
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Покрaјински секретaријaт зa финaнсије  
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 43 45  F: +381 21 456 581   
psfkabinet@vojvodinа.gov.rs 

 БРОЈ: 102-401-5110/2020-02-1 
 
 

ДАТУМ: 15. јун 2020. године 

 
На oснову чланова 20, 21, 25. и 26. Закона о финансирању политичких активности (''Службени 

гласник РС'', број 43/2011, 123/2014 и 88/2019), члана 16. став 5. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи (''Службени лист АП Војводине'', број 37/2014, 54/2014-др.одлука, 37/2016, 
29/2017 и 24/2019) и члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине 
за 2020. годину (''Службени лист АПВ'', број  54/2019, 12/2020, 19/2020, 22/2020 и 25/2020), а у вези са 
Решењем о утврђивању збирне изборне листе за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине 
Војводине, за изборе расписане за 21. јун 2020. године Покрајинске изборне комисије (102 Број: 013-
71/2020-01 од 10. јуна 2020. године), покрајинска секретарка за финансије доноси 

 
РЕШЕЊЕ  

 
1. Средства за покриће трошкова изборне кампање за изборе расписане за 21. јун 2020. године за 

избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, износе укупно 9.880.544,80 динара.  
 
2. Средства у висини од 1.976.108,96 динара распоређују се у једнаким износима подносиоцима 

проглашених изборних листа који су приликом подношења изборне листе дали Изјаву о намери за 
коришћење средстава из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање, и то: 

Р.БР. НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ИЗНОС СРЕДСТАВА 
(РСД) 

1. 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ 

282.301,28 
 

2. ИВИЦА ДАЧИЋ-"Социјалистичка партија Србије(СПС), 
 Јединствена Србија(ЈС)-Драган Марковић Палма" 

282.301,28 

3. ДР ВОЈИСАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 282.301,28 

4. ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ-уједињени за демократску Србију(Лига 
социјалдемократа Војводине, Заједно за Војводину,Војвођанска партија, 
Демократски савез Хрвата у Војводини, Црногорска партија, 
Демократски блок) 

282.301,28 

5. ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ-ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО  
(Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички фронт)-Жика 
Гојковић 

282.301,28 

6. МЕТЛА 2020 282.301,28 

7. Академик Муамер Зукорлић-Само право-Странка правде и 
помирења(СПП)-Демократска партија Македонаца(ДПМ)/ Akademik 
Muamer Zukorlić-Samo pravo-Stranka pravde i pomirenja(SPP)-Demokratska 
partija Makedonaca (DPM)/ Академик Муамер Зукорлић-Само право-
Странка на правда и помиреније(СПП)-Демократска партија на 
македонците(ДПМ) 
 

282.301,28 

 



3. Средства из тачке 2. Решења пренеће се подносиоцима проглашених изборних листа из тачке 2. 
Решења најкасније до 15. јуна 2020. године, под условом да положе изборно јемство у висини 
опредељених средстава најкасније до 15. јуна 2020. године. 

Образложење 
Покрајинска изборна комисија је на седници одржаној 10. јуна 2020. године донела Решење 

102Број: 013-71/2020-01 о утврђивању збирне изборне листе за избор посланика у Скупштину Аутономне 
покрајине Војводине, за изборе расписане за 21. јун 2020. године.  

Одредбама члана 20. став 1. Закона о финансирању политичких активности (у даљем тексту: Закон) 
прописано је да се средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање обезбеђују у години 
у којој се одржавају редовни избори, у износу од 0,07% пореских прихода буџета аутономне покрајине за 
годину за коју се буџет доноси и износе укупно 9.880.544,80 динара. 

Одредбама члана 21. став 1. Закона прописано је да се средства из члана 20. овог закона у висини 
од 20% (што износи 1.976.108,96 динара) распоређују у једнаким износима подносиоцима проглашених 
изборних листа који су приликом подношења изборне листе дали изјаву да ће користити средства из 
јавних извора за покриће трошкова изборне кампање. Ова средства уплаћују се у року од пет дана од дана 
проглашења свих изборних листа.  

Одредбама члана 25. Закона прописано је да је политички субјекат који је дао изјаву да намерава 
да користи средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање дужан да положи изборно 
јемство у висини средстава из члана 21. ст. 1. Закона, распоређених том политичком субјекту. Изборно 
јемство из става 1. овог члана састоји се у полагању готовог новца, банкарске гаранције, државних хартија 
од вредности или у стављању хипотеке за износ јемства на непокретној имовини лица које даје јемство. У 
складу са чланом 25. став 3. Закона, средства изборног јемства достављају се или полажу код Покрајинског 
секретаријата за финансије, у року од три дана од дана проглашења свих изборних листа, односно 
утврђивања коначне листе кандидата.  

Одредбама члана 26. Закона прописано је да се изборно јемство враћа политичком субјекту 
уколико на изборима освоји најмање 1% важећих гласова, односно најмање 0,2% важећих гласова ако 
политички субјекат представља и заступа интересе националне мањине, у року од 30 дана од дана 
проглашења коначних изборних резултата. Политички субјекат који не освоји наведени број гласова, 
дужан је да врати добијена средства за која је положио изборно јемство, у року од 30 дана од дана 
проглашења коначних изборних резултата, а у супротном аутономна покрајина извршиће повраћај ових 
средстава из средстава изборног јемства.  

Средства за ову намену обезбеђена су чланом 11, раздео 10 Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету АП Војводине за 2020. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије за 
2020. годину, програм – 2101 Политички систем, програмска активност – 1006 Финансирање политичких 
активности, функционална класификација – 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
економска класификација 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама. 

У складу са одредбама члана 16. став 5. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи којима је прописано да се решењем одлучује о појединачним стварима у складу са 
прописима и да покрајински секретар представља покрајински секретаријат, организује и обезбеђује 
обављање послова на ефикасан начин и доноси акта за која је овлашћен, решено је као у диспозитиву 
Решења. 

 
Доставити:  

1. Покрајинској изборној комисији, 
2. Покрајинском секретаријату за финансије –Одсек за 

финансијске послове и економски развој (2 примерка), 

3. Архиви. 
 

ПОКРАЈИНСКА СЕКРЕТАРКА 
СМИЉКА ЈОВАНОВИЋ с.р. 

 


