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-НАДЗОРНИ ОДБОР 
ЗА 

ПРАЋЕЊЕ ПРЕДИЗБОРНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПАРЛАМЕНТЕРНЕ ИЗБОРЕ 2020. ГОДИНЕ- 
 

Предмет: указивање на неправилно поступање Надзорног одбора у предмету 01 број: 06-

2/106-20 

Поштовани,  

Веома смо зачуђени садржајем вашег дописа1 од 15. јуна 2020 у предмету 01 број: 06-2/106-20, 

а поводом три наша захтева у којима смо тражили одређено поступање Надзорног одбора у 

вези са активностима које су предузимале политичке странке, учесници избора – Српска 

напредна странка и Социјалистичка партија Србије. У овом случају је НО очигледно погрешно 

протумачио своја законска овлашћења и обавезе, а наше чуђење због тога проистиче из 

чињенице да међу члановима НО има и правних стручњака, те да НО може да рачуна на стручну 

подршку запослених у Служби Народне скупштине.  

У допису тачно констатујете да се у нашим захтевима ради о представљању изборних листа на 

друштвеним мрежама. Међутим, одмах потом неосновано закључујете да „такав начин 

представљања политичких партија и кандидата није у надлежности контроле Надзорног 

одбора“. У вези са тиме цитирате и одредбу члана 49. Закона о избору народних посланика (о 

обавезама РТС и РТВ да обезбеде равноправно представљање изборних листа), која нема 

никакве везе са нашим захтевима. Из члана 100. Закона о избору народних посланика сте 

цитирали само одредбе ст. 1. т. 2. (који се односи на поступање медија у изборној кампањи), 

иако смо ми затражили да Надзорни одбор поступи на основу члана 99. и 100 у целини.  

Ваш закључак о ненадлежности био би исправан да је Транспарентност Србија нпр. тражила од 

Надзорног одбора да обезбеди равноправно представљање изборних листа на друштвеној 

мрежи „Фејсбук“. Насупрот томе, ми смо тражили од НО да укаже на неправилности у 

поступању политичких странака, у овом случају Српске напредне странке и Социјалистичке 

партије Србије. Наши захтеви за поступање Надзорног одбора се не односе на друштвене мреже 

генерално, већ на садржину појединих објава на налозима конкретних политичких странака на 

друштвеним мрежама.  

 
1 https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Odgovor_Nadzornog_odbora_NSRS.pdf 
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Другим речима, указали смо на проблематичност једног вида „поступања политичких странака“, 

односно „предизборних активности“ политичких странака. Објављивање на друштвеним 

мрежама представља активност, а пошто се та активност одвија током изборне кампање у 

питању је „предизборна активност“. Када се та активност одвија на званичним налозима 

политичких странака на друштвеним мрежама, онда је реч о поступању, односно активности,  

политичке странке, јер политичке странке преко својих функционера, запослених или радно 

ангажованих лица одређују шта ће бити објављено у оквиру тих налога. На основу члана 100, ст. 

1. т. 1. „Надзорни одбор прати предизборне активности и указује на евентуалне неправилности 

у поступању политичких странака, кандидата и других учесника у изборном поступку“.  

Драго нам је да сте сагласни са нашим ставом, као што указујете у допису, о потреби да се 

функционерске активности одвоје и јасно разграниче од изборних, што није било учињено у 

примернима на које смо Вам раније указали. У складу са тим, позивамо Вас да на првој следећој 

седници преиспитате Ваше закључке са Пете седнице од 10.6. 2020. и да након тога укажете 

јавности на неправилно поступање конкретних политичких странака у конкретним ситуацијама 

које су ближе објашњене у нашим захтевима: 

• Dopis Nadzornom odboru - SNS zdravstveni radnici 

• Dopis Nadzornom odboru - SPS ministar spoljnih poslova 

• Dopis Nadzornom odboru - SNS predsednik i članovi Vlade 

Уједно користимо прилику да Вам укажемо да на интернет презентацији Народне скупштине, 

делу који се тиче Надзорног одбора, односно Пете седнице од 10.6.2020.2, није објављен допис 

који сте нам упутили. Сматрамо да би све одлуке НО, односно закључци о разматрању 

конкретних захтева, представки и иницијатива, требало да буду објављени на тој интернет 

презентацији. 

  

 

За Транспарентност Србија  

Програмски директор 

Немања Ненадић 

Београд, 20.6.2020. 
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