
 

 

Република Србија 
Народна скупштина  
Београд 
Трг Николе Пашића 13 
 
 

-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 интернет страници специјализованој за дељење и размену видео – датотека ''Youtube'', 

тачније на адреси https://www.youtube.com/watch?v=Cdya1vCy36g налази се видео спот Српске 

напредне странке који ова странка користи у изборној кампањи за парламентарне изборе 

2020. године. Спот носи назив ''Србија се опоравља од коронавируса захваљујући нашим 

племенитим здравственим радницима'' а садржај се већем броју грађана дели под hashtag-ом 

#Vucic#SNS#Srbija#GradimoBuducnostSrbije.  

Прегледом поменутог спота видљиво је да су: 

 у 20. секунди коришћен видео прилог о посети председника Републике Александра 

Вучића, који је и председник Српске напредне странке, неименованој здравственој 

установи и сусрету са здравственим радницима и сарадницима који у њој раде; 

 у другим деловима нпр. 4., 5., 17., 18. секунди спота коришћени видео снимци 

неименованих јавних здравствених установа и здравствених радника и сарадника како 

у њима раде и 

 у 7. и 8. секунди спота коришћен видео снимак који приказује зграду јавног предузећа 

са јасно видљивим називом ''Београдски аеродром'' на српском, односно ''Belgrade 

Airport'' на енглеском језику. 

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

могу стећи уверење да поменуто јавно предузеће ''Београдски аеродром''и здравствене 

установе на неки начин ''припадају'' Српској напредној странци, односно да су у борби 

против пандемије коронавируса, као и племенити здравствени радници и сарадници 

здравствене услуге и заштиту грађанима Републике Србије пружали као функционери, 

чланови и активисти Српске напредне странкеза време а не као обавезу свих запослених у 

здравственом систему.  

https://www.youtube.com/watch?v=Cdya1vCy36g
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Vucic
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Vucic
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Srbija
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Srbija


 

 

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 странци да 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. 

 


