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I ДЕО 

КОНТРОЛА ИЗВЕШТАЈА О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ ЗА ИЗБОР 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

БЕОГРАДА ЗА 2022 ГОДИНУ 

  

 У Републици Србији су 15. фебруара 2022. годинe, поред осталих, расписани и избори за 

одборнике Скупштине града Београда.  

Такође, одлуком председника Народне скупштине Републике Србије 2. марта 2022. године 

расписани су редовни председнички избори за 3. април 2022. године за избор председника 

Републике Србије. Рок за пријаву листа за кандидате за председничке изборе је био 12. март 

2022. године. Републичка изборна комисија за избор председника Републике, након 

поновљених избора на 35 бирачких места, дана 16. априла 2022. године, утврдила и објавила 

дана 9. маја Извештај о укупним резултатима избора за председника Републике (Табела 1).  

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

трошкова изборне кампање по седми пут организовала мониторинг изборних активности 

свих коалиција, политичких странака и група грађана које су у 2022. години на републичком, 

односно локалном нивоу имале проглашене изборне листе. За време мониторинга изборне 

кампање ангажовано је 133 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 коначних извештаја о трошковима 

изборне кампање. 

 У периоду од расписивања избора до 13. марта 2022. године, Градској изборној комисији 

за град Београд предато је дванаест изборних листа од стране регистрованих политичких 

странака, коалиција и група грађана, за кандидате за одборнике Скупштине града Београд. 

Градска изборна комисија за град Београд је, након поновљених избора на четири бирачка 

места 16. априла 2022. године, дана 9. маја утврдила и објавила Извештај о укупним 

резултатима избора за одборнике Скупштине града Београд (Табела 2).  

На локалним изборима за избор одборника Скупштине града Београд учествовало је 

укупно 12 политичких субјекта, од чега су две групе грађана, две политичке странке и осам 

коалиција,  а за избор председника Републике Србије учествовало је укупно осам кандидата 

које су предложили политички субјекти (две политичке странке, три групе грађана и три 

коалиције).  
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Сви политички субјекти који су имали проглашене изборне листе за избор одборника 

Скупштине града Београда и за председника Републике Србије, имали су обавезу да 

Агенцији поднесу прелиминарни  извештај о трошковима изборне кампање до седам дана 

пре дана гласања,  и да у року од 30 дана од дана објављивања укупног извештаја о 

резултатима избора Агенцији  поднесу коначне извештаје о трошковима изборне кампање. 

Наведени извештаји садрже податке о пореклу, висини и структури прикупљених и 

утрошених средстава из јавних и приватних извора. 

 Контролу коначних извештаја о трошковима изборне кампање, који је обухватио и 

податке из прелиминарних извештаја политичких субјеката Агенција је извршила у складу 

са чл. 6. став 1. алинеја 5. Закона за спречавање корупције („Службени гласник РС“број 35/19, 

88/19 и 14/22) и сагласно одредбама Закона о финансирању политичких активности 

(„Службени гласник РС“, број 14/22-у даљем тексту: Закон). 

Контролу извештаја политичких субјеката Агенција је извршила према Плану контроле 

извештаја о трошковима изборне кампање, за изборе који ће се одржати 3. априла 2022. 

године, од 18.02.2022. године, који су објављени на сајту Агенције. Планом контроле 

извештаја о трошковима изборне кампање утврђени су критеријуми  за контролу извештаја 

који су достављени Агенцији.  

Прелиминарни и коначни извештај о трошковима изборне кампање за избор председника 

Републике Србије доставило је седам политичких субјеката, од чега две политичке странаке, 

три коалиције и две групе грађана, док једна група грађана није доставила ниједан извештај. 

Због неподношења прелиминарног извештаја о трошковима изборне кампање Агенција је 

поднела један захтев за покретање прекршајног поступка, и због неподношења коначног 

извештаја о трошковима изборне кампање против политичког субјекта је поднет један захтев 

за покретање прекршајног поступка. 

 Прелиминарни и коначни извештај о трошковима изборне кампање за избор одборника 

Скупштине града Београда доставило је 12 политичких субјеката, од чега две политичке 

странаке, осам коалиција и две групе грађана. Због неподношења прелиминарног извештаја 

о трошковима о трошковима изборне кампање Агенција је против политичког субјекта 

поднела један захтев за покретање прекршајног поступка. 

 Сви поднети извештаји о трошковима изборне кампање за 2022. годину су након 

спроведене формалне контроле исправности објављени на веб сајту Агенције. Садржинска 

контрола извештаја о трошковима изборне кампање обухватила је 19 политичких субјеката. 
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 Контролом су обухваћена сва прикупљена и утрошена средстава којa су остварили 19 

политичких субјеката који су благовремено поднели Извештај о трошковима изборне 

кампање за председничке изборе и изборе за одборнике у Скупштини града Београда 

 У следећим табелама се налазе називи политичких субјеката на изборним листама са 

бројем гласова и мандата у изборној кампањи за председничке изборе и изборе одборника у 

Скупштини града Београда. 

 

Председник Републике 

Ре

д. 

бр. 

Име и презиме кандидата за 

председника Републике 

 

Назив предлагача кандидата за 

председника Републике 

Број гласова 

који је добио 

кандидат 

Проценат 

гласова од броја 

бирача који су 

гласали 

1. МИША ВАЦИЋ 
Група грађана“Српски патриота -Миша 

Вацић“ 32.947 0,87% 

2. ПРОФ.ДР БИЉАНА 

СТОЈКОВИЋ 

Група грађана МОРАМО-БИЉАНА 

СТОЈКОВИЋ,председница Србије 122.378 3,22% 

3. БРАНКА СТАМЕНКОВИЋ 
Коалиција СУВЕРЕНИСТИ-Саша 

Радуловић(ДЈБ), Милан Стаматовић(ЗС), 

др Јована Стојковић(ЖЗС) 

77.031 2,03% 

4. ЗДРАВКО ПОНОШ 
ГРУПА ГРАЂАНА ЗА 

УЈЕДИЊЕНУ,ПРАВЕДНУ И СТАБИЛНУ 

СРБИЈУ 

698.538 18,39% 

5. МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ 

СТАМЕНКОВСКИ 

Српска странка Заветници 
160.553 4,23% 

6. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
Коалиција Александар Вучић-Заједно 

можемо све,Српска напредна 

странка(СНС),Социјалистичка партија 

Србије(СПС)-Ивица Дачић,Савез 

војвођанских Мађара-(СВМ)-Иштван 

Пастор 

2.224.914 58.59% 

7. ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ 
КОАЛИЦИЈА ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ-

ДСС 226.137 5,95% 

8. БОШКО ОБРАДОВИЋ 
Коалиција:Српски покрет ДВЕРИ-ПОКС-

Патриотски блок за обнову Краљевине 

Србије 

165.181 4,35% 

Табела 1. Извештај о укупним резултатима избора за избор  председника Републике Србије 
 

 

 

Град Београд 

Ред. 

бр. 
Назив изборне листе Број гласова 

Број 

мандата 

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све 348.345 48 

2. ИВИЦА ДАЧИЋ-ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ,ТОМА ФИЛА-ГРАДОНАЧЕЛНИК 

БЕОГРАДА 
64.050 8 

3. ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 14.674 0 
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4. МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ-Српска странка Заветници 32.029 4 

5. 
Владета Јанковић-Уједињени за победу Београда(Странка слободе и 

правде,Народна странка Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 

„Слога“,Покрет за преократ,Покрет Слободна Србија) 

194.335 26 

6. 
ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ-НАДА ЗА БЕОГРАД-Национална демократска 

алтернатива-Српска коалиција НАДА-Демократска Странка Србије (ДСС)-За 

Краљевину Србију (МОНАРХИСТИ)-Војислав Михаиловић 

57.760 7 

7. 

МОРАМО-ЗА ДОБАР ГРАД-Не давимо Београд-АКЦИЈА-Еколошки устанак-

Ћута-Избор за нашу општину-платформа Солидарност-Форум Рома Србије-

Добрица Веселиновић 

99.078 13 

8. 

ДУШКО ВУЈОШЕВИЋ-БОРИС ТАДИЋ-АЈМО ЉУДИ-

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-НОВА СТРАНКА-1ОД5 МИЛОНА-

ТОЛЕРАНЦИЈА СРБИЈЕ-„УЈЕДИЊЕНИ ПОКРЕТ ЗЕЛЕНИХ СРБИЈЕ“-

БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА-СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА 

26.219 0 

9. НЕМАЊА ШАРОВИЋ-ЗА САВ НОРМАЛАН СВЕТ 5.239 0 

10. 
СУВЕРЕНИСТИ-Саша Радуловић(ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована 

Стојковић (ЖЗС) 
19.544 0 

11. 
Бошко Обрадовић-Српски покрет ДВЕРИ-ПОКС-Милош Парандиловић-

Патриотски блок за обнову Краљевине Србије 
30.898 4 

12. 

РУСКИ МАЊИНСКИ САВЕЗ ЗА БЕОГРАД-АЛЕКСАНДАР БУХАНАЦ 

(СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ ,СРПСКО РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ,ПОКРЕТ 

ГРКА СРБИЗА) 

3.879 0 

Табела 2. Извештај о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине града Београд 
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ПОДАЦИ КОЈИ СУ КОРИШЋЕНИ У ПРОЦЕСУ АНАЛИЗЕ И КОНТРОЛЕ 

ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 
 

ПОДАЦИ ДОБИЈЕНИ ОД ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА 
 

 

Прелиминарни и коначни Извештај о трошковима изборне кампање 

 

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

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

кампање до седам дана пре дана гласања (за изборе одржане 03. априла крајњи рок је био 28. 

март 2022. године) и коначни извештај о трошковима изборне кампање у року од 30 дана од 

дана објављивања коначних резултата избора. Прелиминарни извештај о трошковима 

изборне кампање подноси се на обрасцу И2-П, а коначни извештај о трошковима изборне 

кампање подноси се на обрасцу И2-К који је прописан Правилником о евиденцијама и 

извештајима политичког субјекта (“Службени гласник РС”, број 23/22). 

  Политички субјекат у образцу И2-П и И2-К исказује све изворе финансирања изборне 

кампање и трошкове изборне кампање који се односе на изборе који су одржани у 

календарској години. 

 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 прелиминарних и коначних извештаја о трошковима изборне кампање, 

којим је тражено од политичких субјеката да отклоне формалне недостатке извештаја и 

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

делу обрасца И-2 трошкови изборне кампање. 

  Поједини политички субјекти у делу извештаја о трошковима изборне кампање, не 

приказују податке о свим наменским рачунима које имају отворене код пословних банака. 

 

ПОДАЦИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

 Агенција је у поступку контроле извештаја о трошковима изборних кампања тражила и 

користила одговарајуће податке од јединице локалне самоуправе и Управе за трезор. 

 Сви наведени државни органи су доставили тражене податке, односно омогућили 

коришћење тражених података. 
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 Агенција је од Управе за финансије, изворне приходе локалних самоуправа и јавне 

набавке Скупштине града Београд и Министарства финансија Републике Србије тражила 

податке о укупном износу средстава намењеном за финансирање изборне кампање за 2022. 

годину и то: 

- укупан износ опредељених средстава у буџету општина која су намењена за финансирање 

изборне кампање политичких субјеката у 2022. години за изборе одборника у Скупштину 

града Београд и председника Републике Србије,  

- износе трансферисаних средстава у 2022. години опредељених за намену финансирања 

изборне кампање политичких субјеката за изборе одборника у Скупштину града Београд и 

председника Републике Србије, 

- за сваког подносиоца проглашене изборне листе износ/вредност положеног изборног 

јемства, 

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

 Тражене податке доставиле су све јединице локалне самоуправе. 

 

ПОДАЦИ ПОСЛОВНИХ БАНАКА 
 
 

 Агенција се обратила пословним банкама са захтевом за достављање података о промету 

по текућим динарским и девизним рачунима политичких субјеката који су учествовали у 

кампањи за избор одборника у Скупштину града Београд и председника Републике Србије. 

Све пословне банке су одговориле на захтев Агенције. 

 

 

ПОДАЦИ ОСТАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА 

 

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

су били пружаоци услуга политичким субјектима (маркетиншке агенције, издаваоци 

билборда, медији – електронски и штампани). Одговор на упућени захтев за доставу података 

о финансирању политичких субјеката за изборну кампању доставила су сва правна лица. 
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II ДЕО 

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 

 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ТРОШКОВИ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА 

 

 

 Финансијски показатељи обухватају све приходе, трошкове и кредитна задужења 

политичких субјеката. 

