ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1. УСТАВНИ ОСНОВ
Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о финансирању
политичких активности садржан је у одредби члана 55. Устава Републике Србије којим се
јемчи слобода политичког, синдикалног и сваког другог удруживања, члану 18. став 2.
Устава којом је одређено да се законом може прописати начин остваривања зајемчених
права и слобода ако је то неопходно за остварење појединог права због његове природе и
одредбама члана 97. став т. 11. и 19. Устава, према којима Република Србија уређује и
обезбеђује, између осталог, контролу законитости располагања средствима правних лица
и финансијску ревизију јавних средстава, као и друге односе од интереса за Републику
Србију, у складу са Уставом.

2. РАЗЛОЗИ ДОНОШЕЊА
Влада Републике Србије образовала је 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). Задатак наведене Радне групе је 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 које су
учесници избора како у смислу коришћења и располагања јавни ресурсима, али тако и
обавеза Агенција за борбу против корупције у погледу санкционисања политичких
субјеката који не поштују одредбе закона у изборној кампањи. У изради текста
Иницијативе 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.
Министарство финансија разматрало је текст Иницијативе, па је у потпуности исту
прихватило и предложe доношење Закона о изменама и допунама Закона о финансирању
политичких активности.

3. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
Чланом 1. Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о финансирању
политичких активности предвиђа се да се у члану 2. Закона о финансирању политичких
активности мења дефиниција изборне кампање тако да сад дефиниција гласи - „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, oдносно 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; истраживања 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.
Чланом 2. Нацрта Закона додају се нови ставови у члану 23. Закона, тиме што се
уводи забрана политичким субјектима да користе средства буџета Републике Србије,
буџета аутономне покрајине и буџета јединице локалне самоуправе којима кандидати на
изборима и изборним листама, као јавни функционери, државни службеници, службеници
у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе или непосредно изабрана лица,
располажу за потребе обављања својих службених дужности, а у спровођењу активности у
оквиру изборне кампање, забрана да користе друге јавне ресурсе, укључујући службене
просторије, возила, вебсајтове и инвентар државних, покрајинских и локалних органа,
јавних установа и јавних предузећа, осим оним јавним функционерима који користе јавне
ресурсе ради заштите личне безбедности, уколико је таква употреба јавних ресурса
уређена прописима из те области или одлуком служби које се старају о безбедности
функционера. Политички субјект може да користи за изборну кампању просторије и
услуге органа и организација органа јавне власти уколико су те просторије и услуге
доступне под једнаким условима свим политичким субјектима, на основу јавно доступне
одлуке тих органа и организација и под условом да они могу да обезбеде коришћење
просторија и услога током изборне кампање сваком политичком субјекту који је за то
правовремено исказао интересовање.
Чланом 3. Нацрта закона врши се прецизирање члана 35. Закона и предвиђа ко
може покренути поступак пред Агенцијом за борбу против корупције, па поступак у коме
се одлучује да ли постоји повреда закона у изборној кампањи може се покренути и на
основу пријаве политичке странке, коалиције политичких странака или групе грађана која
је подносилац проглашене изборне листе, односно предлагач кандидата на изборима.
Истим чланом уводи се обавеза Агенције да по пријави која се односи на повреду овог
закона у изборној кампањи одлучи у року од пет дана од дана пријема потврде да је
политички субјект обавештен о пријави као и обавеза Агенције да одлуку којом је
утврђено да је повређен овај закон у изборној кампањи објави на свом вебсајту у року од
24 часа од доношења одлуке.

4. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА
За Нацрт закона није потребно израдити анализу ефеката закона, будући да се
његовим доношењем не би створиле нове обавезе за привредне и друге субјекте.

5. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА
За спровођење овог закона није потребно обезбедити финансијска средства у
буџету Републике Србије.

