
  

1  
  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                                        
НАРОДНА СКУПШТИНА  
Трг Николе Пашића 13  
11000 БЕОГРАД  
              

  
- Надзорни одбор за изборну кампању за парламентарне изборе 2022. године - 

  
  
Предмет: Иницијатива за указивање на неправилности у поступању током изборне кампање и 
упућивање упозорења средствима јавног обавештавања и учесницима у изборној кампањи 
Српске напредне странке 
 
 
Поштовани, 
 
На веб страници B92.net, подстраници ''Парламентарни избори 2022'', тачније на адреси 
https://www.b92.net/info/izbori2022/vesti.php?yyyy=2022&mm=03&dd=29&nav_id=2130428 29. 
марта ове године објављена је вест, преузета са веб странице компаније ''Новости'', 
подстранице ''Избори 2022'', тачније са адресе https://www.novosti.rs/vesti/izbori-
2022/1101398/otvorise-fabrike-odanusmo-pogledajte-novi-sns-spot-vucic-porucuje-svako-nas-
vazan-ali-svi-igramo-istu-muziku-video, под називом ''Нови СНС спот – Вучић поручује: "Свако од 
нас је важан, али сви играмо на исту музику!". У њеном поднаслову је, посредно, прецизиран 
разлог њеног објављивања и циљ који се на тај начин жели постићи -  да се грађани обавесте о 
томе да је ''Српска напредна странка објавила на свом Јутјуб каналу нови предизборни спот 
под називом "Свако од нас је посебан и важан". Садржину поменуте вести представља 
текстуални приказ изјава актера из видео спота, међу којима и приказ изјава Александра Вучића 
којим је ова вест илустрована.  
 
То међутим, није једини случај таквог прикривеног политичког оглашавања. У наставку су 
приказани веб странице других портала који су пренели (сами или преузели једни од других) 
"вест" о овом споту, као и о другим спотовима Српске напредне странке: 
 
https://informer.rs/vesti/politika/690330/sns-spot-izbori-2022 

https://pink.rs/politika/388995/'a-be-bate-odanusmo-kad-nam-otvorise-fabrike'-pogledajte-novi-
spot-sns-zajedno-cemo-izgraditi-bolju-i-uspesniju-srbiju-video 

https://prvaplus.prva.rs/info/izbori2022/vesti.php?yyyy=2022&mm=03&dd=29&nav_id=2130428 

https://www.telegraf.rs/vesti/politika/3477563-novi-predizborni-spot-sns-ako-ostanemo-ujedinjeni-
jedina-granica-su-nasi-snovi 

https://jutarnjevesti.com/vesti/933030/otvorise-fabrike-odanusmo-pogledajte-novi-sns-spot-vucic-
porucuje-svako-od-nas-je-vazan-ali-svi-igramo-na-istu-muziku-video 

https://www.b92.net/info/izbori2022/vesti.php?yyyy=2022&mm=03&dd=29&nav_id=2130428
https://www.novosti.rs/vesti/izbori-2022/1101398/otvorise-fabrike-odanusmo-pogledajte-novi-sns-spot-vucic-porucuje-svako-nas-vazan-ali-svi-igramo-istu-muziku-video
https://www.novosti.rs/vesti/izbori-2022/1101398/otvorise-fabrike-odanusmo-pogledajte-novi-sns-spot-vucic-porucuje-svako-nas-vazan-ali-svi-igramo-istu-muziku-video
https://www.novosti.rs/vesti/izbori-2022/1101398/otvorise-fabrike-odanusmo-pogledajte-novi-sns-spot-vucic-porucuje-svako-nas-vazan-ali-svi-igramo-istu-muziku-video
https://informer.rs/vesti/politika/690330/sns-spot-izbori-2022
https://pink.rs/politika/388995/'a-be-bate-odanusmo-kad-nam-otvorise-fabrike'-pogledajte-novi-spot-sns-zajedno-cemo-izgraditi-bolju-i-uspesniju-srbiju-video
https://pink.rs/politika/388995/'a-be-bate-odanusmo-kad-nam-otvorise-fabrike'-pogledajte-novi-spot-sns-zajedno-cemo-izgraditi-bolju-i-uspesniju-srbiju-video
https://prvaplus.prva.rs/info/izbori2022/vesti.php?yyyy=2022&mm=03&dd=29&nav_id=2130428
https://www.telegraf.rs/vesti/politika/3477563-novi-predizborni-spot-sns-ako-ostanemo-ujedinjeni-jedina-granica-su-nasi-snovi
https://www.telegraf.rs/vesti/politika/3477563-novi-predizborni-spot-sns-ako-ostanemo-ujedinjeni-jedina-granica-su-nasi-snovi
https://jutarnjevesti.com/vesti/933030/otvorise-fabrike-odanusmo-pogledajte-novi-sns-spot-vucic-porucuje-svako-od-nas-je-vazan-ali-svi-igramo-na-istu-muziku-video
https://jutarnjevesti.com/vesti/933030/otvorise-fabrike-odanusmo-pogledajte-novi-sns-spot-vucic-porucuje-svako-od-nas-je-vazan-ali-svi-igramo-na-istu-muziku-video
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https://www.kurir.rs/vesti/izbori-2022/3901707/sns-objavio-novi-spot-vucic-poslao-snaznu-poruku-
ako-ostanemo-ujedinjeni-jedina-granica-su-nasi-snovi-video 

https://www.alo.rs/izbori-2022/vesti/612769/ej-ta-ne-mozete-sa-nama-da-se-merite-folklorasi-
krenuli-u-raspravu-na-smotri-a-onda-se-pojavio-vucic-svi-igramo-na-istu-muziku/vest 

https://www.srbijadanas.com/vesti/izbori-2022/svako-od-nas-je-poseban-i-vazan-predsednik-u-
novom-spotu-poslao-snaznu-poruku-gradanima-video-2022-03-29 

https://vojvodinauzivo.rs/vucic-svako-od-nas-je-vazan-ali-svi-igramo-na-istu-muziku-video/ 

https://www.blic.rs/izbori-2022/predsednicki-izbori/vucic-ne-morate-da-me-volite-samo-pogledajte-
semafor/0pghhjm 