 Укупни приходи и трошкови исказани у Коначном извештају о трошковима изборне 

кампање односе се на приходе и трошкове изборне кампање за локалне изборе на изборима 

за избор одборника у Скупштину града Београд и председника Републике Србије који су 

одржани у 2022. години. Политички субјекти су исказали за изборну кампању за избор 

одборника у Скупштину града Београд укупно изворе финансирања у износу од 

114.108.385,00 динара и укупне трошкове у износу од 113.780.241,56 динара. Политички 

субјекти су исказали за изборну кампању за избор председника Републике Србије укупно 

изворе финансирања у износу од 964.001.583,27 динара и укупне трошкове у износу од 

963.440.582,58 динара. 

 Политички субјекти нису располагали средствима из кредита код пословних банака 

односно према доступним подацима, нису исказали средства из кредита на извештајима о 

трошковима изборне кампање за избор одборника у Скупштину града Београд и председника 

Републике Србије у 2022. години. Кредити нису приходи, али јесу извори финансирања 

политичких субјеката. 

 Појединачно посматрано у односу на 19 контролисаних политичких субјекта, (12 

политичких субјеката за изборну кампању за избор одборника у Скупштину града Београда 

и седам политичких субјеката за избор председника Републике Србије) три политичка 

субјекта за изборну кампању за избор одборника у Скупштину града Београда су исказала 

веће приходе од расхода у укупном износу од 1.205.807,00 динара, а четири политичка 

субјекта исказало веће расходе од прихода у укупном износу од 549.520,00 динара и шест 

политичких субјеката је исказало уравнотеженe приходe и расходе у кампањи у  2022. години, 

док су за изборну кампању за избор председника Републике Србије три политичка субјекта 

исказала веће приходе од расхода у укупном износу од 561.001,00 динара а шест политичких 

субјеката је исказало уравнотежене приходе и расходе у кампањи у 2022. години. 
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1. УКУПНИ ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА ЗА ИЗБОР 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

 Политички субјекти су у изборној кампањи за избор председника Републике Србије 

остварили укупне приходе у износу 964.001.583,27 динара. 

 

1.1. УКУПНИ ПРИХОДИ ПО ВРСТАМА ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

 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 за председника Републике Србије 
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Врста прихода Износ прихода Проценат у односу на укупне 

приходе свих ПС 

Новчана средства из јавних извора 897.982.516,72 93,15% 

Услуге и добра из јавних извора 0,00 0,00 

Прилози физичких лица 6.683.700,00 0,69% 

Сопствена средства 59.335.366,56 6,16% 

Укупно 964.001.583,27 100,00% 

Табела 1: Структура укупних износа прихода политичких субјеката по врстама за избор председника Републике Србије 

 

 

1.2. НОВЧАНА СРЕДСТВА ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА 
 
 

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

897.982.516,72 динара или 93,15% од укупних прихода које су остварили сви политички 

субјекти по свим основама и представљају први по значају извор финансирања изборне 

кампање за избор председника Републике Србије у 2022. 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 надлежних органа 

задужених за финансије на локалном нивоу. 

 

Р.б Избор Политички субјекат Новчана средства 

из јавних извора 

Проценат у 

односу на укупне 

приходе их ЈИ 

свих ПС 

Проценат учешћа 

у укупним 

сопственим 

приходима 

1 Председник РС АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - 

ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ 
         645.771.000,00 71,91% 91,64% 

2 Председник РС Коалиција Суверенисти 
        46.126.500,00 5,14% 99,38% 

Табела 2: Приказ два политичка 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. УСЛУГЕ И ДОБРА ИЗ ЧЛАНА 6. ЗАКОНА 

 

 

 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 
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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 

кампању. Политички субјекти у својим извештајима о трошковима изборне кампање нису 

исказали остварене приходе по овом основу. 

 

 

1.4. ПРИЛОЗИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ПОЛИТИЧКОМ СУБЈЕКТУ 
 

 

 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 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. 

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

једној календарској години у којој се одржавају избори могу бити до максимално прописаног 

износа на годишњем нивоу за редован рад и износити, за физичка лица 10, а за правна лица 

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

  У току изборне кампање у 2022. години за избор председника Републике Србије, укупно 

је било прилога физичких лица у износу од 6.683.700,00 динара што представља трећи по 

реду значај прихода изборне кампање. Четири политичка субјеката су добила прилоге 

физичких лица.  

Р.б 

Избор 

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 Председник РС Група грађана за уједињену 

праведну и стабилну Србију 
54 5.202.500,00 77,84% 10,14% 
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2 Председник РС Др Милош Јовановић, 

коалиција за Краљевину 

Србије-ДСС 

7 802.800,00 12,01% 1,71% 

3 Председник РС Морамо-Биљана Стојковић 19 562.400,00 8,41% 2,54% 

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

 

  

1.5. ПРИЛОЗИ ПРАВНИХ ЛИЦА ПОЛИТИЧКОМ СУБЈЕКТУ 

 

 

 У току изборне кампање за избор председника Републике Србије нису исказани прилози 

правних лица те самим тим немају значај у укупним приходима. 

 

 

1.6. СОПСТВЕНА СРЕДСТВА 

 

 

 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 

59.335.366,55 динарa односно 6,16% у односу на укупне приходе изборне кампање. 

 

 

Р.б 

 

     Избор 

 

Назив политичког 

субјекта 

Утрошена 

сопствена 

новчана средства 

Проценат у односу на 

укупна утрошена средства 

свих ПС 

Проценат учешћа у 

укупним сопственим 

приходима 

1 Председник РС АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ - ЗАЈЕДНО 

МОЖЕМО СВЕ 

58.942.686,28 99,33% 8,36% 

2 Председник РС Коалиција 

Суверенисти 

287.416,31 0,48% 0,62% 

3 Председник РС Др Милош Јовановић, 

коалиција за 

Краљевину Србије-

ДСС 

105.263,96 0,17% 0,22% 

Табела 4: Приказ три политичка 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. 
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2. УКУПНИ ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА ЗА 

ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

 

 Политички субјекти су у току изборне кампање за избор председника Републике Србије  у 

2022. години остварили укупне трошкове кампање у износу од 963.440.582,58 динара. 

 

2.1. УКУПНИ ТРОШКОВИ ПО ВРСТАМА 

 

 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 2022. годину износе од 963.440.582,58 динара. 

 

 

 

 

Графикон 2: Структура укупних трошкова политичких субјеката по врстама у процентима 
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Врста трошка Износ трошка Проценат учешћа у ук. 

трошк. ове врсте свих ПС 

Трошкови изборног материјала 105.718.414,36 10,97% 

Трошкови јавних догађаја 43.291.753,76 4,49% 

Трошкови оглашавања 647.008.540,84 67,16% 

Остали трошкови изборне кампање 167.421.873,63 17,38% 

Укупно 963.440.582,58 100% 

Табела 5: Структура укупних износа трошкова политичких субјеката по врстама 
 
 

    Политички субјекти су током кампање за избор председника Републике Србије у 2022. 

години трошили углавном уравнотежено осим појединих политичких субјеката који су 

трошили више у односу на приходе. 

        У структури укупних трошкова, трошкови изборног материјала заузимају треће место у 

односу на остaле врсте трошка. 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. 

  

Р.б Избор Политички субјекат Трошкови 

изборног 

материјала 

Проценат 

учешће у ук. 

трош. изборног 

мат. свих ПС 

Проценат 

учешћа у 

укупним 

сопственим 

трошковима 

1 Председник РС АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗАЈЕДНО 

МОЖЕМО СВЕ 

24.486.939,06 23,16% 3,47% 

2 Председник РС Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - 

ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски 

блок за обнову Краљев 

18.492.716,69 17,49% 40,09% 

3 Председник РС Коалиција Суверенисти 17.525.776,90 16,57% 37,75% 

Табела 6: Приказ три политичка субјеката са највећим трошковима изборног материјала у кампањи 2022. године, учешће 

тих трошкова у укупним  трошковима изборног материјала и учешће у сопственим трошковима. 

 
 

Седам политичких субјеката је исказало трошковe јавних догађаја у својим извештајима 

у износу од 43.291.753,75 динар односно 4,49% и самим тим може се рећи да је било 

издвајања средстава за ову врсту трошкова у коју спада свака врста јавног догађаја (митинг, 

конвенција, други типови јавних манифестација и конференција за штампу). 

Трошкови оглашавања кампање у 2022. години чине 67.16% укупних трошкова у износу 

од 647.008.540,84 динара. У ове трошкове спадају сви трошкови везани за оглашавање на 

телевизији, радију, у штампаним медијима, а трошкови оглашавања на интернету и 

друштвеним мрежама имају све веће учешће. 

Трошкови оглашавања заузимају прво место у укупним трошковима политичких 

субјеката, при чему доминантну улогу имају трошкови ТВ оглашавања. 
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Р.б Избор Политички субјекат Трошкви 

оглашавања 

Проценат 

учешћа у ук. 

трошковима 

оглашавања 

свих ПС 

Проценат 

учешћа у 

укупним 

сопственим 

трошковима 

1 Председник РС АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - 

ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ 

559.082.635,25 86,41% 79,34% 

2 Председник РС Др Милош Јовановић, 

коалиција за Краљевину 

Србије-ДСС 

26.819.522,73 4,14% 57,02% 

Табела 7: Приказ два  политичка субјеката са највећим трошковима ТВ оглашавања кампање у 2022. години, учешће тих 
трошкова у укупним трошковима оглашавања и учешће у сопственим трошковима. 

 

 Остали трошкови изборне кампање заузимају треће место у укупним трошковима 

политичких субјеката и чине 17,37% односно 167.421.873,63 динара. У остале трошкове 

спадају сви остали путни трошкови, комунални и режијски трошкови, трошкови закупа  

посебног простора у изборној кампањи, комуникације, додатно ангажовање људства, 

ангажовање маркетиншке агенције, опреме, истраживања јавног мњења и остали непоменути 

трошкови.  

 

Р.б Избор Политички субјекат Трошкви 

оглашавања 

Проценат 

учешћа у 

ук. осталим 

трошковим

а свих ПС 

Проценат учешћа 

у укупним 

сопственим 

трошковима 

1 Председник РС АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - 

ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ 

92.152.471,05 55,04% 13,08% 

2 Председник РС Српска странка Заветници 24.282.733,45 14,50% 52,65% 

Табела 8: Приказ два  политичка субјеката са највећим трошковима Осталим трошковима изборне кампање у 2022. 
години, учешће тих трошкова у укупним трошковима осталих трошкова и учешће у сопственим трошковима. 

 

ИЗБОРНО ЈЕМСТВО 
 
 

 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 2022. године, полагали готов 

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

јемство. 

 Изборно јемство у износу од 145.497.965,15 динара у кампањи за избор за председника 

Републике Србије у 2022. години положила су три политичка субјекта.  
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КРЕДИТИ 
 

 

Политички субјекти током изборне кампање за изборе за  председника Републике Србије 

у 2022. години нису користили средства из кредита за финансирање изборне кампање. 

 

НАЛАЗИ КОНТРОЛЕ КОНАЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ 

КАМПАЊЕ ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ПОЛИТИЧКИМ 

СУБЈЕКТИМА 
 

 

Агенција је у поступку контроле коначних извештаја о трошковима изборне кампање 

политичких субјеката обухватила и податке из прелиминарних извештаја о трошковима 

изборне кампање, које су политички субјекти доставили. 

 

1. Проф. Др. Биљана Стојковић – Група грађана „Морамо“ 

 

 

Општи део 

Политички субјект Група грађана „Морамо“ поднео је Агенцији коначан извештај о 

трошковима изборне кампање за избор председника Републике Србије у складу са Законом. 

Политички субјект је освојио 3,22% од броја бирача који су гласали. 

Политички субјект је отворио посебан рачун за финансирање изборне кампање код  Банке 

Интезе. 

Налаз 

 Контролом коначног извештаја о трошковима изборне кампање политичког субјекта 

Група Грађана „Морамо“, нису утврђене неправилности које указују на повреде Закона о 

финансирању политичких активности.  

Приходи  

Политички субјект је финансирао изборну кампању новчаним средствима из јавних 

извора у износу од 21.620,563,00 динара (97,46%) и прилозима физичких лица у износу од 

562.400,00 динара (2,54%). 

Политички субјект је користио средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 

кампање и није положио изборно јемство.  
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Контролом је утврђено да су политичком субјекту дозначена новчана средства из буџета 

Републике Србије у износу од 46.126.500,00 динара. Политички субјект је преостала 

неутрошена средства у износу од 24.447.237,64 динара, вратио у буџет Републике Србије на 

крају изборне кампање. 

Политички субјект није користио сопствена средства за финансирање изборне кампање.  

