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I ДЕО

КОНТРОЛА  ИЗВЕШТАЈА  О  ТРОШКОВИМА  ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ  ЗА  ИЗБОР
ОДБОРНИКА  У  СКУПШТИНУ  ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА,  ОПШТИНУ  КОСЈЕРИЋ  И
ОПШТИНУ ПРЕШЕВО 2021. ГОДИНЕ

У Републици Србији су почетком фебруара месеца 2021. годинe расписани избори

за  одборнике у  скупштини града  Зајечара  и  скупштине општина Косјерић и  Прешево.

Одлуком председника Народне скупштине Републике Србије расписани су локални избори

у Зајечару, Косјерићу и Прешеву за 28. март 2021. године. 

У периоду од  расписивања избора до 12. марта 2021. године, Градској изборној

комисији  града  Зајечара,  предате  су  од  стране  регистрованих  политичких  странака,

коалиција  и  група  грађана,  укупно  девет  изборних  листа  за  кандидате  за  одборнике

Скупштине града Зајечара. Такође, у истом периоду изборној комисији општине Косјерић

предате су од стране регистрованих политичких странака, коалиција и група грађана пет

изборних листа за кандидате за одборнике Скупштине општине Косјерић, док је изборној

комисији  општине  Прешево  предато  седам  изборних  листа  за  кандидате  за  одборнике

Скупштине општине Прешево.

Градска изборна  комисија  Града Зајечара је  дана  29.  марта  утврдила  и  објавила

Извештај о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине града Зајечара1. Такође,

истог датума, Општинска изборна комисија у Косјерићу објавила је Извештај о укупним

резултатима  избора за  одборнике Скупштине  општине  Косјерић2.  Општинска  изборна

комисија  у  Прешеву  доставила  је  Агенцији  Одлуку  о  утврђивању  коначних  резулата

избора за одборнике Скупштине општине Прешево донету дана 15. априла 2021. године

јер су 13. априла поновљени избори на бирачком месту број 16 Церевајка.

Сви  политички  субјекти  који  су  имали  проглашене  изборне  листе  за  избор

одборника  Скупштине  града  Зајечара,  Скупштине  општине  Косјерић  и  Скупштине

општине Прешево имали су обавезу да у року од 30 дана од дана објављивања коначних

резултата, Агенцији за спречавање корупције (у даљем тексту: Агенција) поднесу извештај

о  трошковима  изборне  кампање  који  садржи  податке  о  пореклу,  висини  и  структури

прикупљених  и  утрошених  средстава  из  јавних  и  приватних  извора.  На  локалним

изборима  за  избор  одборника  Скупштине  града  Зајечара  учествовало  је  укупно  девет

1 Извештај о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине града Зајечара (“Службени лист града Зајечара бр. 23/2021) 

2 Извештај о укупним резултатима изббора за одборнике Скупштине општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић бр. 8/2021)
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политичких  субјекта (пет  група  грађана,  две  политичке  странаке  и  две  коалиције),

Скупштине  општине  Косјерић  пет  политичких  субјеката  (једна група  грађана,  две

политичке странакe и две коалиције),  Скупштине општине Прешево седам политичких

субјеката (две групe грађана, четири политичке странаке и једна коалиција) што укупно

износи двадесет јeдан политички субјекат (осам политичких странака , осам група грађана

и пет коалиција).

Контрола  Извештаја  о  трошковима  изборне  кампање  извршена  је  од  стране

Агенције а  спроведена  у  складу  са  чл.  6.  став  1.  алинеја  5.  Закона  о  Агенцији  за

спречавање корупције („Службени гласник РС“ број  35/19,  88/19)  и у смислу одредаба

Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, број 43/11, 123/14

и 88/19), у даљем тексту: Закон.

Извештај  о  трошковима  изборне  кампање за  избор  одборника  Скупштине  града

Зајечара доставило је  седам политичких субјеката,  од  чега две политичке странке,  три

групе грађана и две коалиције. Против политичких субјеката који нису поднели Агенцији

Извештај  о  трошковима  изборне  кампање,  поднето  је  два  захтева  за  покретање

прекршајног поступка.

Извештај о трошковима изборне кампање за избор одборника Скупштине општине

Косјерић доставило је  пет  политичких субјеката,  од  чега  две  политичке странке,  једна

група грађана и две коалиције. 

Извештај о трошковима изборне кампање за избор одборника Скупштине општине

Прешево  доставило  је  три  политичка  субјекта,  од  чега  две  политичке странке  и  једна

коалиција. 

Сви поднети Извештаји о трошковима изборне кампање за 2021. годину су након

спроведене формалне контроле исправности објављени на веб сајту Агенције. Садржинска

контрола извештаја о трошковима изборне кампање обухватила је петнаест политичких

субјеката (шест политичких странака, четири групе грађана и пет коалиција). 

Контролом су обухваћена сва прикупљена и утрошена средстава којa су остварили

сви  политички  субјекти  који  су  поднели  Извештај  о  трошковима  изборне  кампање  за

локалне изборе у Зајечару, Косјерићу и Прешеву, одржане 28. марта 2021. године. 
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У следећим табелама се налазе називи политичких субјеката на изборним листама

са бројем гласова и мандата у изборној кампањи за локалне изборе у Зајечару, Косјерићу и

Прешеву.

Ред.
бр.

Назив изборне листе
Број
гласова

Број
мандата

1. Александар Вучић – За будућност Зајечара 10.838 24

2.
Ивица  Дачић  –  Социјалистичка  партија  Србије  (СПС),
Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма

2.157 4

3. Група грађана “др Дејан Крстић” 793 1

4. Др Ненад Ристовић-Победа 7.047 16

5.
Нада  за  Зајечар-Национално  демократска  алтернатива
(Покрет  обнове  Краљевине  Србије-ПОКС,Демократска
странка Србије-ДСС)

674 0

6. “Можемо боље -Драгана  Рашић” 1.833 4

7. Здрава Србија-Милан Стаматовић 461 0

8.
Група  грађана  “Монтоја  и  Праведници-Драган
Стаменковић”

514 0

9. Заокрет-доста је било, храбри људи 778 1

Табела 1. Извештај о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине Града Зајечара

Ред.
бр.

Назив изборне листе
Број
гласова

Број
мандата

1. Српска радикална странка / 0

2. Нада за Косјерић-Национална демократска алтернатива 485 2

3. Домаћини да победе - Здрава Србија 642 2

4. Александар Вучић - За будућност Косјерића - Ивица Дачић 4575 20

5. Чисти људи за чист Косјерић 904 3

Табела 2. Извештај о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине општине Косјерић
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Ред.
бр.

Назив изборне листе
Број
гласова

Број
мандата

1. Демократска партија Албанаца 4121 9

2. Александар Вучић - За будућност Прешева 1222 2

3. Партија за демократско деловање 3345 7

4. Алтернатива за промене-Шћиприм Арифи 6102 14

5. Покрет за реформе-Сами Салиху 2601 5

6 Демократска унија Албанаца Дуа Насер Азири 479 1

7 Албанска демократска алтернатива - Арменд Алиу 403 0

Табела 3. Извештај о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине општине Прешево

ПОДАЦИ  КОЈИ  СУ  КОРИШЋЕНИ  У  ПРОЦЕСУ  АНАЛИЗЕ  И  КОНТРОЛЕ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

ПОДАЦИ ДОБИЈЕНИ ОД ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА

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  извештај  о  трошковима изборне

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

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

евиденцијама и извештајима политичког субјекта (“Сл. Гласник РС”, број 148/20).

 Политички  субјекат  у  образцу  И-2  исказује  све  изворе  финансирања  изборне

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

календарској години.
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У  поступку  контроле,  Агенција  је  упутила  захтеве  политичким  субјектима  за

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

-  захтев  за  допуну  извештаја  о  трошковима  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.

Агенција је од Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне

набавке Скупштине града Зајечара,  Скупштине општине Косјерић, Скупштине општине

Прешево  тражила  податке  о  укупном  износу  средстава  намењеном  за  финансирање

изборне кампање за 2021. годину и то: 

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

изборне кампање политичких субјеката у 2021. години за изборе одборника у Скупштину

града Зајечара, Скупштину општине Косјерић, Скупштину општине Прешево,

- износе трансферисаних средстава у 2021. години опредељених за намену финансирања

изборне кампање политичких субјеката за изборе одборника у Скупштину града Зајечара,

Скупштину општине Косјерић, Скупштину општине Прешево,

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

јемства,
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- 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  Зајечара,  Скупштину

општине Косјерић, Скупштину општине Прешево у 2021. години. 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 Извештају о трошковима изборне кампање

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

одборника  скупштине  града  Зајечара,  одборника  скупштине  општине  Косјерић  и

одборника  скупштине  општине  Прешево  који  су  одржани  у  2021.  години.  Политички

субјекти су исказали за све три поменуте изборне кампање укупно изворе финансирања у

износу од 3.172.783,36 динара и укупне трошкове у износу од 3.239.882,56 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 изборе одборника скупштине града Зајечара, одборника

скупштине општине Косјерић и одборника скупштине општине Прешево у 2021. години.

Кредити нису приходи, али јесу извори финансирања политичких субјеката.

Појединачно посматрано у односу на 15 контролисаних политичких субјекта, пет

политичких субјеката је исказало веће приходе од расхода у укупном износу од 10.651,00

динара, док су три политичка субјекта исказала веће расходе од прихода у укупном износу

од 77.750,20 динара и седам политичких субјеката су исказала уравнотежене приходе и

расходе у кампањи у  2021. години.
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1. УКУПНИ ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАР

Политички субјекти су у изборној кампањи за изборе одборника скупштине града

Зајечар у 2021. години остварили укупне приходе у износу од 2.466.698,46 динара.

1.1. УКУПНИ ПРИХОДИ ПО ВРСТАМА

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
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Врста прихода Износ прихода Проценат  у  односу  на  укупне
приходе свих ПС

Новчана средства из јавних извора 469.088,00 19,02%

Прилози физичких лица 704.100,00 28,54%

Прилози правних лица и међународних
политичких удружења

0,00
0,00%

Сопствена средства 1.293.510,46 52,44%

Укупно 2.466.698,46 100,00%

Табела 1: Структура укупних износа прихода политичких субјеката по врстама

1.2. НОВЧАНА СРЕДСТВА ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА

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

469.088,00  динара  или  19,02%  од  укупних  прихода  које  су  остварили  сви  политички

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

кампање за избор одборника скупштине града Зајечар у 2021. години.

