
 
 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ 
 
 

Члан 1. 

У Закону о финансирању политичких активности („Службени 
гласник РС”, број 43/11) у члану 11. став 4. мења се и гласи: 

„Политичка странка, која стекне непокретну имовину 
средствима из јавних извора, ту имовину може користити искључиво за 
спровођење својих политичких активности.”  

Члан 2. 

У члану 16. проценат: „0,15%” замењује се процентом: 
„0,105%”, а реч: „расхода” замењује се речима: „пореских прихода”. 

Члан 3. 

У члану 19. став 1. после речи: „чланством,” додају се речи: 
„трошкове превоза и одржавања скупова,”. 

После става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„Средства за финансирање редовног рада политичких 
субјеката користе се и за финансирање трошкова изборне кампање, у 
складу са овим законом.” 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 4. 

У члану 20. став 1. проценат: „0,1%” замењује се процентом: 
„0,07%”, а реч: „расхода” замењује се речима: „пореских прихода”. 

Члан 5. 

У члану 24. став 4. речи: „из приватних извора” бришу се. 
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Члан 6. 

У члану 28. став 2. речи: „и доставе га ради објављивања  
„Службеном гласнику Републике Србије”, бришу се. 

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„Годишњи финансијски извештај објављује се и на веб-сајту 
Агенције.” 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

Члан 7. 

У члану 29. после става 5. додају се ст. 6. и 7. који гласе: 

„Акт из става 5. овог члана директор Агенције дужан је да 
донесе у року који обезбеђује да тај акт ступи на снагу најкасније пет дана 
од дана расписивања избора. 

Измене и допуне акта из става 5. овог члана не могу се вршити 
током трајања изборне кампање.” 

Члан 8. 

У члану 39. став 1. тачка 13) речи: „или га не достави 
„Службеном гласнику Републике Србије” ради објављивања,” бришу се. 

Члан 9. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 