Политички субјект је био финансиран прилозима 19 физичких лица у укупном износу од 

562.400,00 динара, од чега су два новчана прилога физичких лица у износу од 58.700,00 

динара и седамнаест неновчаних прилога физичких лица у износу од  503.700,00 динара. 

Политички субјект је објавио на свом веб – сајту прилоге три физичка лица, чија је поједи-

начна вредност давања већа од једне просечне месечне зараде.  

Политички субјект није користио као извор финансирања кредит код пословне банке, који 

је дат под условима који одступају од тржишних.   

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 посaбaн рачун за финансирање изборне кампање. 

      Расходи   

Политички субјект је у изборној кампањи највише утрошио на трошкове изборног 

материјала 4.602.762,585 динара (21,17%), на трошкове јавних догађаја 1.897.791,88 динара 

(8,73%), трошкове оглашавања 1.600.974,00 динара (7,37%), док је на остале трошкове 

изборне кампање утрошио 13.636.433,76  динара (62,73%) укупних расхода. 

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

посебног рачуна отвореног код Банке Интеза. 

2. Бранка Стаменковић -  Коалиција Суверенисти ( Изборна листа Коалиција 

Суверенисти – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), Др Јована 

Стојковић (ЖЗС)) 

 

 

Општи део 

Политички субјект Коалиција Суверенисти, коју су чиниле Доста је било, Здрава Србија 

и Живим за Србију, поднеo је Агенцији коначан извештај о трошковима изборне кампање за 
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избор председника Републике Србије у складу са Законом. Политички субјект је освојио 

2,03% од броја бирача који су гласали. 

Политички субјект је отворио посебне рачуне за финансирање изборне кампање код 

Управе за трезор и Банке Интезе. 

Налаз 

Контролом коначног извештаја о трошковима изборне кампање Коалиције Суверенисти, 

утврђене су неправилности које указују на евентуалне повреде Закона. Политички субјект је 

отворио посебан рачун за финансирање изборне кампање код Управе за трезор, који није 

приказан у извештају, а на који су уплаћена новчана средства из јавних извора. Даље, 

трошкови изборног материјала и остали трошкови изборне кампање су више исказани у 

извештају у односу на издате рачуне пружених услуга. Све утврђене трошкове за 

финансирање изборне кампање политички субјект није платио са посебног рачуна за 

финансирање изборне кампање, већ је део трошкова плаћен са рачуна Удружења грађана 

„Доста је било - Рестарт“. Пред Агенцијом је у току поступак провере чињеничног стања 

ради утврђивања постојања повреда закона.   

Приходи  

Политички субјект је финансирао изборну кампању новчаним средствима из јавних 

извора у износу од 46.126,500,00 динара (99,38%) и сопственим средствима у износу од 

287.416,31 динара (0,62%). 

Политички субјект је користио средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 

кампање и положио је сопствена средства као изборно јемство.  

Политички субјект је у извештају навео да је пренео и утрошио сопствена средства са 

рачуна за финансирање редовног рада у износу од 287.416,31 динара. Контролом посебних 

рачуна за финансирање изборне кампање отворених код Банке Интезе и Управе за трезор, 

утврђено је да политички субјект није пренео сопствена средства на поменуте рачуне. 

Политички субјект није примио и исказао у извештају прилоге од физичких и правних 

лица. 

Политички субјект није користио као извор финансирања кредит код пословне банке, који 

је дат под условима који одступају од тржишних.   

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

чланом 12. Закона.  
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Политички субјект је сва средства намењена за финансирање трошкова изборне кампање 

прикупио на посебне рачуне за финансирање изборне кампање, али је средства касније 

пребацио на рачун Удружења грађана „Доста је било - Рестарт“. 

      Расходи   

Политички субјект је у изборној кампањи највише утрошио на трошкове изборног 

материјала 17.525.776,90 динара (37,76%), на трошкове јавних догађаја 5.046.123,87 динара 

(10,87%), трошкове оглашавања 15.682.065,80 динара (33,79%), док је на остале трошкове 

изборне кампање утрошио 8.159.949,74 динара (17,58%) укупних расхода. 

Све утврђене трошкове настале у вези са финансирањем изборне кампање, политички 

субјект није платио са посебног рачуна за финансирање изборне кампање, већ је утврђено да 

је део трошкова плаћен са рачуна Удружења грађана „Доста је било - Рестарт“.  На основу 

одговора правних лица „Biro servis“ и „Prorek“ који су били пружаоци услуга политичком 

субјекту, утврђено је да је Удружење “Доста је било-Рестарт” вршило услуге и плаћања за 

политичког субјекта Доста је било.  

 

3. Здравко Понош - Групе Грађана „За уједињену, праведну и стабилну Србије“ 

 

 

Општи део 

Политички субјект Група грађана „За уједињену, праведну и стабилну Србију“, поднео је 

Агенцији коначан извештај о трошковима изборне кампање за избор председника Републике 

Србије у складу са Законом. Политички субјект је освојио 18,39% од броја бирача који су 

гласали. 

Политички субјект је отворио посебан рачун за финансирање изборне кампање код 

“Raiffaisen banke“. 

Налаз 

Контролом коначног извештаја о трошковима изборне кампање Група грађана „За 

уједињену, праведну и стабилну Србију“, нису утврђене неправилности које указују на 

повреде Закона о финансирању политичких активности.  
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Приходи  

Политички субјект је финансирао изборну кампању новчаним средствима из јавних 

извора у износу од 46.087.519,47 динара (89,86%) и прилозима физичких лица 5.202.500,00 

динара (10,14%). 

Политички субјект је користио средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 

кампање и положио је банкарску гаранцију као изборно јемство.  

Контролом је утврђено да су политичком субјекту дозначена новчана средства из буџета 

Министарства финансија у износу од 46.126.500,00 динара. Политички субјект је утрошио 

46.087.519,47 динара, и на крају изборне кампање извршио повраћај неутрошених средстава 

у износу од 38.980,53 динара у буџет Републике Србије. 

Политички субјект није користио сопствена средства за финансирање изборне кампање. 

Политички субјект је био финансиран прилозима 53 физичких лица у укупном износу од 

5.202.500,00 динара, чија појединачна вредност давања премашује износ једне просечне 

месечне зараде Републике Србије за 2021. годину. Политички субјект је наведене прилоге 

објавио на свом веб сајту.  

Политички субјект није користио као извор финансирања кредит код пословне банке, који 

је дат под условима који одступају од тржишних.   

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 посебaн рачун за финансирање изборне кампање. 

      Расходи   

Политички субјект је у изборној кампањи највише средстава потрошио на трошкове 

изборног материјала 13.210.294,04 динара (25,76%), трошкове оглашавања 19.661.975,65 

динара (38,33%), трошкове јавних догађаја 3.464.368,11динара (6,75%) а на остале трошкове 

14.953.381,67 динара (29,16%) од укупних расхода. 

На основу доступне документације, утврђено је да су сви трошкови настали у вези са 

финансирањем изборне кампање плаћени са посебног рачуна отвореног код “Raiffeisen 

banke“. 
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4. Милица Ђурђевић Стаменковски - Српска странка Заветници 

 

 

Општи део 

Политички субјект Српска странка Заветници, поднео је Агенцији коначан извештај о 

трошковима изборне кампање за избор председника Републике Србије у складу са Законом. 

Политички субјект је освојио 4,23% од броја бирача који су гласали. 

Политички субјект је отворио посебан рачун за финансирање изборне кампање код 

Управе за трезор. 

Налаз 

 Контролом коначног извештаја о трошковима изборне кампање политичког субјекта 

Српска странка Заветници, утврђене су неправилности, с обзиром на то да политичка странка 

није приказала све трошкове оглашавања, због чега је пред Агенцијом у току поступак 

прикупљања доказа и чињеница, у циљу утврђивања постојања евентуалне повреде Закона. 

Приходи  

Политички субјект је финансирао изборну кампању новчаним средствима из јавних 

извора у износу од 46.126.500,00 динара (100,00%). 

Политички субјект је користио средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 

кампање и положио је изборно јемство у виду хипотеке.  

Контролом је утврђено да су политичком субјекту дозначена новчана средства из буџета 

Републике Србије у износу од 46.126.500,00 динара. Политички субјект је утрошио 

46.124.049,11 динара, док је преостала неутрошена средства у износу од 2.450,89 динара, 

вратио у буџет Републике Србије на крају изборне кампање. 

Политички субјект није користио сопствена средства за финансирање изборне кампање. 

Политички субјект није примио и исказао у извештају прилоге од физичких и правних 

лица. 

Политички субјект није користио као извор финансирања кредит код пословне банке, који 

је дат под условима који одступају од тржишних.   

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 посебан рачун за финансирање изборне кампање. 
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      Расходи   

Политички субјект је у изборној кампањи највише утрошио на трошкове изборног 

материјала 13.288.569,24 динара (28,81%), на трошкове јавних догађаја 472.000,00 динара 

(1,02%), трошкове оглашавања 8.080.746,50 динара (17,52%), док је на остале трошкове 

изборне кампање утрошио 24.282.733,44 динара (52,65%) укупних расхода.  

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

посебног рачуна отвореног код Управе за трезор, који је коришћен за финансирање изборне 

кампање за изборе за председника Републике, али и за одборнике Скупштине града Београда 

и за посланике у Народну скупштину Републике Србије.  

 

 

5. Коалиција Александар Вучић – Заједно можемо све (Изборна листа Коалиција 

Александар Вучић – Заједно можемо све, Српска напредна странка, 

Социјалистичка партија Србије и Савеза војвођанских Мађара) 

 

 

Општи део 

Политички субјект Коалиција Александар Вучић – Заједно можемо све, коју су чиниле 

Српске напредна странка, Социјалистичка партија Србије и Савез војвођанских Мађара, 

поднела је Агенцији коначан извештај о трошковима изборне кампање за избор председника 

Републике Србије у складу са Законом. Политички субјект је освојио 58,59% од броја бирача 

који су гласали. 

Политички субјект је отворио посебне рачуне за финансирање изборне кампање код 

Управе за трезор и Банке Интезе. 

Налаз 

 Контролом коначног извештаја о трошковима изборне кампање Коалиције Александар 

Вучић – Заједно можемо све, нису утврђене неправилности које указују на повреде Закона о 

финансирању политичких активности.  

Приходи  

Политички субјект је финансирао изборну кампању новчаним средствима из јавних 

извора у износу од 645.771,000,00 динара (91,64%) и сопственим средствима у износу од 

58.942.686,28 (8,36%). 

Политички субјект је користио средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 

кампање и положио је сопствена средства као изборно јемство.  
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Контролом је утврђено да су политичком субјекту дозначена новчана средства из буџета 

Републике Србије у износу од 645.771.000,00 динара.  

Политички субјект користио је сопствена средства за финансирање изборне кампање. 

Политички субјект је са рачуна за редован рад пренео износ од 337.000.000,00 динара на 

посебан рачун и утрошио 58.942.686,28 динара. Неутрошена сопствена средства у износу од 

278.057.313,72 динара  враћена су на рачун за редован рад. 

Политички субјект није примио и исказао у извештају прилоге од физичких и правних 

лица. 

Политички субјект није користио као извор финансирања кредит код пословне банке, који 

је дат под условима који одступају од тржишних.   

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 за финансирање изборне кампање. 

      Расходи  

Политички субјект је у изборној кампањи највише утрошио на трошкове изборног 

материјала 24.486.939,06 динара (3,47%), на трошкове јавних догађаја 28.991.640,92 динара 

(4,11%), трошкове оглашавања 559.082.635,25 динара (79,34%), док је на остале трошкове 

изборне кампање утрошио 92.152.471,05 динара (13,08%) укупних расхода. 

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

посебног рачуна отвореног код Банке Интеза. 

  

6. Коалиција за краљевину Србије – ДСС (Изборна листа Др Милош Јовановић, 

Коалиција за Краљевину Србије-ДСС) 

 

 

Општи део 

Политички субјект Демократска странка Србије поднео је Агенцији коначан извештај о 

трошковима изборне кампање за избор председника Републике Србије у складу са Законом. 

Политички субјект је освојио 5,95% од броја бирача који су гласали. 

Политички субјект је отворио посебне рачуне за финансирање изборне кампање код 

Управе за трезор и Банка Интезе. 
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Налаз 

 Контролом коначног извештаја о трошковима изборне кампање Коалиције за краљевину 

Србије - ДСС, утврђене су неправилности које указује на евентуалну повреду Закона о 

финансирању политичких активности, која се односи на уплату прилога једног физичког 

лица која је извршена преко платне институције „Payspot“ доо Нови Сад. Против политичког 

субјекта је пред Агенцијом покренут поступак утврђивања постојања повреде Закона, и 

поступак је у току. 