У поступку контроле нису утврђена битнија одступања између података исказаних

у извештају о трошковима изборне кампање, података евидентираних кроз изводе текућих

рачуна политичких субјеката и података достављених од стране Министарства финансија

и надлежних органа задужених за финансије на локалном нивоу.

Р.б Политички субјекат Новчана средства из 
јавних извора

Проценат у односу на 
укупне приходе их ЈИ 
свих ПС

Проценат учешћа у 
укупним 
сопственим 
приходима

1 Александар Вучић-За будућност Зајечара 350.104,00 74,64% 41,68%

2 Коалиција Социјалистичка партија 
Србије(СПС),Јединствена Србија(ЈС)-
Зајечар

76.184,00 16,24% 17,52%

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
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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 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 нису у својим извештајима о трошковима

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

% у односу на 
укупне приходе од 
прилога ФЛ свих 
ПС

% учешћа у 
укупним 
сопственим 
приходима

1 Можемо боље - Драгана Рашић 10 361.300,00 51,31% 100,00%

2 Покрет обнове краљевине 
Србије

7 246.500,00 35,01% 100,00%

3 Монтоја и Праведници - Драган 
Стаменковић

5 96.300,00 13,68% 81,82%

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

Максимална законски дозвољена давања, новчана и неновчана за изборну кампању

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

прописаног износа на годишњем нивоу за редован рад и износити, за физичка лица 20, а за

правна  лица  200  просечних  нето  зарада  у  Републици Србији  остварених  у  претходној

години.

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

изборне  кампање  у  2021.  години  за  избор  одборника  скупштине  града  Зајечар  је  22.

Прилози  физичких лица,  новчани  и  неновчани,  чинили  су  28,54%  укупних  прихода

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

приходима политичких субјеката.

1.5. ПРИЛОЗИ ПРАВНИХ ЛИЦА ПОЛИТИЧКОМ СУБЈЕКТУ

У  току  изборне  кампање  за  избор  одборника  скупштине  града  Зајечар  у  2021.

години  није  било  давања  прилога  правних  лица  политичком  субјекту  те  самим  тим

прилози  правних лица,  новчани  и  неновчани  немају  учешћа  у  укупним  приходима

политичких субјеката.
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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  1.293.510,46  динар  односно  52,44%  у  односу  на  укупне  приходе

изборне кампање.

Р.б Политички субјекат Утрошена сопствена 
новчана средства

Проценат у односу на 
укупна утрошена 
средства свих ПС

Проценат учешћа у 
укупним 
сопственим 
приходима

1 Александар Вучић-За будућност Зајечара 489.791,00 37,87% 58,32%

2 ЗАОКРЕТ - Доста је било, храбри људи 445.067,00 34,41% 100,00%

3 Коалиција Социјалистичка партија 
Србије(СПС),Јединствена Србија(ЈС)-
Зајечар

358.652,46 27.73% 82,48%

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.

2.ТРОШКОВИ  ИЗБОРНЕ  КАМПАЊЕ  ПОЛИТИЧКИХ  СУБЈЕКАТА  ЗА  ИЗБОРЕ
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАР

Политички субјекти  су  у  току  изборне  кампање  за  избор  одборника  скупштине

града Зајечар у 2021. години остварили укупне трошкове кампање у износу од 2.519.218,66

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
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трошкови  које  су  политички  субјекти  исказали  у  кампањи  за  2021.  годину  износе

2.519.218,66 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 587,574.00 23,32%

Трошкови јавних догађаја 0,00 0,00%

Трошкови оглашавања 963,717.06 38,26%

Остали трошкови изборне кампање 967,927.6 38,42%

Укупно 2,519,218.66 100,00%

Табела 5: Структура укупних износа трошкова политичких субјеката по врстама

Политички субјекти су током кампање  за избор одборника скупштине града Зајечар

у 2021.  години, трошили углавном уравнотежено, осим два политичка субјекта који су

трошили мање у односу на приходе док je један политички субјект потрошио за 54.675,00

динара више него што је приходовао.

У  структури  укупних  трошкова,  трошкови  изборног  материјала  чине  23,32%

односно нешто мање од четвртине 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.
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Р.б Политички субјекат Трошкови изборног 
материјала

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

Проценат учешћа у 
укупним 
сопственим 
трошковима

1 Заокрет - Доста је било, храбри људи 222.060,00 37,79% 49,89%

2 Коалиција Социјалистичка партија 
Србије(СПС),Јединствена Србија(ЈС)-
Зајечар

216.024,00 36,77% 49,68%

3 Можемо боље - Драгана Рашић 118.160,00 20,11% 28,41%

Табела 6: Приказ три политичка субјеката са највећим трошковима изборног материјала у кампањи 2020. године,
учешће тих трошкова у укупним  трошковима изборног материјала и учешће у сопственим трошковима.

Трошковe јавних догађаја политички субјекти нису исказали у својим извештајима и

може се рећи да није било извдајања 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 2021. години чине 38,26% укупних трошкова. У ове

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

конференција за штампу и штандова.

Трошкови  оглашавања  имају  стандардно  високо  учешће  у  укупним  трошковима

политичких субјеката, посебно у изборним годинама, при чему доминантну улогу имају

трошкови ТВ оглашавања. Поред наведених у ову групу спадају трошкови оглашавања на

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

мрежама имају све веће учешће.

Р.б Политички субјекат Трошкви 
оглашавања

Проценат учешћа у 
ук. трош. 
оглашавања свих 
ПС

Проценат учешћа у 
укупним сопственим 
трошковима

1 Александар Вучић-За будућност 
Зајечара

348.000.00 36,11% 41,43%

2 Можемо боље - Драгана Рашић 239.200,00 24,82% 57,50%

3 Покрет обнове краљевине Србије 157.580,00 16,35% 64,23%

4 ЗАОКРЕТ - Доста је било, храбри људи 124.937,06 12,96% 28,07%

Табела 7: Приказ четири политичка субјеката са највећим трошковима оглашавања кампање у 2021. години, учешће
тих трошкова у укупним трошковима оглашавања и учешће у сопственим трошковима.
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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 2021. године, полагали готов

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

јемство.

Политички  субјекти  који  су  положили  изборно  јемство  у  износу  од   21.400,00

динара у кампањи за локалне изборе на изборима за избор одборника скупштине града

Зајечар у 2021. години су: Коалиција Социјалистичка партија Србије(СПС) Јединствена

Србија(ЈС)-Зајечар, Здрава Србија, Александар Вучић-за будућност Зајечара, док је група

грађана Монтоја и Праведници-Драган Стаменковић положио изборно јемство у износу од

25.000,00 динара.

КРЕДИТИ

Политички субјекти током изборне кампање за  изборе за  одборнике у Скупштину

града  Зајечара  у  2021.  години  нису  користили  средства  из  кредита  за  финансирање

изборне кампање. 

МОНИТОРИНГ

Агенција за спречавање корупције је у погледу вршења својих овлашћења, у складу

са одредбом члана 12.  став 2.  тачка 1.  Правилника о посматрачима изборних кампања

донела одлуку о ангажовању посматрача изборне кампање за избор одборника скупштине

града  и  организовала  мониторинг  изборних  активности  свих  коалиција,  политичких

странака и група грађана које су имале проглашене изборне листе. 

За потребе контроле трошкова изборне кампање поводом избора који су одржани на

територији града Зајечара Агенција је ангажовала једног теренског посматрача. 
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Теренски  посматрач  је  својим  посматрањем политичких  активности  политичких

субјеката  током  четири  недеље  изборне  кампање  прикупљао  материјал  (фотографија

материјала  –  билборда,  изборног  материјала  и  др.)  који  је  према  већ  утврђеној

методологији, прослеђен служби Агенције. 

Фокус политичких субјеката током изборне кампање, био је на дељењу изборног

материјала  (летака,  брошура,  другог  промотивног  материјала,  плаката  и  билборда)  на

јавним  догађајима  (конференцијe  за  новинаре  и  штандови).  Истовремено  политички

субјекти су  се  оглашавали путем локалних медија  односно путем радија,  телевизије  и

преко локалних штампаних и интеренет издања новина. Оглашавање политичких субјеката

на интернету, огледало се у виду објављивања видео подкастова и спотова на друштвеним

мрежама „Facebook“ и  „Instagram“

На основу достављених извештаја теренског посматрача о мониторингу изборне

кампање током изборне кампање, није било значајнијих изборних активности нити јавних

догађаја.  Током изборне кампање,  уочено је  9  једностраних  и два  двострана  билборда

Српске напредне странке, док је Коалиција Социјалистичка партија Србије – Јединствена

Србија имала 8 билборда и 5 роло банера. Други политички субјекти који су учествовали у

изборној кампањи, имали су незнатан број билборда на терену.

Политички субјекти у оквиру изборне кампање нису организовали јавне догађаје у

виду митинга и конвенција, због епидемиолошке ситуације у Републици Србији.
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НАЦРТИ КОНТРОЛЕ ИЗВЕШТАЈА О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ ЗА
ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

1. Коалиција Александар Вучић – За будућност Зајечара

Општи део 

Коалиција  “Александар  Вучић  –  за  будућност  Зајечара”  поднела  је  Агенцији

извештај о трошковима изборне кампање за избор одборника у Скупштину града Зајечара

у  складу  са  законом.  Коалицију  су  чиниле  Српска  напредна  странка  (СНС)  и

Социјалдемократска  партија  (СДПС).  Коалиција  “Александар  Вучић  –  за  будућност

Зајечара” освојила је 24 мандата.

Српска напредна странка је у име коалиције, поднела Агенцији извештај.

Политички субјекат је отворио рачуне за финансирање изборне кампање.

