтеве  за  покретање  прекршајног

поступка надлежном прекршајном суду, на основу којих је донето четири осуђујуће пресуде,

које нису постале правноснажне, и то две пресуде за политичке странке и одговорна лица у

политичкој  странци,  и  две  пресуде  за  групе  грађана,  односно  одговорно  лице  у  групи

грађана. Осим тога, Агенција је због повреде Закона, сагласно одредби чл. 35. Закона, против

политичких субјеката покренула поступке за одлучивање о постојању повреде овог закона.
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ПОВРЕДЕ ДЕОЗАКОНА ДЕО ДЕОУТВРЂЕНЕ ДЕОУ ДЕОТОКУ ДЕОИЗБОРНЕ ДЕОКАМПАЊЕ

Изменама  и  допунама  Закона  (’’Службени  гласник  РС’’  бр.88/19)  прецизиране  су

забране приликом спровођења активности у оквиру изборне кампање, па тако политичким

субјектима није дозвољено да користе буџетска средства којима кандидати на изборима и

изборним листама, као јавни функционери, службеници у државној управи или непосредно

изабрана  лица,  располажу  за  потребе  обављања  својих  службених  дужности.  Исто  тако,

политичким  субјектима  је  забрањено  да  у  току  изборне  кампање  користе  таксативно

набројане јавне ресурсе. 

У вези са изборном кампањом Агенција је по поднетим пријавама против политичких

субјеката донела 34 решења, која су објављена на сајту Агенције. У осам случајева утврђена

је повреда Закона,  због чега је изречено пет мера упозорења и поднета су три захтева за

покретање прекршајног поступка. У поступцима који су се водили по наведеним пријавама

утврђено  је  да  су  поједини  политички  субјекти  за  потребе  своје  промоције  у  изборној

камапањи  користили  јавне  ресурсе  (нпр.  просторије  јавног  предузећа,  школа,  градског

базена).

Осим тога, Агенција је, поступајући по службеној дужности, у једном случају против

политичког  субјекта  покренула поступак утврђивања повреде Закона и поднела захтев  за

покретање прекршајног поступка, јер је током изборне кампање спроводио активности које

се  не  сматрају  изборном  кампањом,  на  тај  начин  што  су  делили  пакете  са  основним

животним намирницама.
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V ДЕОДЕО

ПРИЛОЗИ ДЕО

Прилог 1: Приказ укупних прихода достављених извештаја за избор Нарoдних посланика у 2020. години, по политичким субјекатима.
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Прилог 2: Приказ укупних трошкова достављених извештаја за избор Народних посланика у 2020. години, по политичким субјекатима.
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Прилог 3: Приказ изборног јемства за избор Народних посланика у 2020. години, по политичким субјекатима. (достављени извештаји И2)
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Прилог 4: Приказ сопствена средства за избор Народних посланика у 2020. години, по политичким субјекатима. (достављени извештаји И2)
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Прилог 5: Приказ прилога за избор Народних посланика у 2020. години, по политичким субјекатима. (достављени извештаји И2)
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Прилог 6: Приказ прихода за избор Посланика у АПВ у 2020. години, по политичким субјекатима. (достављени извештаји И2)

Прилог 7: Приказ трошкова за избор Посланика у АПВ у 2020. години, по политичким субјекатима. (достављени извештаји И2)
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Прилог 8: Приказ изборног јемства за избор Посланика у АПВ у 2020. години, по политичким субјекатима. (достављени извештаји И2)

Прилог 9: Приказ сопствена средства за избор Посланика у АПВ у 2020. години, по политичким субјекатима. (достављени извештаји И2)
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Прилог 10: Приказ прилога достављених извештаја за избор Посланика у АПВ у 2020. години, по политичким субјекатима.
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Прилог 11: Приказ приходи градови за избор Одборника у градовима у 2020. години (достављени извештаји И2)
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Прилог 12: Приказ трошкова за избор Одборника у градовима у 2020. години ( достављени извештаји И2)
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Прилог 13: Приказ прихода  за избор Одборника у градским општинама у 2020. години (достављени извештаји И2)
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Прилог 14: Приказ трошкова за избор Одборника у градским општинама у 2020. години (достављени извештаји И2)
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