Приходи  

Политички субјект је финансирао изборну кампању новчаним средствима из јавних 

извора у износу од 46.126.500,00 динара (98,07%), прилозима физичких лица 802.800,00 

динара (1,71%) и сопственим средставима 105.263,96 динара, односно (0,22%) укупних 

прихода.    

Политички субјект је користио средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 

кампање и положио је изборно јемство у виду хипотеке.  

Контролом је утврђено да су политичком субјекту дозначена новчана средства из буџета 

Министарства финансија, у укупном износу од 46.126.500,00 динара. 

Политички субјект је за финансирање изборне кампање, користио као извор финансирања 

сопствена средства. Од укупно пренетих 147.400,00 динара, политички субјекат је утрошио 

105.263,96 динара, и на крају изборне кампање извршио повраћај сопствених неутрошених 

средстава на рачун за редован рад. 

Политички субјект је био финансиран прилозима седам физичких лица у укупном износу 

од 802.800,00 динара, чија појединачна вредност давања премашује износ једне просечне 

месечне зараде Републике Србије за 2021. годину. Политички субјект је наведене прилоге 

објавио на свом веб сајту.  

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

су преко текућих рачуна давалаца прилога, осим уплате физичког лица која је извршена преко 

платне институције „Payspot“ доо Нови Сад, у износу од 33.000,00 динара.  

Политички субјект није користио као извор финансирања кредит код пословне банке, који 

је дат под условима који одступају од тржишних.   

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

чланом 12. Закона.  
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Политички субјект је сва средства намењена за финансирање трошкова изборне кампање 

прикупио на посебне рачуне за финансирање изборне кампање. 

      Расходи   

Политички субјект је у изборној кампањи највише средстава потрошио на трошкове 

изборног материјала 14.111.355,84 динара (30,00%), трошкове оглашавања 26.819.522,73 

динара (57,02%), трошкове јавних догађаја 3.211.028,97 динара (6,83%) а на остале трошкове 

2.892.656,42 динара (6,15%) од укупних расхода. 

На основу доступне документације, утврђено је да су сви трошкови настали у вези са 

финансирањем изборне кампање плаћени са посебног рачуна отвореног код Банке Интеза.   

 

7. Бошко Обрадовић – Двери и ПОКС (Изборна листа Бошко Обрадовић - Српски 

покрет Двери – ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 

краљевине Србије ) 

 

 

Општи део 

Политички субјект Коалиција Бошко Обрадовић - Српски покрет Двери – ПОКС - Милош 

Парандиловић - Патриотски блок за обнову краљевине Србије, поднела је Агенцији коначан 

извештај о трошковима изборне кампање за избор председника Републике Србије у складу 

са Законом. Политички субјект је освојио 4,35% од броја бирача који су гласали. 

Политички субјект је отворио посебан рачун за финансирање изборне кампање код Банке 

Интезе. 

Налаз 

 Контролом коначног извештаја о трошковима изборне кампање Коалиције Бошко 

Обрадовић - Српски покрет Двери – ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за 

обнову краљевине Србије, утврђене су неправилности које указују на евентуалне повреде 

Закона. Утврђено је да политички субјект у извештају није исказао сопствена средстава у 

износу од 69.000,00 динара, да део трошкова није плаћен са посебног рачуна за изборну 

кампању, да нису исказани трошкови два правна лица - пружаоце услуга у укупном износу 

од 537.597,00 динара и једног физичког лица у износу од 100.00,00 динара. Пред Агенцијом 

је у току је поступак провере чињеница и доказа ради утврђивања постојања повреде Закона.   

Приходи  

Политички субјект је финансирао изборну кампању новчаним средствима из јавних 
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извора у износу од 46.126.385,14 динара (99,75%) и прилогом физичког лица у износу од 

116.000,00 (0,25%). 

Политички субјект је користио средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 

кампање и није положио изборно јемство.  

Контролом је утврђено да су политичком субјекту дозначена новчана средства из буџета 

Републике Србије у износу од 46.126.500,00 динара. Политички субјект је извршио повраћај 

неутрошених средстава у износу од 114,86 динара у буџет Републике Србије. 

Политички субјект није навео у извештају да је користио сопствена средства за 

финансирање изборне кампање. На основу контроле посебног рачуна, утврђено је да је 

политички субјект пренео сопствена средства са рачуна за редован рад у износу од 69.000,00 

динара.  

Политички субјект је у извештају исказао прилог физичког лица у износу од 116.000,00 

динара, чија вредност премашује износ једне просечне месечне зараде. Прилог физичког 

лица је објављен на веб - сајту политичког субјекта.  

Политички субјект није користио као извор финансирања кредит код пословне банке, који 

је дат под условима који одступају од тржишних.   

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 за финансирање изборне кампање. 

      Расходи   

Политички субјект је у изборној кампањи највише утрошио на трошкове изборног 

материјала 18.492.716,69 динара (40,10%), на трошкове јавних догађаја 208.800,00 динара 

(0,45%), трошкове оглашавања 16.080.620,91 динара (34,86%), док је на остале трошкове 

изборне кампање утрошио 11.344.247,54 динара (24,59%) укупних расхода. 

Сви утврђени трошкови настали у вези са финансирањем изборне кампање, нису плаћени 

са посебног рачуна отвореног код Банке Интеза. Контролом посебног рачуна смо утврдили 

да део трошкова у износу од 90.000,00 динара и у износу од 201.600,00 динара није плаћен 

са посебног рачуна за изборну кампању. Такође, нису исказани трошкови два правна лица - 

пружаоци услуга у укупном износу од 537.597,00 динара и једног физичког лица у износу од 

100.00,00 динара. 
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3. УКУПНИ ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

 Политички субјекти су у изборној кампањи за изборе одборника Скупштине града 

Београд остварили укупне приходе у износу 114.108.385,00 динара. 

 

 

3.1. УКУПНИ ПРИХОДИ ПО ВРСТАМА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

 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 за град Београд 
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Врста прихода Износ прихода Проценат у односу на укупне 

приходе свих ПС 

Новчана средства из јавних извора 60.214.293,65 52,77 % 

Услуге и добра из јавних извора 15.000,00 0,01 % 

Прилози физичких лица 1.448.366,35 1,27 % 

Сопствена средства 52.430.725,00 45,95% 

Укупно 114.108.385,00 100,00 % 

Табела 1: Структура укупних износа прихода политичких субјеката по врстама за град Бор, општине и градску општину 
 

3.2. НОВЧАНА СРЕДСТВА ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА 
 
 У структури укупних прихода, приходи из буџета су заступљени у износу од 

60.214.293,65  динара или 52,77 %  од укупних прихода које су остварили сви политички 

субјекти по свим основама и представљају први по значају извор финансирања изборне 

кампање за избор одборника изборе одборника Скупштине града Београд у 2022. 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  надлежних органа 

задужених за финансије на локалном нивоу. 

 

Р.б Избор Политички субјекат Новчана средства из 

јавних извора 

Проценат у односу 

на укупне приходе 

их ЈИ свих ПС 

Проценат 

учешћа у 

укупним 

сопствен

им 

приходим

а 

1 Одборнике у граду-

Београд 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - 

ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ 
18.650.450,13 30,97% 29,98% 

2 Одборнике у граду-

Београд 
Уједињени за победу Београда 

11.022.379,53 18,31% 96,84% 

Табела 2: Приказ два политичка 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 

 

3.3. УСЛУГЕ И ДОБРА ИЗ ЧЛАНА 6. ЗАКОНА 

 

 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. Један политички субјект је у својим извештајима о трошковима изборне кампање 

исказао остварене приходе по овом основу у износу од 15.000,00 динара. 

 

3.4. ПРИЛОЗИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ПОЛИТИЧКОМ СУБЈЕКТУ 
 

 

 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 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. 

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

једној календарској години у којој се одржавају избори могу бити до максимално прописаног 

износа на годишњем нивоу за редован рад и износити, за физичка лица 10, а за правна лица 

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

  У току изборне кампање у 2022. години за избор одборника Скупштине града Београд, 

укупно је било прилога физичких лица у износу од 1.448.366,35 динара што представља 

трећи по реду значај прихода изборне кампање. Три политичка субјеката су добила прилоге 

физичких лица.  

Р.б 

                      Избор    

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 Одборнике у 

граду-Београд 
МОРАМО-ЗА ДОБАР ГРАД-

Не давимо Београд-АКЦИЈА-

Еколошки устанак-Ћута-

Добрица Веселиновић 

140 1,078,940.00 74.49% 14.21% 

2 Одборнике у 

граду-Београд 
УЈЕДИЊЕНИ ЗА ПОБЕДУ 

БЕОГРАДА 
7 359,426.35 24.82% 3.16% 

3 Одборнике у 

граду-Београд 
СПС-ЈС-ЗЕЛЕНИ СРБИЈЕ-

Београд 
1 10,000.00 0.69% 0.10% 

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



32 

3.5. ПРИЛОЗИ ПРАВНИХ ЛИЦА ПОЛИТИЧКОМ СУБЈЕКТУ 

 

 

 У току изборне кампање за избор одборника Скупштине града Београд нису исказани 

прилози правних лица те самим тим немају значај у укупним приходима. 

 

3.6. СОПСТВЕНА СРЕДСТВА 

 

 

 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 

52.430.725,00 динарa односно 45,95% у односу на укупне приходе изборне кампање. 

 

 

Р.б 

 

     Избор 

 

Назив политичког 

субјекта 

Утрошена 

сопствена 

новчана средства 

Проценат у односу на 

укупна утрошена средства 

свих ПС 

Проценат учешћа у 

укупним сопственим 

приходима 

1 Одборнике у 

граду-Београд 

АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ - ЗАЈЕДНО 

МОЖЕМО СВЕ 

43,562,138.40 83.09% 70.02% 

2 Одборнике у 

граду-Београд 

СПС-ЈС-ЗЕЛЕНИ 

СРБИЈЕ-Београд 

5,134,823.22 9.79% 51.65% 

3 Одборнике у 

граду-Београд 

Српска радикална 

странка 

3,598,304.61 6.86% 64.19% 

Табела 4: Приказ три политичка 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 
 

 

4. УКУПНИ ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА ЗА 

ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

 

 Политички субјекти су у току изборне кампање за избор одборника Скупштине града 

Београд у 2022. години остварили укупне трошкове кампање у износу од 113.780.241,56 

динара. 
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4.1. УКУПНИ ТРОШКОВИ ПО ВРСТАМА 

 

 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 2022. годину износе 113.780.241,56 динара. 

 

 

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

 

 

 

 

Врста трошка Износ трошка Проценат учешћа у  ук. 

трошк. ове врсте свих ПС 

Трошкови изборног материјала 25,310,693.40 22.25 % 

Трошкови јавних догађаја 3,255,958.85 2.86 % 

Трошкови оглашавања 63,616,913.22 55.91 % 

Остали трошкови изборне кампање 21,596,676.09 18.98 % 

Укупно 113,780,241.56 100.00 % 

Табела 5: Структура укупних износа трошкова политичких субјеката по врстама 
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    Политички субјекти су током кампање за избор одборника избор одборника Скупштине 

града Београд у 2022. години трошили углавном уравнотежено осим појединих политичких 

субјеката који су трошили више у односу на приходе. 

        У структури укупних трошкова, трошкови изборног материјала чине 22,25% односно 

скоро трећину 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. 

 

  

Р.б Избор Политички субјекат Трошкови 

изборног 

материјала 

Проценат 

учешће у ук. 

трош. изборног 

мат. свих ПС 

Проценат 

учешћа у 

укупним 

сопственим 

трошковима 

1 Одборнике у граду-Београд УЈЕДИЊЕНИ ЗА ПОБЕДУ 

БЕОГРАДА 

6,710,656.00 26.51% 58.97% 

2 Одборнике у граду-Београд Српска радикална странка 5,515,729.44 21,79% 98.40% 

3 Одборнике у граду-Београд Коалиција за Краљевину 

Србију-ДСС 

3,754,441.13 14,83% 81.05% 

Табела 6: Приказ три политичка субјеката са највећим трошковима изборног материјала у кампањи 2022. године, учешће 

тих трошкова у укупним  трошковима изборног материјала и учешће у сопственим трошковима. 

Шест политичких субјеката је исказало трошковe јавних догађаја у својим извештајима у 

износу од 3.255.958,85 динар односно 2,86% и самим тим може се рећи да је било издвајања 

средстава за ову врсту трошкова у коју спада свака врста јавног догађаја (митинг, конвенција, 

други типови јавних манифестација и конференција за штампу). 