Налаз

Извештај  о  трошковима  изборне  кампање  Коалиције  “Александар  Вучић  –  за

будућност  Зајечара”  за  изборе  за  одборнике  у  Скупштину  града  Зајечара,  поднет  је  у

складу са Законом о финансирању политичких активности, осим у делу који не садржи

податке о трошковима изборног материјала, па је Агенција  због утврђене неправилности

против  политичке  странке  и  одговорног  лица  у  политичкој  странци  поднела  захтев  за

покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду. 

Приходи

Политички  субјекат  је  највећим  делом  финансирао  изборну  кампању  новчаним

средствима из јавних извора у износу од 350.104,00 динара, док је сопственим средствима

кампања финансирана  у износу од 489.791,00 динара. 

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

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

јемство.
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Политичком  субјекту  су  дозначена  средства  из  јавних  извора  за  финансирање

изборне кампање на текући рачун код Управе за трезор у износу од 350.104,00 динара из

буџета Скупштине града Зајечара на основу освојених мандата. Политички субјекат је сва

примљена средства из јавних извора, пренео на рачун код пословне банке за финансирање

изборне кампање.

Политички субјекат није био финансиран прилозима физичких и правних лица. 

Политички субјекат  није  користио  као  извор  финансирања кредит  код  пословне

банке који је дат под условима који одступају од тржишних.

Политички  субјекат  је  за  финансирање  изборне  кампање,  користио  као  извор

финансирања  сопствена  средства.  Од  укупно  пренетих  средстава  540.045,00  динара

утрошено  је  489.791,00  динара,  док  је  преостала  неутрошена  средства  у  износу  од

50.254,00 динара вратио на рачун за редован рад. 

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

чланом 12. Закона.

Политички субјект  је  сва  средства  намењена за  финансирање трошкова  изборне

кампање прикупио на посебне рачуне, а неутрошена средства у износу од 50.254,00 динара

на крају изборне кампање вратио на рачун за редован рад.

Расходи

Политички  субјекат  је  у  изборној  кампањи  потрошио  на  трошкове  оглашавања

348.000,00 динара и  на  остале  трошкове изборне кампање 491.895,00динара.  Трошкове

јавних  догађаја  и  трошкове  изборног  материјала,  политички  субјекат  није  наводио  у

извештају.

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

посебног рачуна намењеног за финансирање изборне кампање.

На  основу  увида  у  извештај  посматрача  изборне  кампање,  утврђено  је  да  је

политички субјекат у току изборне кампање имао оглашавање на територији града Зајечара

путем билборда. Како политички субјекат у свом извештају у делу IV Трошкови изборне

кампање,  део  А.  Трошкови  изборног  материјала,  у  рубрици  5.  Билборди,  није  навео

податке о оглашавању путем билборда, Агенција је у поступку контроле прикупила доказе

на основу којих је утврђено да су услуге оглашавања политичког субјекта, путем билборда

извршене.
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2. Коалиција Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)

Општи део

Коалиција Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), поднела

је  Извештај  о  трошковима  изборне  кампање,  за  избор  одборника  у  Скупштину  града

Зајечара,  у  складу  са  Законом  о  финансирању  политичких  активности.  Коалиција  је

освојила четири мандата.  Извештај у име коалиције поднела је Социјалистичка партија

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

Налаз

Контролом извештаја о трошковима изборне кампање Коалиције Социјалистичка

партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) нису утврђене неправилности које указују

на повреде Закона о финансирању политичких активности.

Приходи 

Политички  субјекат  је  у  извештају  за  изборну  кампању  за  избор  одборника  у

Скупштину  града  Зајечара,  исказао  следеће  изворе  финансирања:  Новчана  средства  из

јавних  извора  76.184,00  динара  и  сопствена  средства  358.652,46  динара,  што  укупно

износи 434.836.46 динара. 

Политичком субјекту  су  дозначена  новчана средства  из  јавних извора из  буџета

Републике Србије која јој припадају сходно закону. 

Прилога физичких и правних лица није било. 

Политички субјект се није кредитно задуживао код пословних банака за изборну

кампању. 

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

чланом 12. Закона. 

Контролом  је  утврђено  да  су  сва  средства  намењена  за  финансирање  трошкова

изборне  кампање,  прикупљена  на  посебним  рачунунима  за  финансирање  изборне

кампање.
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Расходи

У извештају о трошковима изборне кампање, политички субјекат је исказао следећу

структуру  трошкова:  Трошкови  изборног  материјала  у  износу  од  216.024,00  динара,

трошкови оглашавања 45.000,00 динара и остали трошкови 173.812,46 динара, што укупно

износи 434.836,46 динара. 

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

посебног рачуна за финансирање изборне кампање.

3. Коалиција Нада за Зајечар - Национално Демократска алтернатива (Покрет обнове
Краљевине Србије – ПОКС, Демократска странка Србије - ДСС)

Општи део

Коалиција Нада за Зајечар - Национално Демократска алтернатива (Покрет обнове

Краљевине Србије – ПОКС, Демократска странка Србије - ДСС)  поднела је Извештај о

трошковима изборне кампање, за избор одборника у Скупштину града Зајечара, у складу

са  Законом  о  финансирању  политичких  активности.  Коалиција  није  освојила  мандате.

Извештај у име коалиције поднео је Покрет обнове Краљевине Србије. 

         Политички субјект отворио је посебан рачун за финансирање изборне кампање.

Налаз

Контролом извештаја о трошковима изборне кампање Коалиције Нада за Зајечар -

Национално демократска алтернатива (ПОКС – ДСС)” нису утврђене неправилности које

указују на повреде Закона о финансирању политичких активности.

Приходи

Контролом  је  утврђено  да  је  политички  субјект  био  финансиран  новчаним

прилозима  од  стране  седам  физичких  лица  у  укупном  износу  од  246.500,00  динара.

Прилози  су  уплаћени  са  текућих  рачуна  давалаца  на  посебан  рачун  за  финансирање

изборне  кампање,  у  складу  са  Законом.  Политички  субјект  није  имао  обавезу  да  ове
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прилоге  објави  на  својој  интернет  презентацији  с  обзиром  да  вредност  давања  није

премашила износ једне просечне месечне зараде за 2020. годину. 

Политички субјект није био финансиран прилозима правних лица.

Политички субјект  није  примио прилог  физичког  лица и/или  правног  лица који

премашује максималну вредност давања на годишњем нивоу.

Просечна  месечна  зарада  без  пореза  и  доприноса  у  Републици Србији  за  2020.

годину износила је 60.073,00 динара.    

Политички  субјект  се  није  кредитно  задуживао  код  пословних  банака  за

финансирање изборне кампање.

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

чланом 12. Закона.

Расходи

За финансирање трошкова изборне кампање политички субјект је утрошио укупно

245.345,00 динара, од чега 16.930,00 динара на трошкове изборног материјала, 157.580,00

динара на трошкове оглашавања и 70.835,00 динара на остале трошкове.

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

посебног рачуна намењеног за финансирање изборне кампање.

4. Група грађана Можемо боље - Драгана Рашић

Општи део

Група  грађана  Можемо  боље  –  Драгана  Рашић  -  Зајечар  поднела  је  Агенцији

извештај  о  трошковима  изборне  кампање  за  изборе  за  одборнике  Скупштине  града

Зајечара у складу са Законом  о финансирању политичких активности. Група грађана је

освојила четири мандата.

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

Политички субјекат је поднео Агенцији извештај о трошковима изборне кампање

који је био предмет контроле. 

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

евентуално односе на  повреду Закона

Приходи 

Политички  субјекат  је  већим  делом  финансирао  изборну  кампању  прилозима

физичких  лица   361.300,00  динара  и  новчаним  средствима  из  јавних  извора  54.784,00

динара.

  Контролом је  утврђено да  су  политичком субјекту дозначена средства  из  јавних

извора из буџета локалне самоуправе града Зајечара у износу од 54.784,00 динара,  која

нису исказана у извештају.

  Прилоге  за  финансирање  политичког  субјекта  дало  је  десет  физичких  лица  у

укупном износу од 361.300,00 динара,  чија појединачна вредност давања не премашује

износ једне просечне месечне зараде за 2020. годину. 

   Уплате  по  основу прилога  од  физичких  лица  за  финансирање изборне  кампање

извршене су преко текућег рачуна, док су уплате три прилога физичких лица извршена

преко платних  институција  „Payspota“  и  „Transaksa“.  Даљом контролом је  утврђено  да

прилози два физичка лица у износу од 35.700,00 динара и 35.000,00 динара, нису извршена

преко њиховог текућег рачуна већ преко „e - banking“ апликације трећег физичког лица

који је већ давалац прилога и као разлог је наведено избегавање плаћања провизије банке. 

 Политички  субјект  се  није  кредитно  задуживао  код  пословних  банака  за

финансирање изборне кампање.

 

Расходи

 Политички  субјект  је  у  изборној  кампањи  највише  потрошио  на  трошкове

оглашавања 239.200,00 динара и трошкове изборног материјала 118.160,00 динара док је за

остале трошкове изборне кампање потрошио 58.615,00 динара. 

  Сви  трошкови  настали  у  вези  са  финансирањем  изборне  кампање су  плаћани

подигнутом готовином са текућег рачуна у износу од 415.975,00 динара.
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5.  Здрава Србија – Милан Стаматовић

Општи део

Политичка  странка  Здрава  Србија  –  Милан  Стаматовић  поднела  је  Агенцији

извештај  о  трошковима  изборне  кампање  за  изборе  за  одборнике  Скупштине  града

Зајечара у складу са Законом  о финансирању политичких активности. Здрава Србија је

освојила четири мандата.

Политички субјект је отворио посебне рачуне за финансирање изборне кампање.

Налаз

Контролом извештаја о трошковима изборне кампање политичког субјекта Здрава

Србија – Милан Стаматовић, нису утврђене неправилности које указују на повреде Закона

о финансирању политичких активности.

Приходи 

Политички субјект је користитио средства из јавних извора за покриће трошкова

изборне  кампање  и  према  извештају  положио  је  средства  за  изборно  јемство  у  виду

сопствених средстава у износу од 21.400,00 динара, са рачуна за редован рад. 

Највећи и једини извор финансирања изборне кампање, према исказаним подацима

у извештају, политички субјект остварио је по основу новчаних средстава из јавних извора

у износу од 21.400,00 динара.

