Примена члана 4. Закона о финансирању политичких странака
(Мишљење Министарства финансија, бр. 401-00-01165/2009-27 од 17.8.2009. год.)
Из дописа који је достављен Министарству финансија произилази да је Градска
управа Суботице – Служба за финансије упутила Српској напредној странци Градском
одбору – Суботица молбу 22. јуна 2009. године да, као одборничка група „Напред
Србијо“, изврши повраћај погрешно дозначених средстава на рачун Извршења буџета
града Суботице, која су тој странци пренета у току 2008. године и средства уплаћена у
току 2009. године.
Наведеним дописом је истовремено упућена молба да Министарство финансија ово
мишљење достави и Градској управи Суботица – Служби за финансије, како би наведена
служба, сагласно члану 4. Закона о финансирању политичких странака, наставила са
уплатама на име финансирања редовног рада одборничке групе „Напред Србијо“.
Одредбама члана 4. ст. 1. и 2. Закона о финансирању политичких странака („Сл.
гласник РС“, бр. 72/03, 75/03 и 97/08) (у даљем тексту: Закон) прописано је, између
осталог, да се:
•
средства из јавних извора у износу 0,1% буxета јединице локалне
самоуправе (умањеног за трансфере од других нивоа власти) обезбеђују за финансирање
редовног рада политичке странке чији су кандидати изабрани за одборнике. Осим што је
утврђен износ средстава, наведеном законском одредбом одређена је и њихова намена
(финансирање редовног рада политичке странке) и субјект чији се редован рад овим
средствима финансира (политичка странка чији су кандидати изабрани за одборнике);
•
средства у висини од 30% распоређују се у једнаким износима политичким
странкама које имају посланике или одборнике, а остатак средстава (70%) сразмерно
броју посланичких, односно одборничких места.
Из наведених одредби несумњиво произилази да је Градска управа Суботице –
Служба за финансије поступала у складу са Законом када је донела одлуку о обустави
даљих уплата средстава из буџета града Суботице за финансирање редовног рада Српске
напредне странке Градски одбор – Суботица.
Наиме, с обзиром на решење садржано у члану 4. Закона према коме је јасно и
прецизно утврђено да се одређени износ средстава обезбеђује у буџету за финансирање
редовног рада политичких странака чији су кандидати изабрани за посланике, односно
одборнике, неспорно је да се предметна средства обезбеђују у буџету за намену утврђену
Законом, односно за финансирање редовног рада политичке странке чији су кандидати
изабрани за одборнике, што није случај у конкретном предмету, зато што Српска напредна
странка није учествовала на локалним изборима 2008. године.