Трошкови оглашавања кампање у 2022. години чине 55,91% укупних трошкова у износу 

од 63.616.913,22 динара. У ове трошкове спадају сви трошкови везани за оглашавање на 

телевизији, радију, у штампаним медијима, а трошкови оглашавања на интернету и 

друштвеним мрежама имају све веће учешће. 

Трошкови оглашавања заузимају прво место у укупним трошковима политичких 

субјеката, при чему доминантну улогу имају трошкови ТВ оглашавања. 

Р.б Избор Политички субјекат Трошкви 

оглашавања 

Проценат 

учешћа у ук. 

трош. 

оглашавања 

свих ПС 

Проценат учешћа 

у укупним 

сопственим 

трошковима 

1 Одборнике у граду-Београд АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - 

ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ 

55,571,478.69 87.35% 89.33% 

2 Одборнике у граду-Београд МОРАМО-ЗА ДОБАР ГРАД-

Не давимо Београд-

АКЦИЈА-Еколошки 

устанак-Ћута-Добрица 

Веселиновић 

2,044,359.52 3.21% 30.43% 
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Табела 7: Приказ два  политичка субјеката са највећим трошковима ТВ оглашавања кампање у 2022. години, учешће тих 
трошкова у укупним трошковима оглашавања и учешће у сопственим трошковима. 

 

 Остали трошкови изборне кампање заузимају треће место у укупним трошковима 

политичких субјеката и чине 18,98% односно 21.596.676,09 динара. У остале трошкове 

спадају сви остали путни трошкови, комунални и режијски трошкови, трошкови закупа  

посебног простора у изборној кампањи, комуникације, додатно ангажовање људства, 

ангажовање маркетиншке агенције, опреме, истраживања јавног мњења и остали непоменути 

трошкови.  

 

 

Р.б Избор Политички субјекат Трошкви 

оглашавања 

Проценат 

учешћа у ук. 

осталим 

трош. свих 

ПС 

Проценат учешћа 

у укупним 

сопственим 

трошковима 

1 Одборнике у граду-Београд СПС-ЈС-ЗЕЛЕНИ СРБИЈЕ-

Београд 

6,668,178,00 30,88% 67,08% 

2 Одборнике у граду-Београд АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - 

ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ 

3,225,105.81 14,93% 5,18% 

Табела 8: Приказ два  политичка субјеката са највећим трошковима Осталим трошковима изборне кампање у 2022. 
години, учешће тих трошкова у укупним трошковима осталих трошкова и учешће у сопственим трошковима. 

ИЗБОРНО ЈЕМСТВО 
 
 

 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 2022. године, полагали готов 

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

јемство. 

 Изборно јемство у износу од 10.401.913,00 динара у кампањи за локалне изборе на 

изборима за избор одборника Скупштине града Београд у 2022. години положило је пет 

политичких субјеката.  

КРЕДИТИ 
 

 

Политички субјекти током изборне кампање за изборе за одборнике Скупштине града 

Београда у 2022. години нису користили средства из кредита за финансирање изборне 

кампање. 
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НАЛАЗИ КОНТРОЛЕ КОНАЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ 

КАМПАЊЕ ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ГРАДА БЕОГРАДА ПО 

ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА 
 

 

Агенција је у поступку контроле коначних извештаја о трошковима изборне кампање 

политичких субјеката обухватила и податке из прелиминарних извештаја о трошковима 

изборне кампање, које су политички субјекти доставили. 

 

1. Коалиција Александар Вучић – Заједно можемо све (Изборна листа 

Александар Вучић - Заједно можемо све) 

 

Општи део 

Политички субјект Српска напредна странка је у име Коалиције Александар Вучић – 

Заједно можемо све поднео Агенцији коначан извештај о трошковима изборне кампање за 

избор одборника Скупштине града Београда у складу са Законом. Коалицију су поред Српске 

напредне странке чиниле и Самостална српска странка, Савез војвођанских Мађара, Српски 

покрет обнове, Српска народна партија, Покрет снага Србије – БК, Партија уједињених 

пензионера, пољопривредника и пролетера Србије – солидарност и правда, Покрет 

социјалиста и Социјалдемократска парија Србије. Политички субјект је освојио 48 мандата. 

Политички субјект је отворио посебне рачуне за финансирање изборне кампање код 

Управе за трезор и Банка Интеза. 

Налаз 

 Контролом коначног извештаја о трошковима изборне кампање Коалиције Александар 

Вучић – Заједно можемо све за изборе одборника Скупштине града Београда, нису утврђене 

неправилности које указују на повреде Закона о финансирању политичких активности. 

Приходи  

Политички субјект је финансирао изборну кампању новчаним средствима из јавних 

извора у износу од 18.650.450,13 динара (29,98%) и сопственим средствима 43.562.138,40 

динара (70,02%) од укупних прихода.     

Политички субјект је користио средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 

кампање и положио је изборно јемство. 
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Контролом је утврђено да су политичком субјекту дозначена новчана средства из буџета 

јединице локалне самоуправе града Београда, у укупном износу од 18.650.450,13 динара. 

Политички субјект користио је сопствена средства за финансирање изборне кампање. 

Политички субјект је са рачуна за редован рад пренео износ од 65.000.000,00 динара на 

посебан рачун и утрошио 43.562.138,40  динара. Неутрошена сопствена средства у износу од 

21.437.861,60 динара  враћена су на рачун за редован рад. 

Политички субјект није примио нити исказао у извештају прилоге физичких и правних 

лица.   

Политички субјект није користио као извор финансирања кредит код пословне банке, који 

је дат под условима који одступају од тржишних.   

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 за финансирање изборне кампање. 

      Расходи   

Политички субјект је у изборној кампањи највише средстава потрошио на трошкове 

изборног материјала 2.382.004,03динара (3,83%), трошкове јавних догађаја 1.034.000,00 

динара (1,66%), трошкове оглашавања 55.571.478,69 динара (89,33%) а на остале трошкове 

3.225.105,81динара (5,18%) од укупних расхода. 

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

кампање плаћени са посебног рачуна. 

2.  Коалиција Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија - Зелени 

Србије (Изборна листа Ивица Дачић - Премијер, Тома Фила - градоначелник 

Београда) 

 

 

Општи део 

Политички субјект Социјалистичка партија Србије је у име Коалиције Социјалистичка 

партија Србије – Јединствена Србија - Зелени Србије поднела Агенцији коначан извештај о 

трошковима изборне кампање за избор одборника Скупштине града Београда у складу са 

Законом. Политички субјект је освојио осам мандата.  
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Политички субјект је отворио посебне рачуне за финансирање изборне кампање код 

Управе за трезор и Комерцијалне банке. 

Налаз 

 Контролом коначног извештаја о трошковима изборне кампање Коалиције 

Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија - Зелени Србије за изборе одборника 

Скупштине града Београда, нису утврђене неправилности које указују на повреде Закона о 

финансирању политичких активности. 

Приходи  

Политички субјекат је финансирао изборну кампању новчаним средствима из јавних 

извора у износу од 4.781.230,85 динара (48,10%), сопственим средствима 5.134.823,22 динара 

(51,65%), услуге и добра из јавних извора 15.000,00 динара (0,15%) и прилогом физичког 

лица 10.000,00 динара, односно (0,10%) од укупних прихода.    

Политички субјект је користио средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 

кампање и није положио изборно јемство. 

Контролом је утврђено да су политичком субјекту дозначена новчана средства из буџета 

јединице локалне самоуправе града Београда, у укупном износу од 4.781.230,85 динара. 

Политички субјект је за финансирање изборне кампање, користио као извор финансирања 

сопствена средства у износу од 5.134.823,22 динара. 

Политички субјект је у извештају исказао услуге и добра из члана 6. Закона о 

финансирању политичких активности у вредности од 15.000,00 динара. 

Политички субјект је био финансиран прилогом једног физичког лица у износу од 

10.000,00 динара, чија појединачна вредност давања не премашује износ једне просечне 

месечне зараде у Републици Србији за 2021. години. 

Политички субјект није користио као извор финансирања кредит код пословне банке, који 

је дат под условима који одступају од тржишних.   

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 за финансирање изборне кампање. 
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      Расходи   

Политички субјект је у изборној кампањи највише средстава потрошио на трошкове 

изборног материјала 825.258,00 динара (8,30%), трошкове јавних догађаја 1.211.214,31 

динара (12,18%), трошкове оглашавања 1.236.403,76 динара (12,44%), и на остале трошкове 

6.668.178,00 динара (67,08%) од укупних расхода.  

На основу доступне документације, утврђено је да су сви трошкови настали у вези са 

финансирањем изборне кампање плаћени са посебног рачуна отвореног код Комерцијалне 

банке, осим исказаног трошка јавних догађаја (закуп простора) који се односи на коришћење 

сале градске општине Врачар без накнаде, за потребе предизборног скупа – конвенције, у 

износу од 15.000,00 динара.    

 

3. Српска радикална странка (Изборна листа Др Војислав Шешељ - Српска 

радикална странка) 

 

Општи подаци 

Политички субјект Српска радикална странка поднела је Агенцији коначан извештај о 

трошковима изборне кампање за избор одборника Скупштине града Београда  у складу са 

Законом. Политички субјект није освојио мандате. 

 Политички субјект je отворио и у свом извештају приказао текуће рачуне за финансирање 

изборне кампање код Управе за трезор и Банке Поштанска штедионица. 

Налаз  

Контролом коначног извештаја о трошковима изборне кампање политичког субјекта 

Српска радикална странка за изборе одборника Скупштине града Београда, нису утврђене 

неправилности које указују на повреде Закона о финансирању политичких активности. 

Приходи  

Политички субјекат је у изборној кампањи највећим делом био финансиран новчаним 

средствима из јавних извора 2.007.387,00 динара (35,81%) и сопственим средствима 

3.598.304,61 динара (64,19%) од укупних прихода. 

Политички субјект користио је средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 

кампање и положио је изборно јемство. 
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Контролом је утврђено да су политичком субјекту дозначена новчана средства из буџета 

јединице локалне самоуправе града Београда на посебан рачун у износу од 2.007.387,00  

динара. 

Политички субјект користио је сопствена средства за финансирање изборне кампање. 

Политички субјект је са рачуна за редован рад пренео износ од 6.000.000,00 динара на 

посебан рачун и утрошио 3.598.304,61 динара. Неутрошена сопствена средства у износу од 

2.401.695,39 динара  враћена су на рачун за редован рад. 

Политички субјект није примио нити исказао у извештају прилоге физичких и правних 

лица.   

Политички субјект није примио кредит од пословне банке који је дат под условима који 

одступају од тржишних.  

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 за финансирање изборне кампање. 

Расходи 

Политички субјект је у изборној кампањи највише потрошио на трошкове изборног 

материјала 5.515.729,44 динара (98,40% укупних трошкова) и на остале трошкове изборне 

кампање 89.962,17 динара (1,60%), од укупних расхода.  

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

кампање плаћени са посебног рачуна. 

 

4. Српска странка Заветници (Изборна листа Милица Ђурђевић Стаменковски 

- Српска странка Заветници) 

 

Општи део 

Политички субјект Српскa странка Заветници поднео је Агенцији коначан извештај о 

трошковима изборне кампање за избор одборника Скупштине града Београда у складу са 

Законом. Политички субјект је освојио четири мандата. 

Политички субјект је отворио посебан рачун за финансирање изборне кампање код 

Управе за трезор. 
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Налаз 

 Контролом коначног извештаја о трошковима изборне кампање политичког субјекта 

Српска странка Заветници за изборе одборника Скупштине града Београда, нису утврђене 

неправилности које указују на повреде Закона о финансирању политичких активности. 

Приходи  

Политички субјекат је финансирао изборну кампању новчаним средствима из јавних 

извора у износу од 3.394.308,93 динара (100,00%). 

Политички субјект је користио средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 

кампање и није положио изборно јемство. 

Контролом је утврђено да су политичком субјекту дозначена новчана средства из буџета 

јединице локалне самоуправе града Београда, у укупном износу од 3.394.308,93 динара. 

Политички субјект није користио као извор финансирања сопствена средства. 

Политички субјект није примио нити исказао прилоге физичких и правних лица 

Политички субјект није користио као извор финансирања кредит код пословне банке, који 

је дат под условима који одступају од тржишних.   

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 посебан рачун за финансирање изборне кампање. 

      Расходи   

Политички субјект је у изборној кампањи највише средстава потрошио на трошкове 

изборног материјала 647.800,00 динара (19,08%), трошкове оглашавања 1.301.913,00 динара 

(38,36%), трошкове јавних догађаја 42.600,00 динара (1,25%) и на остале трошкове 

1.401.995,89 динара (41,31%) од укупних расхода. 