Политичком субјекту је према извештају дозначен први део новчаних средстава из

јавних  извора  за  финансирање  изборне  кампање  који  му  припада  из  буџета  локалне

самоуправе града Зајечара, сходно Закону. 

Политички субјект није био финансиран прилозима физичких и правних лица.

Политички субјект није користио кредите и зајмове од пословних банака као извор

финансирања изборне кампање.

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

чланом 12. Закона.

Политички субјект  је  сва  средства  намењена за  финансирање трошкова  изборне

кампање прикупио на посебан текући  рачун који је за те намене и отворен.
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На основу доступне документације Општинске управе Зајечар и промета посебног

рачуна,  утврђено је да је град Зајечар извршио повраћај јемства у износу од 21.400,00

динара на рачун политичког субјекта (освојио најмање од 1%  од укупно важећих гласова).

Политички субјект је извршио пренос позитивног салда на рачуну, са гашењем рачуна за

изборну кампању, на рачун за финансирање редовног рада политичког субјекта. 

Расходи 

Политички субјект је  имао једино исказане остале трошкове изборне кампање у

износу  од  21.400,00  динара.  Политички  субјекат  у  извештају  није  исказао  трошкове

изборног материјала, трошкове јавних догађаја, као ни трошкове оглашавања.

На основу доступне документације утврђено је да су сви трошкови (трошкови овере

потписа подршке бирача) плаћени са посебног рачуна намењеног за финансирање изборне

кампање.

6. Група грађана Монтоја и праведници

Општи део

Група грађана Монтоја и праведници – Драган Стаменковић поднела је извештај о

трошковима изборне кампање за избор одборника у Скупштину града Зајечара, у складу са

Законом о финансирању политичких активности. Група грађана није освојила мандате.

Политички субјект је отворио посебан рачун за финансирање изборне кампање.

Налаз

  Политички субјекат је поднео Агенцији извештај о трошковима изборне кампање

који је био предмет контроле. 

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

односе на  евентуалну повреду Закона.
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Приходи 

 Политички  субјект  је  већим  делом  финансирао  изборну  кампању  прилозима

физичких лица у износу од 96.300,00 динара, док је новчаним средствима из јавних извора

кампања финансирана у износу од 21.400,00 динара.   

  Контролом је  утврђено да  су  политичком субјекту дозначена средства  из  јавних

извора из буџета локалне самоуправе града Зајечар, која му припадају сходно закону.

  Политички  субјект  је  користио  средства  из  јавних  извора  за  покриће  трошкова

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

Политичком субјекту је извршен повраћај јемства.

 Политички субјекат је исказао пет прилога физичких лица за финансирање изборне

кампање у укупном износу од 96.300,00 динара,  док прилога  правних лица није  било.

Контролом је утврђено да је прилог физичког лица у износу од 6.800,00 динара приказан у

извештају, али није прикзана кроз извод рачуна. 

Уплате по основу прилога физичких лица, осим једног прилога,  за финансирање

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

 Политички  субјект  се  није  кредитно  задуживао  код  пословних  банака  за

финансирање изборне кампање.

 

Расходи

  Политички субјекат је у изборној кампањи највише потрошио на остале трошкове

изборне кампање 53.300,00 динара и на трошкове оглашавања 49.000,00 динара, док је за

трошкове изборног материјала потрошио 14.400,00динара. 

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

посебног рачуна намењеног за финансирање изборне кампање.
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7. Група грађана Заокрет - Доста је било, храбри људи

Општи део

Група  грађана  Заокрет  -  Доста  је  било,  храбри  људи,  поднела  је  извештај  о

трошковима изборне кампање за избор одборника у Скупштину града Зајечара, у складу са

Законом о финансирању политичких активности. Група грађана је освојила један мандат.

Група грађана је отворила посебан рачун за финансирање изборне кампање.

Налаз

Контролом  извештаја  о  трошковима  изборне  кампање  Групе  грађана  Заокрет  -

Доста  је  било,  храбри  људи,  утврђено  је  да  поднети  извештај  о  трошковима  изборне

кампање не садржи податке о новчаним средствима из јавних извора која су пренета из

буџета локалне самоуправе Зајечар и податак о положеном изборном јемству. Такође је

утврђено  да  незаконито  стечена  средства,  политички  субјекат  није  вратио  Удружењу

„Доста је било – Рестарт“, па је Агенција због утврђене неправилности против одговорног

лица  групе  грађана  поднела  захтев  за  покретање  прекршајног  поступка  надлежном

прекршајном суду. 

Приходи

Политички субјекат је према подацима из достављеног извештаја, приказао да је

изборну  кампању финансирао новчаним средствима из  сопствених извора у  износу  од

445.067,00 динара. Политички субјекат исказао је да је за финансирање изборне кампање,

користио  као  извор  финансирања  сопствена  средства.  Од  укупно  пренетих  средстава

450.000,00 динара утрошено је 445.067,00 динара. Међутим, провером текућег рачуна који

је  коришћен за  финансирање изборне кампање,  утврђено  је  да  је  са  рачуна Удружења

„Доста је било – Рестарт“ пренето 450.000,00 динара, а које је политички субјекат приказао

у извештају као сопствена средства.    

Контролом је утврђено да политички субјект није исказао новчана средства из у

износу од 21.400,00 динара, које је положио као изборно јемство. 
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Контролом је утврђено да су политичком субјекту дозначена новчана средства из

јавних извора за финансирање изборне кампање на текући рачун у износу од 35.096,00

динара из буџета Града Зајечара,  а политички субјект наведена средства није исказао у

извештају.

 Политички субјекат није био финансиран прилозима физичких лица.

Политички  субјекат  није  исказао  да  је  примио  кредит  за  финансирање  изборне

кампање.

Расходи

Политички субјекат је у изборној кампањи највише утрошио на трошкове изборног

материјала 222.060,00 динара, док је за трошкове оглашавања утрошио 124.937,06 динара

и за остале трошкове изборне кампање 98.070,14 динара.

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

посебног рачуна намењеног за финансирање изборне кампање.

                                                                                                                       

3.  УКУПНИ  ПРИХОДИ  ПОЛИТИЧКИХ  СУБЈЕКАТА  ЗА  ИЗБОРЕ  ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Политички  субјекти  су  у  изборној  кампањи  за  изборе  одборника  скупштине

општине  Косјерић  у  2021.  години  остварили  укупне  приходе  у  износу  од  544.018,90

динара.

3.1.УКУПНИ ПРИХОДИ ПО ВРСТАМА

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.
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Графикон 1: Структура укупних прихода политичких субјеката у процентима

Врста прихода Износ прихода Проценат  у  односу  на  укупне
приходе свих ПС

Новчана средства из јавних извора 142.884,00 26,26%

Прилози физичких лица 172.966,50 31,79%

Прилози правних лица и међународних 
политичких удружења

100.000,00
18,39%

Сопствена средства 128.168,40 23,56%

Укупно 544.018,90 100,00%

Табела 1: Структура укупних износа прихода политичких субјеката по врстама

3.2. НОВЧАНА СРЕДСТВА ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА

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

142.884,00  динара  или  26,26%  од  укупних  прихода  које  су  остварили  сви  политички

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

кампање за избор одборника скупштине општине Косјерић у 2021. години.

У поступку контроле нису утврђена битнија одступања између података исказаних

у извештају о трошковима изборне кампање, података евидентираних кроз изводе текућих
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рачуна политичких субјеката и података достављених од стране Министарства финансија

и надлежних органа задужених за финансије на локалном нивоу.

Р.б Политички субјекат Новчана средства из 
јавних извора

Проценат у односу на 
укупне приходе их ЈИ 
свих ПС

Проценат учешћа у 
укупним 
сопственим 
приходима

1 Александар Вучић - За будућност 
Косјерића - Ивица Дачић

101,880.00 71,30% 62,92%

2 Нада за Косјерић-Национална 
демократска алтернатива

17,064.00 11,94% 13,22%

3 Домаћини да победе - Здрава Србија 17,064.00 11,94% 14,58%

3 Српска радикална странка 6,876.00 4,81% 29,90%

Табела  2:  Приказ  четири  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 кампању. Политички субјекти нису у својим извештајима о трошковима

изборне кампање исказали остварене приходе по овом основу.

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
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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.

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

% у односу на 
укупне приходе од 
прилога ФЛ свих 
ПС

% учешћа у 
укупним 
сопственим 
приходима

1 Александар Вучић - За 
будућност Косјерића - 
Ивица Дачић

2 60.000,00 34,69% 37,05%

2 Чисти људи за чист 
Косјерић

8 112.966,50 65,31% 100,00%

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

Максимална законски дозвољена давања, новчана и неновчана за изборну кампању

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

прописаног износа на годишњем нивоу за редован рад и износити, за физичка лица 20, а за

правна  лица  200  просечних  нето  зарада  у  Републици Србији  остварених  у  претходној

години.

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

изборне кампање у 2021. години за избор одборника скупштине општине Косјерић је 10.

Прилози  физичких лица,  новчани  и  неновчани,  чинили  су  31,79%  укупних  прихода

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

приходима политичких субјеката.
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3.5. ПРИЛОЗИ ПРАВНИХ ЛИЦА ПОЛИТИЧКОМ СУБЈЕКТУ

У току изборне кампање за избор одборника скупштине општине Косјерић у 2021.

години је било давања прилога правних лица политичком субјекту те самим тим прилози

правних лица,  новчани  и  неновчани  чине  18,39%  у  укупним  приходима  политичких

субјеката.

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 128.168,40 динара односно 23,56% у односу на укупне приходе изборне

кампање.

Р.б Политички субјекат Утрошена сопствена 
новчана средства

Проценат у односу на 
укупна утрошена 
средства свих ПС

Проценат учешћа у 
укупним 
сопственим 
приходима

1 Нада за Косјерић-Национална 
демократска алтернатива

112.000,00 86,78% 86,78%

2 Српска радикална странка 16.124,00 12,58% 70,10%

3 Александар Вучић - За будућност 
Косјерића - Ивица Дачић

44,40 0,03% 0,03%

Табела 4: Приказ три политичка субјеката који су утрошили сопствена новчаних средстава, учешће тих средстава у
односу на сва утрошена сопствена средства правних лица и учешће у сопственим приходима.
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4.  ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА ЗА ИЗБОРЕ
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Политички субјекти  су  у  току  изборне  кампање  за  избор  одборника  скупштине

општине  Косјерић  у  2021.  години  остварили  укупне  трошкове  кампање  у  износу  од

560.097,90 динара.

