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Народна скупштина  
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-НАДЗОРНИ ОДБОР 
ЗА 

ПРАЋЕЊЕ ПРЕДИЗБОРНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПАРЛАМЕНТЕРНЕ ИЗБОРЕ 2020. ГОДИНЕ- 
 

 

Предмет: Захтев за указивање на неправилности у поступању у изборном поступку и 

упућивање упозорења Српској напредној странци 

 

Поштовани,  

На друштвеној мрежи Фејсбук, на страници корисника „Српска напредна 

странка“,https://www.facebook.com/snssrbija, са 115.548 пратилаца, коју ова странка користи у 

изборној кампањи за парламентарне изборе 2020. године, што се може закључити и из 

заокруженог броја „1“ који симболише редни број изборне листе ове странке на предстојећим 

изборима за народне посланике, наишли смо на видео спот који је и тренутно доступан, као и 

бројне објаве које се широко дистрибуирају а које могу да представљају неправилности у 

поступање наведене политичке странке у изборном поступку.  

Прегледом поменутог спота видљиво је: 

 да је од 10. до 14. секунде у споту коришћен видео прилог о сусретима председника 

Републике Александра Вучића, који је и председник Српске напредне странке, са 

страним државницима нпр. са председником Руске Федерације В. В. Путином и 

 да је у 17. и 18. секунди спота коришћен видео снимак који приказује зграду јавног 

предузећа  аеродром '' Никола Тесла''. 

 

Прегледом доступних објава видљиво је: 

 да је дана 18. маја у 21 час и 30 минута прва по реду, што значи и последња објављена, 

објава о активностима председнице Владе Републике Србије, на којој се може 

прочитати да је „Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић посетила Научно-

технолошки парк Београд поводом представљања иновативних решења јавног позива 

за сузбијање пандемије Ковид-19, који је расписао Фонд за иновациону делатност.'' 

Објава је илустрована фотографијом на којој се види председница Владе у разговору са 

неименованим запосленим лицем у Научно-технолошком парку Београд; 

 да је у исто време, следећа по реду објава о активностима министарке за европске 

интеграције и Националног ИПА координатора, на којој се може прочитати да је 
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„Министар за европске интеграције и Национални ИПА координатор и координатор 

донаторске и развојне помоћи Јадранка Јоксимовић упутила је званично обавештење 

надлежним министарствима и институцијама, чиме је почео процес израде ИПА 

програма за 2021. и 2022. годину, а који ће бити финансирани из новог инструмента 

подршке ЕУ за период 2021-2027. - Инструмент за претприступну помоћ ИИИ (ИПА 

ИИИ).''. И ова објава је илустрована фотографијом поменуте министарке са 

неименованог званичног догађаја у Палати Србија на којој се у позадини види свечана 

застава Републике Србије.; 

 Испод ње, у наведено време, налази се објава о активностим министра здравља, на 

којој се може прочитати да је „Министар здравља Златибор Лончар изјавио да ће нови 

Клинички центар Србије бити најбољи здравствени објекат у региону, па и шире. 

Клинички центар Србије грађани Србије ће добити за нешто више од две године.'' Ова 

објава илустрована је фотографијом поменутог министра направљена приликом 

његове посете неименованој здравственој установи (за коју се због величине објекта и 

унутрашњег изгледа може претпоставити да припада сектору јавног здравства).; 

 Неколико објава ниже налази се објава од 17. маја о активностима потпредседнице 

Владе Републике Србије и министарке гражевинарства, саобраћај и инфраструктуре, на 

којој се може прочитати да је ''Потпредседница Владе Републике Србије, министарка 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и чланица Председништва Српске 

напредне странке, Зорана Михајловић, оценила да штрајк глађу и обраћање Европском 

парламенту не може да лидера опозиционог Покрета Двери, Бошка Обрадовића, 

амнестира од недавног насилништва испред Народне скупштине."Обрадовић је 

погрешио ако мисли да је Европски парламент сигурна кућа за насилнике који нападају 

друге народне посланике и министре с којима се политички не слажу, као што га ни 

штрајк глађу, који је сам назвао строгим постом, неће преко ноћи од насилника 

претворити у жртву", навела је Михајловић.'' И ова објава је илустрована фотографијом 

поменуте министарке са неименованог званичног догађаја у Палати Србија.; 

 Од новијих, пажњу привлачи и објава истог датума о активностима министра за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања на којој се може прочитати да ''Од 

понедељка ће бити омогућен пријем нових корисника у свим установама социјалне 

заштите за смештај, за децу и старе, јер се у претходна два месеца појавила потреба за 

смештај нових корисника, изјавио је министар за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања, Зоран Ђорђевић.“Пријем ће се извршити у сарадњи са 

епидемиолозима и у складу са прописаном инструкцијом, како би се омогућила 

потпуна заштита садашњих и нових корисника“, рекао је Ђорђевић.''. 

На наведене начине јавност, а нарочито грађани са правом гласа на предстојећим изборима, 

могу стећи уверење да поменуто јавно предузеће ''Београдски аеродром''  на неки начин 

''припада'' Српској напредној странци, односно да су наведене активности предузете у 

оквиру промоције политичке странке чији је председник истовремено носилац листе за 

парламентарне изборе и председник Републике Србије или да се ради о политичком 

програму и ставовима политичке странке које ће она, уколико буде у прилици, покушати да 

оствари након одржаних избора, а не да су предузете у оквиру званичних билатералних 

односа са страном државом, у својству председника Републике Србије. Исту забуну могу 



 

 

изазвати и преношење изјава политичких актера, датих у својству председнице Владе и 

министара, као и коришћењем званичних знамења Републике Србије за промоцију 

политичке странке. Осим тога, постоји могућност да се тиме омета фер и поштена 

предизборна кампања имајући у виду да се коришћењем изјава датих и активности 

предузетих у вршењу јавне функције нарушава принцип једнакости кандидата на штету 

оних који те функције не врше током предизборне кампање. 

Због свега наведеног позивамо Надзорни одбор, да у складу са члановима 99. и 100. Закона о 

избору народних посланика, спроведе одговорајући поступак, провери горе изнете наводе, 

утврди чињенице о могућем кршењу правила и начела равноправности од стране политичког 

субјекта и укаже на неправилности у поступању у изборном поступку и упути упозорење 

Српској напредној странцида више не врши такве и сличне објаве, односно да обрише све 

постојеће објаве у којима се приказују активности јавних функционера и државних органа, 

организација, установа и служби. 

 

За Транспарентност Србија  

Програмски директор 

Немања Ненадић 

Београд, 05.06.2020. 

 