На основу доступне документације, утврђено је да су сви трошкови настали у вези са 

финансирањем изборне кампање плаћени са посебног рачуна отвореног код Управе за трезор, 

који је коришћен за финансирање изборне кампање за одборнике Скупштине града Београда, 

али и председничке изборе и за посланике у Народну скупштину Републике Србије. 
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5. Коалиција Уједињени за победу Београда (Изборна листа Владета Јанковић - 

Уједињени за победу Београда - Странка слободе и правде, Народна странка, 

Демократска странка, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати 

Србије „Слога“, Покрет за преокрет, Покрет слободна Србија) 

 

Општи део 

Политички субјект Народна странка је у име  Коалиције Уједињени за победу Београда, 

коју су чиниле Странка слободе и правде, Народна странка и Демократска странка, поднела 

Агенцији коначан извештај о трошковима изборне кампање за избор одборника Скупштине 

града Београда у складу са Законом. Политички субјект је освојио 26 мандата. 

Политички субјекат је отворио посебне рачуне за финансирање изборне кампање код 

Управе за трезор и Банке Интеза. 

Налаз 

Контролом коначног извештаја о трошковима изборне кампање Коалиције Уједињени  за 

победу Београда за избор одборника Скупштине града Београда, утврђене су неправилности 

које указују на евентуалне повреде закона. Политички субјект није објавио на свом веб-сајту 

прилоге два физичка лица чија појединачна вредност премашује износ једне просечне 

месечне зараде у Републици Србији за 2021. годину. Пред Агенцијом је у току поступак 

утврђивања постојања повреде Закона. 

Приходи 

Политички субјект је финансирао изборну кампању новчаним средствима из јавних 

извора 11.022.379,53 динара (96,84%) и прилозима физичких лица 359.426,35 динара (3,16%) 

од укупних прихода.  

Политички субјект је користио средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 

кампање и утврђено је да је положио изборно јемство. 

Контролом је утврђено да су политичком субјекту дозначена средства из јавних извора из 

буџета локалне самоуправе града Београда у износу 11.022.379,53 динара.  

Политички субјект за финансирање изборне кампање није користио сопствена средства. 

Контролом промета текућих рачуна утврђено је да је прилоге за финансирање изборне 

кампање дало седам физичких лица у укупном износу од 359.426,35 динара, чија појединачна 

вредност давања не премашује износ једне просечне месечне зараде у Републици Србији за 
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2021. години, осим код два физичка лица у износу од 80.000,00 динара и у износу од 

100.000,00 динара, чија вредност давања премашује износ једне просечне месечне зараде  за 

2021. годину.  

Политички субјект није примио кредит од пословне банке који је дат под условима који 

одступају од тржишних.  

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

одредбом члана 12. Закона. 

 Политички субјект је сва средства намењена за финансирање трошкова изборне кампање 

прикупио на посебне рачуне за финансирање изборне кампање.  

Расходи 

Политички субјект је у изборној кампањи највише потрошио на трошкове изборног 

материјала 6.710.656,00 динара (58,97%), трошкове оглашавања 1.185.180,40 динара 

(10,42%), трошкове јавних догађаја 282.948,00 динара (2,48%), док је за остале трошкове 

изборне кампање потрошио 3.201.465,24 динара (28,13%) од укупних расхода.   

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

рачуна за финансирање изборне кампање. 

 

6. Коалиција за краљевину Србију – ДСС ( Изборна листа Др Милош Јовановић- 

Нада за Београд-Национално демократска алтернатива-Српска коалиција 

НАДА - Демократска странка Србије (ДСС) - За Краљевину Србију 

(Монархисти) - Војислав Михаиловић) 

 

Општи део 

 Политички субјект Демократска странка Србије је у име Коалиције за краљевину Србију 

– Демократска странка Србије поднео Агенцији коначан извештај о трошковима изборне 

кампање за избор одборника Скупштине града Београда у складу са Законом. Политички 

субјект је освојио седам мандата. 

Политички субјект је отворио посебне рачуне за финансирање изборне кампање код 

Управе за трезор и Банке Интезе. 
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Налаз 

 Контролом коначног извештаја о трошковима изборне кампање Коалиције за краљевину 

Србију - ДСС за изборе одборника Скупштине града Београда, утврђене су неправилности 

које указују на евентуалну повреду Закона, а односе се на то да политички субјект у 

извештају није исказао рачун отворен код Управе за трезор, на која су уплаћена новчана 

средства из јавних извора. Пред Агенцијом је у току поступак утврђивања чињеница и доказа 

ради одлучивања о постојању повреде Закона. 

Приходи  

Политички субјект је финансирао изборну кампању новчаним средствима из јавних 

извора у износу од 4.434.500,37 динара (97,15%) и сопственим средствима  130.000,00 динара 

(2,85%) од укупних прихода.    

Политички субјект је користио средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 

кампање и положио је изборно јемство. 

Контролом је утврђено да су политичком субјекту дозначена новчана средства из буџета 

јединице локалне самоуправе града Београда, у укупном износу од 4.434.500,37 динара на 

рачун код Управе за трезор који политички субјект није исказао у извештају. 

Политички субјект је за финансирање изборне кампање, користио као извор финансирања 

сопствена средства у износу од 130.000,00 динара. 

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

извештају.   

Политички субјект није користио као извор финансирања кредит код пословне банке, који 

је дат под условима који одступају од тржишних.   

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 за финансирање изборне кампање. 

      Расходи   

Политички субјект је у изборној кампањи највише средстава потрошио на трошкове 

изборног материјала 3.754.441,13 динара (81,05%), трошкове оглашавања 780.000,00 динара 

(16,84%) и на остале трошкове 97.734,69 динара (2,11%) од укупних расхода. 

На основу доступне документације, утврђено је да су сви трошкови настали у вези са 
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финансирањем изборне кампање плаћени са посебног рачуна отвореног код Банка Интезе.  

Контролом је утврђено да политички субјект има неизмирених обавеза по основу 

финансирања изборне кампање, и провера ових чињеница је у току.  

 

7.  Морамо- За добар град-Не давимо Београд-Акција-Еколошки устанак-Ћута-

Избор за нашу општину-Платформа Солидарност-Форум Рома Србије-

Добрица Веселиновић 

 

 

Општи део 

Политички субјект Група грађана Морамо – За добар град – Не давимо Београд – Акција 

– Еколошки устанак – Ћута – Добрица Веселиновић поднео је Агенцији коначан извештај о 

трошковима изборне кампање за избор одборника Скупштине града Београда у складу са 

Законом. Политички субјект је освојио 13 мандата. 

Политички субјекат je отворио и приказао у свом извештају текући рачун за финансирање 

изборне кампање отворене код ОТП банке. 

 

Налаз 

 Контролом коначног извештаја о трошковима изборне кампање политичког субјекта 

Група грађана Морамо – За добар град – Не давимо Београд – Акција – Еколошки устанак – 

Ћута – Добрица Веселиновић за изборе одборника Скупштине града Београда, нису утврђене 

неправилности које указују на повреде Закона о финансирању политичких активности. 

Приходи 

Политички субјекат је финансирао изборну кампању новчаним средствима из јавних 

извора у износу од 6.514.883,26 динара (91,64%) и сопственим средствима у износу од 

1.078.940,00 динара (14,21%) од укупних прихода. 

 Политички субјекат је користио новчана средства из јавних извора за покриће трошкова 

изборне кампање и контролом је утврђено да су дозначена средства из буџета Републике 

Србије у износу од 6.514.883,26 динара. 

 Политички субјекат примио и исказао у извештају новчане и неновчане прилоге 140 

физичких лица у укупном износу од 1.078.940,00 динара, док прилога правних лица није 

било. Сва давања физичких лица не премашују појединачно просечну месечну зараду, стога 

политички субјект нема обавезу објављивања прилога физичких лица на свом веб сајту. 
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Неутрошена средства из приватних извора, политички субјекат је вратио на рачун за редован 

рад. 

 Политички субјекат није примио кредит од пословне банке који је дат под условима који 

одступају од тржишних.  

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

одредбом члана 12. Закона. 

 Политички субјекат је сва средства намењена за финансирање трошкова изборне кампање 

прикупио на посебан рачун за финансирање изборне кампање.  

 

Расходи 

 Политички субјект је у изборној кампањи највише утрошио на трошкове изборног 

материјала 2.911.083,25 динара (43,33%), на трошкове јавних догађаја 641.496,54 динара 

(9,55%), трошкове оглашавања 2.044.359,52 динара (30,43%), док је на остале трошкове 

изборне кампање утрошио 1.120.776,73 динара (16,68%) од укупних расхода. 

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

са посебног рачуна отвореног код ОТП банке. 

 

8. Коалиција Душко Вујошевић - Борис Тадић - Ајмо људи  (Изборна листа 

Душко Вујошевић - Борис Тадић - Ајмо људи - Социјалдемократска странка - 

Нова странка - 1 од 5 милиона - Толеранција Србије - „Уједињени покрет 

Зелених Србије“ -Бошњачка грађанска странка – Bošnjačka građanska stranka 

-  странка – Странка Црногораца) 

 

Општи део 

Политички субјект Социјалдемократска странка је у име Коалиције Душко Вујошевић - 

Борис Тадић - Ајмо људи – Београд, поднела Агенцији коначан извештај о трошковима 

изборне кампање за избор одборника Скупштине града Београда у складу са Законом. 

Коалицију чине Социјалдемократска странка, Нова странка, Странка Црногораца и 

Бошњачка грађанска странка. Политички субјект није освојио мандате. 

Политички субјект је отворио посебне рачуне за финансирање изборне кампање код 

Управе за трезор и Банка Интезе. 
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Налаз 

 Контролом коначног извештаја о трошковима изборне кампање Коалиције Душко 

Вујошевић - Борис Тадић - Ајмо људи – Београд за изборе одборника Скупштине града 

Београда, нису утврђене неправилности које указују на повреде Закона о финансирању 

политичких активности. 

Приходи  

Политички субјект је финансирао изборну кампању новчаним средствима из јавних 

извора у износу од 2.007.387,00 динара (100,00%).    

Политички субјект је користио средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 

кампање и није положио изборно јемство. 

Контролом је утврђено да су политичком субјекту дозначена новчана средства из буџета 

јединице локалне самоуправе града Београда, у укупном износу од 2.007.387,00 динара. 

Политички субјект није користио као извор финансирања сопствена средства. 

Политички субјект није био финансиран прилозима физичких и правних лица. 

Политички субјект није користио као извор финансирања кредит код пословне банке, који 

је дат под условима који одступају од тржишних.   

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 за финансирање изборне кампање. 

      Расходи   

Политички субјект је у изборној кампањи највише средстава потрошио на трошкове 

изборног материјала 1.592.100,73 динара (68,51%), трошкове оглашавања 647.134,65 динара 

(27,85%) и на остале трошкове 84.650,35 динара (3,64%) од укупних расхода. 

На основу доступне документације, утврђено је да су сви трошкови настали у вези са 

финансирањем изборне кампање плаћени са посебног рачуна.  
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9.  Група грађана Немања Шаровић - За сав нормалан свет 

 

Општи део 

Политички субјект Група грађана Немања Шаровић – За сав нормалан свет поднео је  

Агенцији коначан извештај о трошковима изборне кампање за избор одборника Скупштине 

града Београда у складу са Законом. Политички субјект није освојио мандате. 

Политички субјекат је отворио посебан рачун за финансирање изборне кампање код Банке 

Поштанска штедионица. 

Налаз 

Контролом коначног извештаја о трошковима изборне кампање Групе грађана Немања 

Шаровић – За сав нормалан свет за избор одборника Скупштине града Београда утврђене су 

неправилности које указују на евентуалне повреде Закона. Политички субјект у извештају  

није приказао све прилоге физичких лица, због чега је Агенција против одговорног лица 

групе грађана поднела захтев за покретање прекршајног поступка. 

Приходи 

Политички субјект је финансирао изборну кампању новчаним средствима из јавних 

извора 11.022.379,53 динара (96,84%) и прилозима физичких лица 359.426,35 динара (3,16%) 

од укупних прихода.  

Политички субјект није користио средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 

кампање и није положио изборно јемство. 

Контролом је утврђено да политичком субјекту нису дозначена средства из јавних извора.  

Политички субјект за финансирање изборне кампање није користио сопствена средства. 

Политички субјект у коначном извештају није евидентирао прилоге физичких лица. 

Контролом промета по текућем рачуну политичког субјеката за финансирање изборне 

кампање, евидентиране су уплате од физичког лица у износу од 180.910,00 динара.  