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  2021.  годину  износе

560.097,90 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 350.923,00 62,65%

Трошкови јавних догађаја 0,00 0,00

Трошкови оглашавања 56.090,00 10,02%

Остали трошкови изборне кампање 153.084.50 27,33%

Укупно 560.097.50 100,00%

Табела 5: Структура укупних износа трошкова политичких субјеката по врстама

Политички субјекти су током кампање  за избор одборника Скупштине општине

Косјерић у 2020.  години, трошили углавном уравнотежено, осим два политичка субјекта

који су трошили мање у односу на приходе док je један политички субјект потрошио за

23.075,00 динара више него што је приходовао.

          У структури укупних трошкова, трошкови изборног материјала чине 62,65% односно

нешто више од половине 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 Политички субјекат Трошкови изборног 
материјала

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

Проценат учешћа у 
укупним 
сопственим 
трошковима

1 Александар Вучић - За будућност 
Косјерића - Ивица Дачић

140.000,00 39,89% 87,93%

2 Нада за Косјерић-Национална 
демократска алтернатива

83.544,00 23,81% 54,91%

3 Домаћини да победе - Здрава Србија 71.819,00 20,47% 61,35%

4 Чисти људи за чист Косјерић 55.560,00 15,83% 51,12%

Табела 6: Приказ четири политичка субјеката са трошковима изборног материјала у кампањи 2021. године, учешће
тих трошкова у укупним  трошковима изборног материјала и учешће у сопственим трошковима.

Трошковe јавних догађаја политички субјекти нису исказали у својим извештајима

и може се рећи да није било издвајања средстава за ову врсту трошкова у коју спада свака
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врста  јавног  догађаја  (митинг,  конвенција,  други  типови  јавних  манифестација  и

конференција за штампу).

Трошкови оглашавања кампање у 2021. години чине 10,02% укупних трошкова. У

ове  трошкове  спадају  сви  трошкови  везани  за  организацију  митинга,  страначких

конвенција, конференција за штампу и штандова.

Трошкови  оглашавања  за  изборе  одборника  општине  Косјерић  немају  високо

учешће  у  укупним  трошковима  политичких  субјеката  а  доминантну  улогу  у  оквиру

поменутих  трошкова  имају  трошкови  ТВ  оглашавања.  Поред  наведених  у  ову  групу

спадају трошкови оглашавања на радију, штампаним медијима, а трошкови оглашавања на

интернету и друштвеним мрежама имају све веће учешће.

Р.б Политички субјекат Трошкви оглашавања Проценат учешћа у ук. 
трош. оглашавања свих
ПС

Проценат учешћа у 
укупним 
сопственим 
трошковима

1 Нада за Косјерић-Национална 
демократска алтернатива

40.000, 00 71,31% 26,29%

2

Чисти људи за чист Косјерић

16.090,00 28,69% 14,80%

Табела 7: Приказ два политичка субјеката са највећим трошковима оглашавања кампање у 2021. години, учешће тих
трошкова у укупним трошковима оглашавања 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 2021. године, полагали готов

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

јемство.

Поједини политички субјекти у својим извештајима нису исказали изборно јемство,

али су  у делу Новчана средства  из  јавних извора исказали приходе,  односно први део

(20%)  у  износу  од  6.876,00  динара.  Општини  Косјерић  је  Агенција  упутила  Захтев  за

доставу података о средствима из јавних извора,  где су захтеване изјаве свих политичких
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субјеката који су учествовали у изборној кампањи да намеравају да користе средства из

јавних извора за покриће трошкова изборне кампање, према члану 21. став 1. Закона о

финансирању  политичких  активности.  Општина  Косјерић  је  доставила  следеће:  три

политичка  субјекта  су  дала  изјаву да  ће  користити  средства  из  јавних  извора  (Српска

радикална странка, Коалиција Здрава Србија – Нова Србија, Коалиција ДСС и ПОКС са

изборном листом НАДА), док Група грађана Чисти људи за чист Косјерић није поднела

изјаву да ће користити средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање.

КРЕДИТИ

Политички субјекти током изборне кампање за  изборе за  одборнике у Скупштину

општине Косјерић у 2021. години нису користили средства из кредита за финансирање

изборне кампање. 
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НАЦРТИ КОНТРОЛЕ ИЗВЕШТАЈА О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ ЗА
ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

1. Коалиција Александар Вучић – За будућност Косјерића - Ивица Дачић

Општи део

Коалиција  “Александар Вучић – За будућност Косјерића”  поднела је  извештај  о

трошковима  изборне  кампање  за  избор  одборника  у  Скупштину  општине  Косјерић  у

складу са законом. Коалицију су чиниле Српска напредна странка (СНС), Социјалистичка

партија Србије (СПС), Покрет социјалиста (ПС), Партија уједињених пензионера Србије

(ПУПС),  Српска народна партија (СНП) и Социјалдемократска партија Србије (СДПС).

Извештај је у име коалиције поднела Српска напредна странка. 

Коалиција “Александар Вучић – За нашу децу” је освојила укупно 20 мандата. 

Политички субјекат је отворио посебне рачуне за финансирање изборне кампање.

Налаз

Извештај  о  трошковима  изборне  кампање  Коалиције  “Александар  Вучић  –  За

будућност Косјерића ” за изборе за одборнике у Скупштину општине Косјерић, поднет је у

складу  са  Законом  о  финансирању  политичких  активности  и  нису  утврђене

неправилности.

Приходи

Политички  субјекат  је  већим делом  финансирао  изборну  кампању  новчаним

средствима из јавних извора у износу од 101.880,006 динара, прилозима физичких лица у

износу од 60.000,00 динара и сопственим средствима у износу од 44,44 динара. 

Политички субјект није положио изборно јемство. 

Политичком  субјекту  су  дозначена  средства  из  јавних  извора  за  финансирање

изборне кампање на текући рачун код Управе за трезор у износу од 101.880,00 динара из

буџета општине Косјерић на основу освојених мандата. 
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Политички субјекат је био финансиран прилозима физичких лица у укупном износу

од 60.000,00 динара и сви прилози су извршени у складу са законом преко  текућег рачуна

даваоца.  Такође сви прилози  физичких  лица  су  испод  просечне  месечне зараде.  Стога

политички субјекат нема обавезу објављивања прилога на свом веб сајту. 

Политички  субјекат  није  исказао  да  је  примио  кредит  за  финансирање  изборне

кампање.  Политички субјекат  је  за  финансирање изборне кампање,  користио као извор

финансирања сопствена средства. Од укупно пренетих средстава 44,40 динара утрошено је

44,40 динара. 

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

чланом 12. Закона. 

Политички субјект  је  сва  средства  намењена за  финансирање трошкова  изборне

кампање прикупио на посебне рачуне.

Расходи

Политички  субјекат  је  у  изборној  кампањи  највише  потрошио  на  трошкове

изборног материјала 140.000,00 динара и за остале трошкове изборне кампање потрошио

19.214,40 динара. Трошкове јавних догађаја и трошкове оглашавања, политички субјекат

није наводио у И2 извештају. 

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

посебног рачуна намењеног за финансирање изборне кампање.
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2. Коалиција НАДА за Косјерић – Национална демократска алтернатива 

Општи део 

Коалиција НАДА за Косјерић – Национална демократска алтернатива поднела је

Извештај  о  трошковима  изборне  кампање  за  избор  одборника  у  Скупштину  општине

Косјерић  у  складу  са  Законом  о  финансирању  политичких  активности.  Коалицију  су

чиниле Демократска странка Србије и Покрет обнове клраљевине Србије.  Коалиција је

освојила два мандата. Извештај у име коалиције поднела је Демократска странка Србије.

         Политички субјект отворио је посебне рачуне за финансирање изборне кампање.

Налаз

Политички субјекат поднео је извештај о трошковима изборне кампање који је био

предмет контроле. 

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

односе на  евентуалну повреду Закона.

Приходи 

Политички  субјекат  је  из  свих  извора  финансирања  за  финансирање  изборне

кампање остварио средства у укупном износу од 129.064,00 динара, од чега се 17.064,00

динара односи на новчана средства из јавних извора и 112.000,00 динара на сопствена

средства.

Политички субјект није положио изборно јемство. 

За финансирање трошкова изборне кампање политички субјект није имао прилога

физичких и правних лица.

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

чланом 12. Закона.
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Расходи

За финансирање трошкова изборне кампање политички субјект је утрошио укупно

152.139,00 динара, од чега 83.544,00 динара на трошкове изборног материјала, 40.000,00

динара на трошкове оглашавања и 28.595,00 динара на остале трошкове.

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

посебног рачуна намењеног за финансирање изборне кампање.

3. Коалиција Здрава Србија - Нова Србија

 Општи део

Коалиција  Здрава  Србија  –  Нова  Србија  поднела  је  Агенцији  извештај  о

трошковима изборне кампање за  изборе за  одборнике Скупштине општине Косјерић у

складу  са  законом.  Коалицију  су  чиниле  Нова  Србија  и  Здрава  Србија,  која  је  у  име

коалиције поднела извештај. Коалиција је освојила два мандата. 

Политички субјект је отворио посебне рачуне за финансирање изборне кампање

Налаз

 Политички субјекат поднео је извештај о трошковима изборне кампање који је био

предмет контроле. 

Контролом извештаја, утврђено је да политички субјекат није објавио на веб сајту

прилог правног лица чији износ премашује износ једне просечне месечне зараде за 2020.

годину,  због  чега  је  Агенција  покренула  поступак за  одлучивање о  постојању повреде

Закона о финансирању политичких активности. 