 
На основу свега горе наведеног може се закључити да је у конкретном случају реч о 
информативној делатности која то у суштини није већ се њом врши прикривено политичко 
оглашавање преношењем спота једног политичког субјекта. На тај начин Српска напредна 
странка постиже двоструку корист. Пре свега, постиже већу видљивост својих предизборних 
видео спотова међу читаоцима ових средстава јавног обавештавања. Истовремено, наведену 
корист Српска напредна странка остварује потпуно бесплатно јер се емитовање предизборног 
спота на тај начин не плаћа. Тиме се, имајући у виду да се емитовање предизборних спотова 
иначе плаћа и да трошкове за њихово плаћање политички субјекти морају да прикажу у 
својим извештајима о утрошеним средствима достављеним Агенцији за спречавање 
корупције, крши принцип једнакости свих кандидата и проглашених изборних листа, на штету 
оних који такво прикривено политичко оглашавање, у форми информативне делатности, не 
врше током предизборне кампање.  
 
Поред поменуте вести и видео спота, на наведеној адреси компаније ''Новости'' се налазе 
извештаји и видео снимци са скупа Српске напредне странке и Александра Вучића у Суботици, 
као и још десетак извештаја о страначким активностима Српске напредне странке. Осим 
поменутог, на наведеној адреси се налази и изјава Синише Малог, министра финансија у Влади 
Републике Србије и функционера Српске напредне странке, о томе да ''... је један опозиционар 
имао јединицу из математике...'', као и изјава о Владети Јанковићу, кандидату за 
градоначелника Београда и носиоцу изборне листе коалиције ''Уједињени за победу Београда'', 
под насловом " СРАМНО: Владета Јанковић пореди активисте СНС-а са нацистима". Имајући 
у виду да је цела страница пуна искључиво вести о активностима Српске напредне странке и 
Александра Вучића (у афирмативном тону), изузев два текста о опозицији (у негативном тону), 
реч је о очигледној и изузетној несразмери у заступљености политичких субјеката и кандидата 
учесника у изборном процесу у наведеном средству јавног обавештавања. 
 
На овај начин се додатно крши принцип једнакости свих кандидата и проглашених изборних 
листа. Осим тога, преношењем горе поменуте  изјаве министра финансија у Влади Републике 
Србије и функционера Српске напредне странке, Синише Малог, угрожава се морални 
интегритет личности других кандидата.  
 

https://www.kurir.rs/vesti/izbori-2022/3901707/sns-objavio-novi-spot-vucic-poslao-snaznu-poruku-ako-ostanemo-ujedinjeni-jedina-granica-su-nasi-snovi-video
https://www.kurir.rs/vesti/izbori-2022/3901707/sns-objavio-novi-spot-vucic-poslao-snaznu-poruku-ako-ostanemo-ujedinjeni-jedina-granica-su-nasi-snovi-video
https://www.alo.rs/izbori-2022/vesti/612769/ej-ta-ne-mozete-sa-nama-da-se-merite-folklorasi-krenuli-u-raspravu-na-smotri-a-onda-se-pojavio-vucic-svi-igramo-na-istu-muziku/vest
https://www.alo.rs/izbori-2022/vesti/612769/ej-ta-ne-mozete-sa-nama-da-se-merite-folklorasi-krenuli-u-raspravu-na-smotri-a-onda-se-pojavio-vucic-svi-igramo-na-istu-muziku/vest
https://www.srbijadanas.com/vesti/izbori-2022/svako-od-nas-je-poseban-i-vazan-predsednik-u-novom-spotu-poslao-snaznu-poruku-gradanima-video-2022-03-29
https://www.srbijadanas.com/vesti/izbori-2022/svako-od-nas-je-poseban-i-vazan-predsednik-u-novom-spotu-poslao-snaznu-poruku-gradanima-video-2022-03-29
https://vojvodinauzivo.rs/vucic-svako-od-nas-je-vazan-ali-svi-igramo-na-istu-muziku-video/
https://www.blic.rs/izbori-2022/predsednicki-izbori/vucic-ne-morate-da-me-volite-samo-pogledajte-semafor/0pghhjm
https://www.blic.rs/izbori-2022/predsednicki-izbori/vucic-ne-morate-da-me-volite-samo-pogledajte-semafor/0pghhjm
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Због свега наведеног позивамо Надзорни одбор, да у складу са члановима 145. и 146. Закона о 
избору народних посланика ("Сл. гласник РС", бр. 14/2022) изврши надзор над поступањем 
представника Српске напредне странке и наведених средстава јавног обавештавања 
спровођењем одговарајућег поступка, провери горе изнете наводе, утврди чињенице о могућем 
кршењу правила и начела равноправности од стране наведених средстава јавног обавештавања, 
укаже на неправилности у поступању у изборном поступку и упути упозорење представницима 
Српске напредне странке као учесницима у изборном поступку  и наведеним средствима јавног 
обавештавања да више не врше такве и сличне објаве, односно да обришу све постојеће објаве 
у којима се на описани начин приказују активности политичких субјеката. 
 
 

У Београду, дана 5. априла 2022. године 

  
За организацију Транспарентност Србија   
Програмски директор   
Немања Ненадић   

  

  