Политички субјект није примио кредит од пословне банке који је дат под условима који 

одступају од тржишних.  

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

одредбом члана 12. Закона. 
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 Политички субјект је сва средства намењена за финансирање трошкова изборне кампање 

прикупио на посебне рачуне за финансирање изборне кампање.  

Расходи 

Политички субјект је у изборној кампањи највише потрошио на трошкове изборног 

материјала 81.732,88 динара (100,00%) укупних расхода.  

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

рачуна за финансирање изборне кампање. 

 

10. Коалиција Суверенисти – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др 

Јована Стојковић (ЖЗС) 

 

Општи део 

Политички субјект Доста је било је у име Коалиције Суверенисти, поднела Агенцији 

коначан извештај о трошковима изборне кампање за избор одборника Скупштине града 

Београда у складу са Законом. Коалицију чине Доста је било, Здрава Србија и Живим за 

Србију. Политички субјект није освојио мандате. 

Политички субјект је отворио посебне рачуне за финансирање изборне кампање код 

Управе за трезор и Банка Интезе. 

Налаз 

Контролом коначног извештаја о трошковима изборне кампање Коалиције Суверенисти, 

утврђене су неправилности које указују на евентуалне повреде Закона. Политички субјект 

отворио је посебан рачун за финансирање изборне кампање код Управе за трезор, који није 

приказан у извештају, а на који су уплаћена новчана средства из јавних извора. Све утврђене 

трошкове за финансирање изборне кампање, политички субјект није платио са посебног 

рачуна за финансирање изборне кампање, већ је део трошкова плаћен са рачуна Удружења 

грађана „Доста је било - Рестарт“. Трошак оглашавања на Радио телевизији „Belle Amie“, 

политички субјект је приказао у извештају о трошковима изборне кампање за изборе за 

предсеника Републике Србије, а исти је платио са посебног рачуна отворен за изборе за 

одборнике града Београда. Пред Агенцијом је у току поступак прикупљања доказа ради 

утврђивања постојања повреде закона. 
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Приходи  

Политички субјект је финансирао изборну кампању новчаним средствима из јавних 

извора у износу од 2.007.387,00 динара (99,73%) и сопственим средствима у износу од 

5.458,77 динара (0,27%) од укупних прихода.   

Политички субјект је користио средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 

кампање и није положио изборно јемство. 

Контролом је утврђено да су политичком субјекту дозначена новчана средства из буџета 

јединице локалне самоуправе града Београда, на рачун код Управе за трезор који политички 

субјект није приказао и извештају, у укупном износу од 2.007.387,00 динара.  

Политички субјект је у извештају приказао да је користио сопствена средства у износу од 

5.458,77 динара, међутим контролом промета посебног рачуна није утврђен пренос 

сопствених средстава. Истовремено је утврђено да је у извештају наведен рачун Удружења 

грађана „Доста је било – Рестарт“ као текући рачун политичког субјекта за редован рад са 

којег су пренета сопствена средства. 

Политички субјект није био финансиран прилозима физичких и правних лица. 

Политички субјект није користио као извор финансирања кредит код пословне банке, који 

је дат под условима који одступају од тржишних.   

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 за финансирање изборне кампање. 

      Расходи   

     Политички субјект је у изборној кампањи највише средстава потрошио на трошкове 

изборног материјала 632.398,73 динара (31,42%), трошкове јавних догађаја 43.700,00 динара  

(2,17%),  трошкове оглашавања 490.443,20 динара (24,36%) и на остале трошкове 846.303,84 

динара (42,05%) од укупних расхода. 

На основу доступне документације, утврђено је да сви исказани трошкови настали у вези 

са финансирањем изборне кампање, нису плаћени са посебних рачуна, већ је утврђено да је 

део трошкова плаћен са рачуна Удружења грађана „Доста је било - Рестарт“. Такође 

контролом је утврђено да је политичкио субјект трошак оглашавања за председничке изборе, 

платио са посебног рачуна отвореног за изборе за одборнике града Београда.  
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11. Коалиција Бошко Обрадовић - Српски покрет Двери - ПОКС - Милош 

Парандиловић - Патриотски блок за обнову Краљевине Србије 

 

 

Општи део 

         Политички субјект Српски покрет Двери је у име Коалиције Бошко Обрадовић - Српски 

покрет Двери - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову Краљевине 

Србије поднео Агенцији коначан извештај о трошковима изборне кампање за избор 

одборника Скупштине града Београда у складу са Законом. Политички субјект је освојио 

четири мандата. 

Политички субјект је отворио посебан рачун за финансирање изборне кампање код Банке 

Интезе. 

Налаз 

 Контролом коначног извештаја о трошковима изборне кампање Коалиције Бошко 

Обрадовић - Српски покрет Двери - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за 

обнову Краљевине Србије за изборе одборника Скупштине града Београда, нису утврђене 

неправилности које указују на повреде Закона о финансирању политичких активности. 

Приходи  

Политички субјекат је финансирао изборну кампању новчаним средствима из јавних 

извора у износу од 3.386.992,58 динара (100,00%). 

Политички субјект је користио средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 

кампање и није положио изборно јемство. 

Контролом је утврђено да су политичком субјекту дозначена новчана средства из буџета 

јединице локалне самоуправе града Београда, у укупном износу од 3.386.992,58 динара. 

Политички субјект није користио као извор финансирања сопствена средства. 

Политички субјект није примио нити исказао прилоге физичких и правних лица 

Политички субјект није користио као извор финансирања кредит код пословне банке, који 

је дат под условима који одступају од тржишних.   

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

чланом 12. Закона.  
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Политички субјект је сва средства намењена за финансирање трошкова изборне кампање 

прикупио на посебан рачун за финансирање изборне кампање. 

      Расходи   

Политички субјект је у изборној кампањи највише средстава потрошио на трошкове 

изборног материјала 73.222,09 динара (2,17%), трошкове оглашавања 360.000,00 динара 

(10,62%) и на остале трошкове 2.953.770,49 динара (87,21%) од укупних расхода. 

На основу доступне документације, утврђено је да су сви трошкови настали у вези са 

финансирањем изборне кампање плаћени са посебног рачуна отвореног код Банка Интезе. 

 

12. Коалиција Руски мањински савез за Београд (Изборна листа Руски мањински 

савез за Београд-Александар Буханац - Српско руски покрет, Српско руска 

партија Вукови, Покрет Грка Србиза) 

 

Општи део 

         Политички субјект Српско руски покрет је у име Коалиције Руски мањински савез за 

Београд поднео Агенцији коначан извештај о трошковима изборне кампање за избор 

одборника Скупштине града Београда у складу са Законом. Политички субјект није освојио 

мандате. 

Политички субјект је отворио посебан рачун за финансирање изборне кампање код 

Управе за трезор. 

 

Налаз 

 Контролом коначног извештаја о трошковима изборне кампање Коалиције Руски 

мањински савез за Београд, за изборе одборника Скупштине града Београда, утврђена је 

неправилност која указује на евентуалну повреду Закона, а односи се на то да су средства из 

јавних извора дозначена на посебан рачун политичког субјекта, па пренета на рачун физичког  

лица, које је истовремено и одговорно лице политичког субјекта, отвореног код Алта банке. 

Такође, све утврђене трошкове за финансирање изборне кампање, политички субјект није 

платио са посебног рачуна за финансирање изборне кампање. Пред Агенцијом је у току 

поступак прикупљања доказа и чињеница у циљу утврђивања повреде Закона. 
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Приходи  

Политички субјекат је финансирао изборну кампању новчаним средствима из јавних 

извора у износу од 2.007.387,00 динара (100,00%). 

Политички субјект је користио средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 

кампање и није положио изборно јемство. 

Контролом је утврђено да су политичком субјекту дозначена новчана средства из буџета 

јединице локалне самоуправе града Београда, у укупном износу од 2.007.387,00 динара. 

Даље, политички субјект је сва средства пренео на рачун физичког (одговорног) лица, 

отвореног код Алта банке.  

Политички субјект није користио као извор финансирања сопствена средства. 

Политички субјект није примио нити исказао прилоге физичких и правних лица 

Политички субјект није користио као извор финансирања кредит код пословне банке, који 

је дат под условима који одступају од тржишних.   

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 посебан рачун за финансирање изборне кампање. 

      Расходи   

Политички субјект је у изборној кампањи највише средстава потрошио на трошкове 

изборног материјала 266.000,00 динара (12,72%) и на остале трошкове 1.825.000,00 динара 

(87,28%) од укупних расхода. 

На основу доступне документације, утврђено је да сви исказани трошкови настали у вези 

са финансирањем изборне кампање нису плаћени са посебног рачуна. Контролом је утврђено 

да су средства из јавних извора која су дозначена  политичком субјекту на посебан рачун у 

износу од 2.007.387,00 динара, пренета на рачун физичког (одговорног) лица код Алта банке 

и са истог рачуна је подигнута готовина у наведеном износу.  
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IV ДЕО 

ПОВРЕДЕ ЗАКОНА И ЧИЊЕНИЦЕ КОЈЕ УКАЗУЈУ НА ПОВРЕДУ ЗАКОНА 

 

 

Према одредбама Закона о финансирању политичких активности  политички субјекти 

који учествују у изборној кампањи имају обавезу да Агенцији подносе прелиминарни 

извештај о трошковима изборне кампање до седам дана пре дана гласања, као и да подносе 

коначни извештај о трошковима изборне кмапање у року од 30 дана од дана објављивања 

укупног извештаја о резултатима избора.  

Политички субјекти су дужни да наведене извештаје Агенцији достављају у електронској 

и писаној форми.  

Због неподношења прелиминарног извештаја о трошковима изборне кампање за избор 

одборника у Скупштини града Београда Агенција је Прекршајном суду у Београду против 

политичког субјекта и одговорног лица у политичком субјекту поднела један захтев за 

покретање прекршајног поступка, и то против политичке странке  Српско руски покрет. 

Због неподношења прелиминарног извештаја о трошковима изборне кампање за избор 

председника Републике Србије Агенција је Прекршајном суду у Београду поднела један  

захтев за покретање прекршајног поступка, и то против одговорног лица Групе грађана 

''Српски патриота-Миша Вацић''. Против ове групе грађана, односно одговорног лица,  

поднет је и захтев за покретање прекршајног поступка, јер Агенцији није поднет ни коначни 

извештај о трошковима изборне кампање. 

Политички субјекти су дужни да подносе извештаје о трошковима изборне кампање који 

садрже податке о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава из 

јавних и приватних извора. Садржина прелиминарних и коначних извештаја је ближе 

одређена Правилником о евиденцијама и извештајима политичког субјекта, који је објављен 

у Службеном гласнику РС, број 23/22 и на веб сајту Агенције. У поступку контроле коначних 

извештаја о трошковима изборне кампање утврђено је да су одређени политички субјекти 

доставили извештај који не садржи све податке, због чега је у једном случају поднела и захтев 

за покретање прекршајног поступка. 

Према  Закону политички субјекат је дужан да прими новчани прилог физичког лица 

искључиво са рачуна текућег рачуна даваоца прилога. У поступку контроле је утврђено да је 

у једном случају политички субјекат примио новчани прилог физичког лица чија уплата је 

извршена преко платне институције, због чега је против политичког субјекта покренут 

поступак одлучивања о повреди Закона. 
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Такође, Законом је прописана обавеза за политичке субјекте да сва плаћања трошкова 

изборне кампање врше са посебног рачуна отвореног за финансирање изборне кампање. У 

поступку контроле је уочено да одређени политички субјекти све трошкове изборне кампање 

нису плаћали са посебног рачуна. 

У случајевима где се врши  провера постојања услова за одлучивање о повреди Закона, 

Агенција ће након прикупљених доказа против политичких субјеката покренути поступке за 

одлучивање о повреди Закона. 
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V ДЕО 

ПРИЛОЗИ 
 

Прилог 1: Политички субјекти који су били у обавези да доставе извештај о 

трошковима изборне кампање за избор одборниа у Скупштину града Бeоград и 

председника Републике Србије у 2022. години. 