Приходи

Политички субјект је  делом финансирао изборну кампању новчаним средствима из

јавних  извора  у  износу  од  17.064,00  динара,  док  је  прилозима правних  лица  кампања

финансирана са 100.000,00 динара.     
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Контролом је утврђено да су политичком субјекту дозначена новчана средства (први

и други део новчаних средстава) из јавних извора из буџета локалне самоуправе општине

Косјерић, на текући рачун код Управе за трезор која му припадају сходно закону.  

Прилог за финансирање политичког субјекта дало је једно правно лице у укупном

износу од 100.000,00 динара, који премашује износ једне просечне месечне зараде за 2020.

годину. Политички субјект није приказао прилог правног лица на свом веб-сајту.

Уплата  по  основу  прилога  од  правног  лица  за  финансирање  изборне  кампање,

извршена је у складу са Законом, односно преко текућег рачуна за редовни рад.

Политички  субјект  се  није  кредитно  задуживао  код  пословних  банака  за

финансирање изборне кампање.

Политички субјект је освојио на изборима више од 1% важећих гласова тако да није

имао обавезу враћања буџетских средстава.

 Сва  средства  која  су  намењена  за  финансирање  трошкова  изборне  кампање,

политички субјект је прикупио на посебне рачуне који је за те намене.

Расходи

 Политички  субјекат  је  у  изборној  кампањи  највише  потрошио  на  трошкове

изборног  материјала  71.819,00  динара,  док  је  за  остале  трошкове  изборне  кампање

потрошио 45.245,00 динара. 

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

посебних рачуна  намењених  за финансирање изборне кампање.

4. Група грађана Чисти људи за чист Косјерић 

Општи део

Група  грађана  Чисти  људи за  чист  Косјерић поднела  је  извештај  о  трошковима

изборне кампање за избор одборника у Скупштину општине Косјерић у складу са Законом

о  финансирању  политичких  активности.  Група  грађана  је  освојила  три  мандата.

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

Политички субјекат поднео је извештај о трошковима изборне кампање који је био

предмет контроле. 

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

односе на  евентуалну повреду Закона.

Приходи

Највећи и једини извор финансирања изборне кампање, према исказаним подацима

у извештају,  политички субјект  је  остварио по основу новчаних и неновчаних прилога

физичких лица у укупном износу од 112.966,50 динара.

Политички субјекат није приказао у извештају да је користио новчана средства из

јавних извора за покриће трошкова изборне кампање и није положио средства за изборно

јемство.

Контролом извештаја и промета по посебном рачуну, утврђено је да политичком

субјекту  нису  дозначена  новчана  средства  из  јавних  извора  за  финансирање  изборне

кампање  на  текући  рачун  (сходно  Закону  и  освојеним  мандатима).  Међутим,  према

подацима јединице локалне самоуправе Косјерић о додељеним средствима политичким

субјектима у  2021.  години,  исказан  је  износ  од  15.282,00 динара који  је  пренет Групи

грађана Чисти људи за чист Косјерић на други рачун код пословне банке који није наведен

у  извештају.  На  основу  захтева  Агенције,  прикупљен  је  доказ  да  је  јединица  локалне

самоуправе пренела средства политичком субјекту.

Политички субјекат је био финансиран новчаним прилозима од стране два физичка

лица,  у  укупном износу од 36.000,00 динара.  Прилози  су  уплаћени са  текућих  рачуна

давалаца на посебан рачун за финансирање изборне кампање, у складу са Законом. Такође,

политички субјект  је  био финансиран и неновчаним прилозима шест физичких лица у

укупном износу од 76.966,50 динара. 

Политички субјект није био финансиран прилозима правних лица. 

Политички  субјект  није  се  кредитно  задуживао  код  пословних  банака  за

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

чланом 12. Закона.

Политички субјект  је  сва  средства  намењена за  финансирање трошкова  изборне

кампање прикупио на посебан рачун који је за те намене и отворен.

Расходи 

Политички субјект је од укупних трошкова изборне кампање највише потрошио на

трошкове  изборног  материјала  55.560,00  динара,  затим  на  остале  трошкове  изборне

кампање 37.030,50 динара, као и на трошкове оглашавања 16.090,00 динара. Политички

субјект у И-2 није исказао трошкове јавних догађаја.

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

посебног рачуна намењеног за финансирање изборне кампање.

5. Српска радикална странка

Општи део

Српска  радикална  странка поднела  је  Агенцији извештај  о  трошковима изборне

кампање за избор одборника у општине Косјерић у складу са законом. Српска радикална

странка није освојила мандате.

Политички субјекат је отворио рачун за финансирање изборне кампање.

Налаз

Политички субјекат је поднео Агенцији извештај о трошковима изборне кампање

који је био предмет котроле. 

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

евентуално односе на  повреду Закона.

45



Приходи

Политички  субјекат  је  највећим делом  финансирао  изборну  кампању  новчаним

средствима из  сопствених средстава  16.124,00 динара и  јавних извора  6.876,00 динара.  

Контролом је утврђено да су политичком субјекту дозначена новчана средства из

јавних извора за финансирање изборне кампање на текући рачун код Управе за трезор у

износу од 6.876,00 динара из буџета општине Косјерић, такође контролом је утврђено да

политички субјект није прешао изборни цензус нити је положио изборно јемство. 

Политички субјекат није био финансиран прилозима физичких и правних лица.  

Политички  субјекат  није  исказао  да  је  примио  кредит  за  финансирање  изборне

кампање.  Политички субјекат  је  за  финансирање изборне кампање,  користио као извор

финансирања  сопствена  средства.  Од  укупно  пренетих  средстава  50.000,00  динара

утрошено је  16.124,00 динара.

Расходи

Политички субјекат је у изборној кампањи исказао само остале трошкове изборне

кампање у износу од 23.000,00 динара. Трошкове изборног матерјала,  трошкове јавних

догађаја и трошкове оглашавања, политички субјекат није наводио у извештају. Контролом

је утврђено да се сви исказани трошкови у И-2 слажу са одливима приказаним по промету

текућег рачуна политичког субјекта.

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

посебног рачуна намењеног за финансирање изборне кампање.
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5. УКУПНИ ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО

Политички  субјекти  су  у  изборној  кампањи  за  изборе  одборника  скупштине

општине  Прешево  у  2021.  години  остварили  укупне  приходе  у  износу  од  162.066,00

динара.

5.1.УКУПНИ ПРИХОДИ ПО ВРСТАМА

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
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Врста прихода Износ прихода Проценат у односу на укупне 
приходе свих ПС

Новчана средства из јавних извора 0,00 0,00%

Прилози физичких лица 162.000,00 99,96%

Прилози правних лица и међународних 
политичких удружења

0,00
0,00%

Сопствена средства 66.00 0,04%

Укупно 162.066,00 100,00%

Табела 1: Структура укупних износа прихода политичких субјеката по врстама

5.2. НОВЧАНА СРЕДСТВА ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА

У  структури  укупних  прихода,  политички  субјекти  нису  исказали  приходе  из

буџета  те  самим тим немају  значај  као  извор финансирања изборне кампање за  избор

одборника скупштине општине Прешева у 2021. години.

У поступку контроле нису утврђена битнија одступања између података исказаних

у извештају о трошковима изборне кампање, података евидентираних кроз изводе текућих

рачуна политичких субјеката и података достављених од стране Министарства финансија

и надлежних органа задужених за финансије на локалном нивоу.

5.3. 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 кампању. Политички субјекти нису у својим извештајима о трошковима

изборне кампање исказали остварене приходе по овом основу.
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5.4. 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.

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

% у односу на 
укупне приходе од 
прилога ФЛ свих 
ПС

% учешћа у 
укупним 
сопственим 
приходима

1 Партија за демократско 
деловање

3 102.000,00 62,96% 100,00%

2 Александар Вучић - За 
будућност Прешева

2 60.000,00 37,04% 99,89%

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

Максимална законски дозвољена давања, новчана и неновчана за изборну кампању

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

прописаног износа на годишњем нивоу за редован рад и износити, за физичка лица 20, а за

правна  лица  200  просечних  нето  зарада  у  Републици Србији  остварених  у  претходној

години.

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

изборне кампање у 2021. години за избор одборника скупштине општине Прешево је пет.

Прилози  физичких лица,  новчани  и  неновчани,  чинили  су  99,96%  укупних  прихода
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политичких  субјеката,  што  представља  први  приход  по  величини  учешћа  у  укупним

приходима политичких субјеката.

5.5. ПРИЛОЗИ ПРАВНИХ ЛИЦА ПОЛИТИЧКОМ СУБЈЕКТУ

У току изборне кампање за избор одборника скупштине општине Прешево у 2021.

години  није  било  давања  прилога  правних  лица  политичком  субјекту  те  самим  тим

прилози  правних лица,  новчани  и  неновчани  немају  учешћа  у  укупним  приходима

политичких субјеката.

5.6. 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.  Само  један  политички  субјект  је  трошио  из

сопствених средстава и утрошио износ од 66,00 динара односно 0,04% у односу на укупне

приходе изборне кампање.

6. ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА ЗА ИЗБОРЕ
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО

Политички субјекти су у току изборне кампање за избор одборника скупштине 

општине Прешево у 2021. години остварили укупне трошкове кампање у износу од 

160.566,00 динара.

6.1. 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
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трошкови  које  су  политички  субјекти  исказали  у  кампањи  за  2021.  годину  износе

160.566,00 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 141.980,00 88,42%

Трошкови јавних догађаја 0,00 0,00%

Трошкови оглашавања 0,00 0,00%

Остали трошкови изборне кампање 18.586,00 11,58%

Укупно 160.566,00 100,00%

Табела 5: Структура укупних износа трошкова политичких субјеката по врстама

     Политички  субјекти  су  током кампање  за  избор  одборника  скупштине  општине

Прешево  у  2021.  години,  трошили  углавном  уравнотежено,  осим  једног  политичког

субјекта који је трошио мање у односу на приходе .

      У структури укупних трошкова, трошкови изборног материјала чине 88,42% односно

две трећине укупних трошкова. Ови трошкови се односе на цену услуге за сваку врсту

51



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

материјал) као и друге трошкове дистрибуције.

