Ha основу члана 41. став 10. Пословника Владе („Службени гласник PC”, бр.
61/06 – пречишћени текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19),
Министарство финансија објављује

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ
АКТИВНОСТИ

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на предлог Министарства
финансија, на седници одржаној дана 2. октобра 2019. године, Закључком 05 Број: 0119922/2019 од 2. октобра 2019. године, одредио је спровођење јавне расправе о Нацрту закона
о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности, као и Програм јавне
расправе, сагласно којем је Министарство финансија спровело јавну расправу.
Јавна расправа спроведена је у периоду од 3. до 22. октобра 2019. године. Текст
Нацрта закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности (у
даљем тексту: Нацрт закона) био је постављен на сајту Министарства финансија и на
порталу е-управе. Јавним позивом за учешће на јавној расправи, позвани су сви субјекти
заинтересовани за питање финансирања политичких активности, државни органи,
невладине организације и други, да предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре
достављају на e-mail адресу: sekretarijat@mfin.gov.rs
Tекст Нацрта закона представљен је на округлом столу под називом „ Представљање
Нацрта закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности“ који
je у организацији Министарства финансија и Радне групе за сарадњу са Организацијом за
европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) и Канцеларијом за демократске институције и
људска права (КДИЉП) у координацији и праћењу спровођења примене препорука за
унапређење изборног процеса, одржан 16. октобра 2019. године у Београду, 25. октобра
2019. године у Новом Саду и 31. октобра 2019. године у Крагујевцу.
Министарству финансија, на текст Нацрта закона, достављени су и предлози,
примедбе и сугестије од стране Агенције за борбу против корупције, Странке модерне
Србије, Центра за слободне изборе и демократију (ЦеСИД), Центра за примењене европске
студије Транспарентност Србија и Небојше Ранчића из Медиа и реформ центар – Ниш.
Такође, напомињемо да је Влада Републике Србије образовала Радну групу за сарадњу
са Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) и Канцеларијом за демократске
институције и људска права (КДИЉП) у координацији и праћењу спровођења примене
препорука за унапређење изборног процеса (''Службени гласник РС'' бр. 62/19) (у даљем
тексту: Радна група) са задатаком да у сарадњи са ОЕБС и КДИЉП координира и прати
спровођење препорука из извештаја мисија ОЕБС/КДИЉП о процени избора. Радна група

је извршила почетну анализа свих препорука извештаја мисија ОЕБС/КДИЉП у периоду од
2003. до 2017. године и као једну од препорука која се понавља издвојила препоруку која се
односи на финансирање изборне кампање. У Коначном Извештају Извештај Мисије
ОЕБС/КДИЉП-а о процени спровођења избора (Република Србија – Председнички избори
– 2. април 2017. године) у тачки IX – ФИНАНСИРАЊЕ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ препорука
гласи: “Одредбе о финансирању странака и изборне кампање се морају додатно побољшати
у складу с ранијим препорукама ОЕБС/КДИЉП-а у циљу увођења строжих прописа и веће
транспарентности.“
Радна група је припремила текст Иницијативе измена Закона о финансирању
политичких активности са циљем појачавања одговорности политичких субјеката који су
учесници избора, како у смислу коришћења и располагања јавним ресурсима, тако и обавеза
Агенције за борбу против корупције у погледу санкционисања политичких субјеката који
не поштују одредбе закона у изборној кампањи. Радна група је доставила текст Иницијативе
невладиним организацијама које се баве изборним процесом. Коначан текст Иницијативе
измене Закона урађен је након разматрања сугестија ових организација и прослеђен је
Министарству финансија које је размотрило текст Иницијативе и у потпуности је исту
прихватило и предложило доношење Закона о изменама и допунама Закона о финансирању
политичких активности.
Имајући у виду све предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре који су изнети на
Округлом столу, као и оне који су достављени на e-mail адресу Министарства финасија, а у
вези са Нацртом закона, Радна група и Министарство финансија су након разматрања
постигли сагласност да је примедба у вези са прецизирањем рока у ком је Агенција у
обавези да поступи у случају повреде овог закона у изборној кампањи, уграђена у текст
Нацрта закона.