 

 

 

 

 

Р.Б. 
Тип политичког 

субјекта 
Назив политичког субјекта Избор 

1 
Коалиција АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ Одборнике у граду-Београд 

2 
Политичка странка Српска радикална странка Одборнике у граду-Београд 

3 
Политичка странка Српска странка Заветници Одборнике у граду-Београд 

4 
Коалиција Коалиција Суверенисти Одборнике у граду-Београд 

5 

Коалиција 

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - 

Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 

Краљевине 

Одборнике у граду-Београд 

6 
Коалиција СПС-ЈС-ЗЕЛЕНИ СРБИЈЕ-Београд Одборнике у граду-Београд 

7 
Коалиција УЈЕДИЊЕНИ ЗА ПОБЕДУ БЕОГРАДА Одборнике у граду-Београд 

8 
Коалиција Коалиција за Краљевину Србију-ДСС Одборнике у граду-Београд 

9 

Група грађана 

МОРАМО-ЗА ДОБАР ГРАД-Не давимо Београд-

АКЦИЈА-Еколошки устанак-Ћута-Добрица 

Веселиновић 

Одборнике у граду-Београд 

10 
Коалиција 

ДУШКО ВУЈОШЕВИЋ-БОРИС ТАДИЋ-АЈМО 

ЉУДИ-БЕОГРАД 
Одборнике у граду-Београд 

11 
Група грађана Немања Шаровић - За сав нормалан свет Одборнике у граду-Београд 

12 
Коалиција РУСКИ МАЊИНСКИ САВЕЗ ЗА БЕОГРАД Одборнике у граду-Београд 
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Р.Б. 
Тип политичког 

субјекта 
Назив политичког субјекта Избор 

1 
Група грађана 

Група грађана за уједињену праведну и 

стабилну Србију 
председник  РС 

2 
Политичка странка Српска странка Заветници председник  РС 

3 
Коалиција Коалиција Суверенисти председник  РС 

4 
Политичка странка 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗАЈЕДНО 

МОЖЕМО СВЕ 
председник  РС 

5 

Коалиција 

Бошко Обрадовић - Српски покрет 

ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић 

- Патриотски блок за обнову Краљевине 

председник  РС 

6 
Група грађана Морамо-Биљана Стојковић председник  РС 

7 
Група грађана Српска десница председник  РС 

8 
Коалиција 

Др Милош Јовановић, коалиција за 

Краљевину Србије-ДСС 
председник  РС 

 

 

 

Прилог 2: Укупни приходи и расходи приказани у извештајуима о трошковима 

изборне кампање 

 

Београд 

 

 

Тип политичког 

субјекта

Назив политичког 

субјекта

Приходи-1. 

Новчана 

средства из 

јавних 

извора 

2.Услуге и 

добра из 

јавних 

извора  

3.Прилози 

физичких 

лица 

политичком 

субјекту  

4. Прилози 

правних 

лица и 

међународн

их 

Средства 

пренета са 

рачуна за 

фин.ред.рад

а (износ 

утрошених 

Укупно сви 

приходи 

изборне 

кампање  

Укупно сви 

извори 

финансирањ

а   

Коалиција
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - 

ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ 18,650,450.13 0.00 0.00 0.00 43,562,138.40 18,650,450.13 62,212,588.53

Политичка странка Српска радикална странка
2,007,387.00 0.00 0.00 0.00 3,598,304.61 2,007,387.00 5,605,691.61

Политичка странка Српска странка Заветници
3,394,308.93 0.00 0.00 0.00 0.00 3,394,308.93 3,394,308.93

Коалиција Коалиција Суверенисти
2,007,387.00 0.00 0.00 0.00 5,458.77 2,007,387.00 2,012,845.77

Коалиција
Бошко Обрадовић - Српски 

покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош 3,386,992.58 0.00 0.00 0.00 0.00 3,386,992.58 3,386,992.58

Коалиција
СПС-ЈС-ЗЕЛЕНИ СРБИЈЕ-

Београд 4,781,230.85 15,000.00 10,000.00 0.00 5,134,823.22 4,806,230.85 9,941,054.07

Коалиција
УЈЕДИЊЕНИ ЗА ПОБЕДУ 

БЕОГРАДА 11,022,379.53 0.00 359,426.35 0.00 0.00 11,381,805.88 11,381,805.88

Коалиција
Коалиција за Краљевину Србију-

ДСС 4,434,500.37 0.00 0.00 0.00 130,000.00 4,434,500.37 4,564,500.37

Група грађана
МОРАМО-ЗА ДОБАР ГРАД-Не 

давимо Београд-АКЦИЈА- 6,514,883.26 0.00 1,078,940.00 0.00 0.00 7,593,823.26 7,593,823.26

Коалиција
ДУШКО ВУЈОШЕВИЋ-БОРИС 

ТАДИЋ-АЈМО ЉУДИ-БЕОГРАД 2,007,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,007,387.00 2,007,387.00

Група грађана
Немања Шаровић - За сав 

нормалан свет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Коалиција
РУСКИ МАЊИНСКИ САВЕЗ ЗА 

БЕОГРАД 2,007,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,007,387.00 2,007,387.00

60,214,293.65 15,000.00 1,448,366.35 0.00 52,430,725.00 61,677,660.00 114,108,385.00Укупно
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Тип политичког 

субјекта
Назив политичког субјекта

ТРОШКОВИ 

А.Трошкови 

изборног 

материјала  

Б. Трошкови 

јавних догађаја 

В.Трошкови 

оглашавања 

Г. Остали 

трошкови изборне 

кампање 

УКУПНО СВИ 

ТРОШКОВИ 

ИЗБОРНЕ 

КАМПАЊЕ 

Коалиција
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗАЈЕДНО 

МОЖЕМО СВЕ 2,382,004.03 1,034,000.00 55,571,478.69 3,225,105.81 62,212,588.53

Политичка странка Српска радикална странка
5,515,729.44 0.00 0.00 89,962.17 5,605,691.61

Политичка странка Српска странка Заветници
647,800.00 42,600.00 1,301,913.00 1,401,995.89 3,394,308.89

Коалиција Коалиција Суверенисти
632,398.73 43,700.00 490,443.20 846,303.84 2,012,845.77

Коалиција
Бошко Обрадовић - Српски покрет 

ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић 73,222.09 0.00 360,000.00 2,953,770.49 3,386,992.58

Коалиција СПС-ЈС-ЗЕЛЕНИ СРБИЈЕ-Београд
825,258.00 1,211,214.31 1,236,403.76 6,668,178.00 9,941,054.07

Коалиција УЈЕДИЊЕНИ ЗА ПОБЕДУ БЕОГРАДА
6,710,656.00 282,948.00 1,185,180.40 3,201,465.24 11,380,249.64

Коалиција Коалиција за Краљевину Србију-ДСС
3,754,441.13 0.00 780,000.00 97,734.69 4,632,175.82

Група грађана

МОРАМО-ЗА ДОБАР ГРАД-Не давимо 

Београд-АКЦИЈА-Еколошки устанак-

Ћута-Добрица Веселиновић 2,911,083.25 641,496.54 2,044,359.52 1,120,776.73 6,717,716.04

Коалиција
ДУШКО ВУЈОШЕВИЋ-БОРИС ТАДИЋ-

АЈМО ЉУДИ-БЕОГРАД 1,592,100.73 0.00 647,134.65 84,650.35 2,323,885.73

Група грађана
Немања Шаровић - За сав нормалан 

свет 0.00 0.00 0.00 81,732.88 81,732.88

Коалиција
РУСКИ МАЊИНСКИ САВЕЗ ЗА 

БЕОГРАД 266,000.00 0.00 0.00 1,825,000.00 2,091,000.00

25,310,693.40 3,255,958.85 63,616,913.22 21,596,676.09 113,780,241.56Укупно

Тип 

политичког 

субјекта

Назив политичког 

субјекта

Приходи-1. 

Новчана 

средства из 

јавних извора 

2.Услуге 

и добра 

из 

јавних 

извора  

3.Прилози 

физичких 

лица 

политичком 

субјекту  

4. 

Прилози 

правних 

лица и 

међунар

одних 

Средства 

пренета са 

рачуна за 

фин.ред.рада 

(износ 

утрошених 

Укупно сви 

приходи 

изборне 

кампање  

Укупно сви 

извори 

финансирањ

а   

Група грађана
Група грађана за уједињену 

праведну и стабилну Србију 46,087,519.47 0.00 5,202,500.00 0.00 0.00 51,290,019.47 51,290,019.47

Политичка странка Српска странка Заветници 46,124,049.11 0.00 0.00 0.00 0.00 46,124,049.11 46,124,049.11

Коалиција Коалиција Суверенисти 46,126,500.00 0.00 0.00 0.00 287,416.31 46,126,500.00 46,413,916.31

Политичка странка
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - 

ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ 645,771,000.00 0.00 0.00 0.00 58,942,686.28 645,771,000.00 704,713,686.28

Коалиција
Бошко Обрадовић - Српски 

покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош 46,126,385.14 0.00 116,000.00 0.00 0.00 46,242,385.14 46,242,385.14

Група грађана Морамо-Биљана Стојковић 21,620,563.00 0.00 562,400.00 0.00 0.00 22,182,963.00 22,182,963.00

Коалиција
Др Милош Јовановић, коалиција 

за Краљевину Србије-ДСС 46,126,500.00 0.00 802,800.00 0.00 105,263.96 46,929,300.00 47,034,563.96

Укупно 897,982,516.72 0.00 6,683,700.00 0.00 59,335,366.55 904,666,216.72 964,001,583.27

Тип политичког 

субјекта

Назив политичког 

субјекта

ТРОШКОВИ 

А.Трошкови 

изборног 

Б. Трошкови 

јавних догађаја 

В.Трошкови 

оглашавања 

Г. Остали 

трошкови изборне 

кампање 

УКУПНО СВИ 

ТРОШКОВИ 

ИЗБОРНЕ 

Група грађана
Група грађана за уједињену 

праведну и стабилну Србију 13,210,294.04 3,464,368.11 19,661,975.65 14,953,381.67 51,290,019.47

Политичка странка Српска странка Заветници
13,288,569.24 472,000.00 8,080,746.50 24,282,733.45 46,124,049.19

Коалиција Коалиција Суверенисти
17,525,776.90 5,046,123.87 15,682,065.80 8,159,949.74 46,413,916.31

Политичка странка
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - 

ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ 24,486,939.06 28,991,640.92 559,082,635.25 92,152,471.05 704,713,686.28

Коалиција
Бошко Обрадовић - Српски 

покрет ДВЕРИ - ПОКС - 18,492,716.69 208,800.00 16,080,620.91 11,344,247.54 46,126,385.14

Група грађана Морамо-Биљана Стојковић
4,602,762.59 1,897,791.88 1,600,974.00 13,636,433.76 21,737,962.23

Коалиција
Др Милош Јовановић, 

коалиција за Краљевину 14,111,355.84 3,211,028.97 26,819,522.73 2,892,656.42 47,034,563.96

105,718,414.36 43,291,753.75 647,008,540.84 167,421,873.63 963,440,582.58Укупно
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Прилог 3: Изборно јемство 

 

 

Београд 

 
 

Председника Републике Србије 

 

Тип политичког субјекта Назив политичког субјекта ИЗБОРНО ЈЕМСТВО

Коалиција
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗАЈЕДНО 

МОЖЕМО СВЕ 2,007,387.00

Политичка странка Српска радикална странка 2,007,387.00

Политичка странка Српска странка Заветници 0.00

Коалиција Коалиција Суверенисти 0.00

Коалиција

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - 

ПОКС - Милош Парандиловић - 

Патриотски блок за обнову Краљев 0.00

Коалиција СПС-ЈС-ЗЕЛЕНИ СРБИЈЕ-Београд 0.00

Коалиција УЈЕДИЊЕНИ ЗА ПОБЕДУ БЕОГРАДА 2,189,876.00

Коалиција Коалиција за Краљевину Србију-ДСС 2,007,387.00

Група грађана

МОРАМО-ЗА ДОБАР ГРАД-Не давимо 

Београд-АКЦИЈА-Еколошки устанак-Ћута-

Добрица Веселиновић 2,189,876.00

Коалиција
ДУШКО ВУЈОШЕВИЋ-БОРИС ТАДИЋ-

АЈМО ЉУДИ-БЕОГРАД 0.00

Група грађана Немања Шаровић - За сав нормалан свет 0.00

Коалиција
РУСКИ МАЊИНСКИ САВЕЗ ЗА 

БЕОГРАД 0.00

10,401,913.00Укупно

Тип политичког субјекта Назив политичког субјекта ИЗБОРНО ЈЕМСТВО К

Група грађана
Група грађана за уједињену праведну и 

стабилну Србију 0.00

Политичка странка Српска странка Заветници 46,126,500.00

Коалиција Коалиција Суверенисти 0.00

Политичка странка
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗАЈЕДНО 

МОЖЕМО СВЕ 46,126,500.00

Коалиција

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - 

ПОКС - Милош Парандиловић - 

Патриотски блок за обнову Краљев 0.00

Група грађана Морамо-Биљана Стојковић 0.00

Коалиција
Др Милош Јовановић, коалиција за 

Краљевину Србије-ДСС 53,244,965.15

145,497,965.15Укупно