Р.б Политички субјекат Трошкови  изборног
материјала

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

Проценат учешћа у
укупним
сопственим
трошковима

1 Александар Вучић - За будућност Прешева 39.980,00 28,16% 68,26%

2 Партија за демократско деловање 102.000,00 71,84% 100,00%

Табела 6: Приказ два политичка субјеката са трошковима изборног материјала у кампањи 2021. године, учешће тих
трошкова у укупним  трошковима изборног материјала и учешће у сопственим трошковима.

Трошковe  јавних  догађаја,  у  коју  спада  свака  врста  јавног  догађаја  (митинг,

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

оглашавања  кампање  (сви  трошкови  везани  за  организацију  митинга,  страначких

конвенција,  конференција  за  штампу и штандова)  политички субјекти нису исказали у

својим извештајима и може се рећи да није било издвајања средстава за ове две врсте

трошкова .

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 нису исказали у извешајима да су положили јемство за изборе

одборника у скупштини општине Прешево у 2021. години.

52



КРЕДИТИ

Политички субјекти током изборне кампање за  изборе за  одборнике у Скупштину

општине Прешево у 2021. години нису користили средства из кредита за финансирање

изборне кампање. 

НАЦРТИ КОНТРОЛЕ ИЗВЕШТАЈА О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ ЗА
ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО 

1. Демократска партија Албанаца

Општи део

Демократска  партија  Албанаца  поднела  је  Агенцији  извештај  о  трошковима

изборне кампање за избор одборника у Скупштину општине Прешево у складу са законом.

Политички субјекат је освојио 9 мандата. Политички субјекат је отворио посебан

рачун за финансирање изборне кампање. 

Налаз

Контролом  извештаја  о  трошковима  изборне  кампање  Демократска  партија

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

политичких активности.

Приходи 

Контролом је утврђено да  политички субјекат није користио новчана средства из

јавних извора за покриће трошкова изборне кампање и није положио средства за изборно

јемство.
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Политичком  субјекту  нису  дозначена  новчана  средства  из  јавних  извора  за

финансирање изборне кампање на текући рачун, сходно Закону и освојеним мандатима.

Општинска управа Прешево је Агенцији послала обавештење у коме се наводи да због

недостављених захтева од стране политичких странака и недостатка довољних средстава у

буџету, ниједном политичком субјекту нису трансферисана средства за изборну кампању.

Политички субјект није примио прилоге од физичких и правних лица.

Политички  субјект  није  се  кредитно  задуживао  код  пословних  банака  за

финансирање изборне кампање.

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

чланом 12. Закона. 

Политички  субјект  у  овој  изборној  кампањи  није  имао  исказане  приходе  у

Извештају о трошковима изборне кампање.  Упоредном контролом исказаних података у

извештају  о  свим изворима финансирања политичког  субјекта  у  изборној  кампањи,  са

подацима пословне  банке о  приливу новчаних  средстава  по  посебном текућем рачуну,

утврђено је да политички субјекат није имао приливе новчаних средстава.

Расходи

   Политички  субјект  у  овој  изборној  кампањи  није  имао  исказане  трошкове  у

Извештају о трошковима изборне кампање И-2. Упоредном контролом исказаних података

у извештају о трошковима политичког субјекта у изборној кампањи, са подацима пословне

банке о одливу новчаних средстава са посебног текућег рачуна, утврђено је да политички

субјект није имао плаћања трошкова.

2. Партија за демократско деловање – Ардита Синани

Општи део

Политички субјект Партија за демократско деловање поднела је Агенцији извештај

о трошковима изборне кампање за изборе за одборнике Скупштине општине Прешево у

складу  са  законом.   Политички  субјекат  је  освојио  7  мандата.  Политички  субјекат  је

отворио рачун за финансирање изборне кампање. 
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Налаз

Контролом  извештаја  о  трошковима  изборне  кампање  Партије  за  демократско

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

политичких активности. 

Приходи

Политички  субјекат  је  финансирао  изборну  кампању  новчаним  средствима  из

прилога физичких лица у износу од 102.000,00 динара. 

Политички субјект није положио изборно јемство. 

Политичком субјекту нису дозначена средства  из  јавних извора за  финансирање

изборне кампање из буџета општине Прешево на основу освојених мандата. 

Политички субјекат је био финансиран прилозима физичких лица у укупном износу

од 102.000,00 динара и сви прилози су извршени у складу са законом преко текућег рачуна

даваоца.  Такође сви прилози  физичких  лица  су  испод  просечне  месечне зараде.  Стога

политички субјекат нема обавезу објављивања прилога на свом веб сајту. 

Политички  субјекат  није  исказао  да  је  примио  кредит  за  финансирање  изборне

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

забрањено чланом 12. Закона. 

Политички субјект  је  сва  средства  намењена за  финансирање трошкова  изборне

кампање прикупио на посебне рачуне.

Расходи

Политички  субјекат  је  у  изборној  кампањи  највише  потрошио  на  трошкове

изборног материјала у иозносу од 102.000,00 динара. 

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

посебног рачуна намењеног за финансирање изборне кампање.
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3. Коалиција Александар Вучић – За будућност Прешева 

Општи део 

Коалиција  Александар  Вучић  –  За  будућност  Прешева  поднела  је  Агенцији

извештај  о  трошковима  изборне  кампање  за  избор  одборника  у  Скупштину  општине

Прешево  у  складу  са  законом.  Коалицију  су  чинили  Српска  напредна  странка,

Социјалистичка  партија  Србије,  Партија  уједињених  пензионера  Србије,  Српска

радикална странка, Јединствена Србија, Покрет социјалиста и Српска странка Заветници, а

извештај је поднела Српска напредна странка. 

Политички субјекат је освојио два мандата. 

Политички субјекат је отворио посебне рачуне за финансирање изборне кампање.

Налаз

Контролом извештаја о трошковима изборне кампање Коалиције Александар Вучић

– За будућност Прешева, нису утврђене неправилности које указују на повреде Закона о

финансирању политичких активности.

Приходи 

Политички  субјекат  се  у  изборној  кампањи  финансирао  средствима  од  прилога

физичких лица у износу од 60.000,00 динара и сопственим средстава у износу од 66,00

динара.

Политички субјект  није  примио средства  из  јавних извора за  покриће трошкова

изборне кампање, нити је полагао изборно јемство у циљу коришћења средстава из јавних

извора. 

Прилоге  политичком  субјекту  за  финансирање  изборне  кампање  дала  су  два

физичка  лица.  Уплате  по  основу  прилога  од  физичких  лица  за  финансирање  изборне

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

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

чланом 12. Закона.

Политички  субјекат  је  у  свом  извештају  исказао  укупне  приходе  у  износу  од

60.066,00 динара, а у поступку контроле је утврђено да је политички субјекат примљена
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средства у износу од 25.000,00 динара од правног лица вратио у буџет Републике Србије

као неисправну уплату. 

Контролом  је  утврђено  да  су  сва  средства  намењена  за  финансирање  трошкова

изборне  кампање,  прикупљена  на  посебним  рачунунима  за  финансирање  изборне

кампање.

Политички субјект се није кредитно задуживао код пословних банака за изборну

кампању.

Расходи

Политички субјекат је исказао трошкове изборног материјала у износу од 39.980,00

динара и остале трошкове у износу од 18.586,00 динара,  што укупно износи 58.566,00

динара. 

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

посебног рачуна за финансирање изборне кампање.
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III ДЕО

ПОВРЕДЕ ЗАКОНА И ЧИЊЕНИЦЕ КОЈЕ УКАЗУЈУ НА ПОВРЕДУ ЗАКОНА 

Након спроведене контроле финансијских извештаја политичких субеката који су

имали проглашене изборне листе на изборима одржаним у Зајечару, Косјерићу и Прешеву

уочено је да су сви политички субјекти из Косјерића поднели извештаје о трошковима

изборне кампање, а да одређени број политичких субјеката из Зајечара и Прешева није

поштовао основну законску одредбу да поднесу извештај о трошковима изборне кампање

Агенцији у року од 30 дана од дана објављивања коначних резултата избора.

Против политичких субјеката који су имали проглашене изборне листе на изборима

одржаним  у  Зајечару,  а  који  нису  поднели  ивештај  о  трошковима  изборне  кампање,

поднети су захтеви за покретање прекршајног поступка надлежном суду.

Пред  Агенцијом  је  току  поступак  утврђивања  постојања  услова  за  подношење

захтева за покретање прекршајног поступка  против политичких субеката који су имали

проглашене изборне листе на изборима одржаним у Прешеву. 

Политички субјекти су дужни да подносе извештај о трошковима изборне кампање

који садржи податке о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава

из јавних  и  приватних  извора.  Садржина извештаја  је  ближе одређена Правилником о

евиденцијама  и  извештајима  политичког  субјекта.  У  поступку  контроле  извештаја  о

трошковима изборне кампање утврђено је да су одређени политички субјекти доставили

извештај  који  не  садржи  све  податке,  односно  податке  који  се  односе  на  трошкове

изборног материјала и податке о новчаним средствима из  јавних извора. 

