
 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
СПРЕЧАВАЊУ КОРУПЦИЈЕ 

Члан 1. 

У Закону о спречавању корупције („Службени гласник РСˮ, број 35/19), у 
члану 2. после тачке 4) додаје се тачка 4а) која гласи: 

„4а) „јавни ресурс” је непокретност, покретна ствар и свако друго добро 
којe је у јавној својини, односно у другом облику својине којe користе органи 
Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, јавна 
предузећа, привредна друштва, установе и друге организације чији је оснивач, 
односно члан Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне 
самоуправе;ˮ. 

Члан 2. 

У члану 50. став 2. мења се и гласи: 

„Јавни функционер не може да користи јавне ресурсе за промоцију 
политичких странака, односно политичких субјеката, под чиме се посебно 
подразумева коришћење јавних ресурса у сврху јавног представљања учесника 
у изборима и њихових изборних програма, позивања бирача да за њих гласају 
на изборима, oдносно да бојкотују изборе, као и коришћење јавних ресурса за 
друге видове политичких активности, као што су рад са бирачима и чланством, 
организовање и одржавање скупова и промоција, израда и подела рекламног 
материјала, брошура, лифлета и публикација, политичко оглашавање, 
истраживање јавног мњења, медијске, маркетиншке и консултантске услуге и 
спровођење обука за страначке активности.ˮ. 

После става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 

„Јавни функционер не може да користи јавне скупове на којима учествује 
и сусрете које има у својству јавног функционера, за промоцију политичких 
странака, односно политичких субјеката, под чиме се посебно подразумева 
коришћење тих јавних скупова и сусрета за јавно представљање учесника у 
изборима и њихових изборних програма, позивање бирача да за њих гласају на 
одређеним изборима, oдносно да бојкотују изборе.ˮ. 

Досадашњи став 5. постаје став 6. 

После става 6. додаје се став 7. који гласи: 

„У току изборне кампање, у поступку из члана 78. ст. 1. и 2. овог закона, у 
коме одлучује да ли постоји повреда из ст. 1, 2, 4. и 5. овог члана, Агенција 
одлучује у року од пет дана од дана покретања поступка по службеној 
дужности, односно од дана пријема пријаве правног или физичког лица.ˮ. 

Члан 3. 

У члану 103. став 1. тачка 9) брише се. 

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

„Новчаном казном од 100.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај 
јавни функционер ако врши функцију у политичкој странци, односно политичком 
субјекту и учествује у њиховим политичким активностима супротно члану 50. ст. 
1, 2, 4. и 5. овог закона.ˮ. 
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Досадашњи ст. 2. до 4. постају ст. 3. до 5. 

Члан 4. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а примењује се од 1. септембра 2020. 
године. 


