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Предмет: Захтев за давање мишљења о примени прописа 

 

Молимо Агенцију за борбу против корупције (даље: Агенција) да нам достави мишљење о 

примени одговарајућих одредаба Закона о финансирању политичких активности ("Сл. 

гласник РС", бр. 43/2011, 123/2014 и 88/2019) (даље: Закон) које се примењују на 

финансирање тзв. кампање бојкота избора, тј. на позивање на бојкот избора од стране 

политичких субјеката. 

Члан 2. алинеја пета Закона прописује да "изборна кампања" представља скуп 

активности политичких субјеката које почињу од дана расписивања избора и 

окончавају се даном проглашења коначних изборних резултата, у сврху јавног 

представљања учесника у изборима и њихових изборних програма и позивања бирача да 

за њих гласају, односно да не гласају за друге учеснике на изборима и које обухватају: 

рад са бирачима и чланством; организовање и одржавање скупова; промоцију, израду и 

поделу рекламног материјала, брошура, лифлета и публикација; политичко оглашавање; 

истраживање јавног мњења, медијске, маркетиншке, ПР и консултантске услуге; 

спровођење обука за страначке активности, као и друге сличне активности; остале 

активности чији су трошкови недвосмислено повезани са изборном кампањом; 

Члан 23. став 1. Закона прописује да су трошкови изборне кампање су трошкови свих 

активности које се сматрају изборном кампањом у смислу члана 2. алинеја пета 

Закона. 

Члан 24. став 1. Закона прописује да, у сврху прикупљања средстава за финансирање 

изборне кампање, политички субјекат отвара посебан рачун, који се не може користити 

у друге сврхе. Став 2. прописује да је политички субјекат, који не поседује рачун из става 

1. овог члана, дужан да га отвори након расписивања избора, а пре проглашења изборне 

листе. Став 3. прописује да се сва средства намењена за финансирање изборне кампање 

уплаћују се на рачун из става 1. овог члана и сва плаћања трошкова изборне кампање 

врше се са тог рачуна. Став 4. прописује да средства прикупљена за редован рад, 

политички субјекат може користити за трошкове изборне кампање, под условом да их 

уплати на рачун из става 1. овог члана. 

С обзиром на то да је одређени број политичких субјеката, пре свега опозиционих 

политичких странака, најавио да неће учествовати на предстојећим парламентарним 

изборима, као и да ће спроводити кампању бојкота, молимо Агенцију да нам достави 

мишљење и став у вези са тумачењем и применом наведених одредаба Закона и спорним 

правним питањима која следе. 



На који начин ће Агенција контролисати финансирање политичких субјеката који не 

учествују на изборима, односно немају проглашене изборне листе, а позивају на бојкот 

избора?  

Да ли ће се трошкови политичких субјеката у периоду од расписивања избора до 

проглашења коначних резултата избора, а који се односе на позивање на бојкот избора, 

сматрати трошковима изборне кампање или трошковима редовног рада? 

Да ли ће теренски посматрачи Агенције бележити активности политичких субјеката које 

спроводе и промовишу кампању бојкота? 

С обзиром на то да су на Телевизији Н1 дана 9. јуна 2020. године почели да се емитују 

промотивни политички спотови којима се грађани позивају да не гласају на предстојећим 

изборима, молимо вас да нам доставите мишљење да ли се ради о политичком оглашавању, 

као и да ли се објављивањем промотивних спотова којима се промовише бојкот избора, 

односно којима се бирачи позивају да не гласају на предстојећим изборима крше одредбе 

Закона и које. Уколико се таквим радњама крше одредбе Закона, да ли ће Агенција 

покренути поступак против одговорних лица?  

Молимо вас да нам мишљење доставите у разумно кратком року, имајући у виду преостало 

време трајања изборне кампање. 
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