У случајевима где се врши претходна 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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Прилог 1: Политички субјекти који су били у обавези да доставе извештај о трошковима

изборне кампање за избор Одборника у граду-Зајечар (Редовни)
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Тип политичког субјекта Назив политичког субјекта

1 Коалиција Александар  Вучић -  За будућност Зајечара

2 Коалиција

3 Група грађана Др Дејан Крстић

4 Група грађана Др Ненад Ристовић – ПОБЕДА

5 Коалиција

6 Група грађана Можемо боље Драгана Рашић

7 Политичка странка Здрава Србија – Милан Стаматовић

8 Група грађана Монтоја и Праведници Драган Стаменковић

9
Група грађана ЗАОКРЕТ – Доста је било храбри људи

Редни 
број

Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије, Јединствена 
Србија

Нада за Зајечар – Национално демократска алтернатива (ПОКС, 
ДСС)



Прилог  2:  Политички  субјекти  који  су  доставили  извештај  о  трошковима  изборне

кампање за избор Одборника у граду-Зајечар (Редовни)

Прилог 3: Укупни приходи и расходи приказани у извештајуима о трошковима изборне

кампање за избор Одборника у граду-Зајечар (Редовни)
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Редни број 

1 Александар  Вучић -  За будућност Зајечара Коалиција

2 Коалиција

3 Коалиција

4 Можемо боље Драгана Рашић Група грађана

5 Здрава Србија – Милан Стаматовић Политичка странка

6 Монтоја и Праведници Драган Стаменковић Група грађана

7
ЗАОКРЕТ – Доста је било храбри људи Група грађана

Политички субјекат Тип политичког 
субјекта

Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије, 
Јединствена Србија

Нада за Зајечар – Национално демократска 
алтернатива (ПОКС, ДСС)

1 Одборнике у граду 839,895.00 839,895.00

2 Одборнике у граду 434,836.46 434,836.46

3 Одборнике у граду 246,500.00 245,345.00

4 Можемо боље Драгана Рашић Одборнике у граду 361,300.00 415,975.00

5 Здрава Србија – Милан Стаматовић Одборнике у граду 21,400.00 21,400.00

6 Одборнике у граду 117,700.00 116,700.00

7 Одборнике у граду 445,067.00 445,067.20

Укупно 2,466,698.46 2,519,218.66

Редни 
број Политички субјекат Ниво избора

Укупно сви извори 
финансирања

Укупно сви трошкови 
изборне кампање

Александар  Вучић -  За будућност 
Зајечара

Ивица Дачић Социјалистичка 
партија Србије, Јединствена Србија

Нада за Зајечар – Национално 
демократска алтернатива (ПОКС, 

ДСС)

Монтоја и Праведници Драган 
Стаменковић

ЗАОКРЕТ – Доста је било храбри 
људи



Прилог 4: Политички субјекти који су били у обавези да доставе извештај о трошковима

изборне кампање за избор Одборника у општини-Косјерић (Редовни)

Прилог 5: Политички субјекти који су доставили извештај о трошковима изборне кампање

за избор Одборника у општини-Косјерић (Редовни)
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Тип политичког субјекта Назив политичког субјекта

1 Коалиција Александар  Вучић -  За будућност Косјерића – Ивица Дачић

2 Коалиција

3 Коалиција Домаћини да победе – Милан Стаматовић

4 Група грађана Чисти људи за чист Косјерић

5 Политичка странка Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка

Редни 
број

Нада за Косјерић – Национално демократска алтернатива – 
Милош Јовановић – Демократска странка Србије – Жика 

Гојковић Покрет обнове Краљевине Србије

Редни број 

1 Коалиција

2 Коалиција

3 Домаћини да победе – Милан Стаматовић Коалиција

4 Чисти људи за чист Косјерић Група грађана

5 Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка Политичка странка

Политички субјекат Тип политичког 
субјекта

Александар  Вучић -  За будућност Косјерића – 
Ивица Дачић

Нада за Косјерић – Национално демократска 
алтернатива – Милош Јовановић – Демократска 
странка Србије – Жика Гојковић Покрет обнове 

Краљевине Србије



Прилог 6: Укупни приходи и расходи приказани у извештајуима о трошковима изборне

кампање за избор Одборника у општини-Косјерић (Редовни)

Прилог 7: Политички субјекти који су били у обавези да доставе извештај о трошковима

изборне кампање за избор Одборника у општини-Прешево (Редовни)
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Тип политичког субјекта Назив политичког субјекта

1 Политичка странка Алтернатива за промене – Шћиприм Арифи

2 Група грађана Покрет за реформе – Сами Салиху

3 Политичка странка Демократска партија Албанаца др. Сц Рагми Мустафа

4 Политичка странка Партија за демократско деловање – Ардита Синани

5 Политичка странка Демократска унија Албанаца ДУА – Насер Азири

6 Група грађана Албанска демократска алтернатива – Арменд Алиу

7 Коалиција Александар Вучић – За будућност Прешева

Редни 
број

1 161,924.40 159,214.40

2 129,064.00 152,139.00

3 117,064.00 117,064.00

4 Чисти људи за чист Косјерић 112,966.50 108,680.50

5 23,000.00 23,000.00

Укупно 544,018.90 560,097.90

Редни 
број Политички субјекат Ниво избора

Укупно сви извори 
финансирања

Укупно сви трошкови 
изборне кампање

Александар  Вучић -  За будућност 
Косјерића – Ивица Дачић

Одборнике у 
општини

Нада за Косјерић – Национално 
демократска алтернатива – Милош 
Јовановић – Демократска странка 
Србије – Жика Гојковић Покрет 

обнове Краљевине Србије

Одборнике у 
општини

Домаћини да победе – Милан 
Стаматовић

Одборнике у 
општини

Одборнике у 
општини

Др Војислав Шешељ – Српска 
радикална странка

Одборнике у 
општини



Прилог 8: Политички субјекти који су доставили извештај о трошковима изборне кампање

за избор Одборника у општини-Прешево (Редовни)

Прилог 9: Укупни приходи и расходи приказани у извештајуима о трошковима изборне

кампање за избор Одборника у општини-Прешево (Редовни)
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Редни број 

1 Партија за демократско деловање Политичка странка

2 Александар Вучић – За будућност Прешева Коалиција

3 Демократска партија Албанаца Политичка странка

Политички субјекат Тип политичког 
субјекта

3 .00 .00

4 102,000.00 102,000.00

7 60,066.00 58,566.00

Укупно 162,066.00 160,566.00

Редни 
број Политички субјекат Ниво избора

Укупно сви извори 
финансирања

Укупно сви трошкови 
изборне кампање

Демократска партија Албанаца др. 
Сц Рагми Мустафа

Одборнике у 
општини

Партија за демократско деловање – 
Ардита Синани

Одборнике у 
општини

Александар Вучић – За будућност 
Прешева

Одборнике у 
општини


	I ДЕО
	КОНТРОЛА ИЗВЕШТАЈА О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА, ОПШТИНУ КОСЈЕРИЋ И ОПШТИНУ ПРЕШЕВО 2021. ГОДИНЕ
	
	ПОДАЦИ КОЈИ СУ КОРИШЋЕНИ У ПРОЦЕСУ АНАЛИЗЕ И КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
	ПОДАЦИ ДОБИЈЕНИ ОД ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА
	ПОДАЦИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
	ПОДАЦИ ПОСЛОВНИХ БАНАКА
	ПОДАЦИ ОСТАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА


	II ДЕО
	ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ТРОШКОВИ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА
	1. УКУПНИ ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАР
	1.1. УКУПНИ ПРИХОДИ ПО ВРСТАМА
	1.2. НОВЧАНА СРЕДСТВА ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА
	1.3. УСЛУГЕ И ДОБРА ИЗ ЧЛАНА 6. ЗАКОНА
	1.4. ПРИЛОЗИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ПОЛИТИЧКОМ СУБЈЕКТУ
	1.5. ПРИЛОЗИ ПРАВНИХ ЛИЦА ПОЛИТИЧКОМ СУБЈЕКТУ
	1.6. СОПСТВЕНА СРЕДСТВА
	2.ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАР
	2.1. УКУПНИ ТРОШКОВИ ПО ВРСТАМА
	ИЗБОРНО ЈЕМСТВО
	КРЕДИТИ
	МОНИТОРИНГ
	НАЦРТИ КОНТРОЛЕ ИЗВЕШТАЈА О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
	1. Коалиција Александар Вучић – За будућност Зајечара
	2. Коалиција Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)
	3. Коалиција Нада за Зајечар - Национално Демократска алтернатива (Покрет обнове Краљевине Србије – ПОКС, Демократска странка Србије - ДСС)
	4. Група грађана Можемо боље - Драгана Рашић
	5. Здрава Србија – Милан Стаматовић
	6. Група грађана Монтоја и праведници
	7. Група грађана Заокрет - Доста је било, храбри људи
	3. УКУПНИ ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
	3.1.УКУПНИ ПРИХОДИ ПО ВРСТАМА
	3.2. НОВЧАНА СРЕДСТВА ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА
	3.3. УСЛУГЕ И ДОБРА ИЗ ЧЛАНА 6. ЗАКОНА
	3.4. ПРИЛОЗИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ПОЛИТИЧКОМ СУБЈЕКТУ
	3.5. ПРИЛОЗИ ПРАВНИХ ЛИЦА ПОЛИТИЧКОМ СУБЈЕКТУ
	3.6. СОПСТВЕНА СРЕДСТВА
	4. ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
	4.1. УКУПНИ ТРОШКОВИ ПО ВРСТАМА
	ИЗБОРНО ЈЕМСТВО
	КРЕДИТИ
	НАЦРТИ КОНТРОЛЕ ИЗВЕШТАЈА О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
	1. Коалиција Александар Вучић – За будућност Косјерића - Ивица Дачић
	2. Коалиција НАДА за Косјерић – Национална демократска алтернатива
	3. Коалиција Здрава Србија - Нова Србија
	4. Група грађана Чисти људи за чист Косјерић
	5. Српска радикална странка
	5. УКУПНИ ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО
	5.1.УКУПНИ ПРИХОДИ ПО ВРСТАМА
	5.2. НОВЧАНА СРЕДСТВА ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА
	5.3. УСЛУГЕ И ДОБРА ИЗ ЧЛАНА 6. ЗАКОНА
	5.4. ПРИЛОЗИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ПОЛИТИЧКОМ СУБЈЕКТУ
	5.5. ПРИЛОЗИ ПРАВНИХ ЛИЦА ПОЛИТИЧКОМ СУБЈЕКТУ
	5.6. СОПСТВЕНА СРЕДСТВА
	6. ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО
	6.1. УКУПНИ ТРОШКОВИ ПО ВРСТАМА
	ИЗБОРНО ЈЕМСТВО
	КРЕДИТИ
	НАЦРТИ КОНТРОЛЕ ИЗВЕШТАЈА О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО
	1. Демократска партија Албанаца
	2. Партија за демократско деловање – Ардита Синани
	3. Коалиција Александар Вучић – За будућност Прешева

	III ДЕО
	ПОВРЕДЕ ЗАКОНА И ЧИЊЕНИЦЕ КОЈЕ УКАЗУЈУ НА ПОВРЕДУ ЗАКОНА
	IV. ДЕО
	ПРИЛОЗИ

