Надзорном одбору за изборну кампању за парламентарне изборе 2022. године
Народна Скупштина Републике Србије
Трг Николе Пашића 13, Београд

ДОПИС НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ЗА ИЗБОРНУ КАМПАЊУ
ЗА ПАРЛАМЕНТАРНЕ ИЗБОРЕ 2022. ГОДИНЕ
Поштовани,
Организација Транспарентност Србија је 24.фебруара 2022. упутила Скупштини Србији
захтев за приступ информацијама од јавног значаја, уједно и Иницијативу за поступање
Народне скупштине, предлажући и тражећи да обезбеди услове за испуњавање законских
обавеза Надзорног одбора, чије је чланове Народна скупштина изабрала својом Одлуком,
на основу члана 145. став 2. Закона о избору народних посланика („Сл. гласник РС“, бр.
14/2022) и члана 8. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС“, бр. 9/10,
108/13 - др. закон) на Деветнаестом ванредном заседању Народне скупштине Републике
Србије у Дванаестом сазиву.
Од Народне скупштине, а на основу Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), тражили смо
да нам достави информације које поседује у вези са досадашњим радом Надзорног
одбора, и то:
1. Информацију о томе да ли је Народна скупштина, од 14.02.2022, па до дана
поступања по овом захтеву, примала дописе намењене Надзорном одбору или његовим
члановима, и на који начин их је упознавала са садржајем тих дописа;
2. Информацију о томе да ли је Надзорни одбор одржао седнице или неформалне
састанке у просторијама Народне скупштине, и када су те седнице одржане:
3. Информацију о томе да ли је Служба Народне скупштине на неки други начин
пружала подршку у раду Надзорном одбору;
4. Копије докумената који се односе на тачке 1-3 овог захтева, уз заштиту личних
података (нпр. копије записника са седница Надзорног одбора, копије обраћања НО у
којима се указује на потребу поступања у оквиру надлежности тог тела и одговора НО);
5. Копија документа који уређује питање пружања подршке у раду Надзорног
одбора од стране Народне скупштине, уколико постоји.
Од НС РС, дана 16.фебруара 2022, добили смо одговор којим нас упућују да вам се
директно обратимо за тачку 4, односно копије докумената који се односе на тачке 1 – 3
из овог захтева.

У складу са препоруком НС РС, обавештавамо вас да Транспарентност Србија прати
разне аспекте изборне кампање и поступања учесника у изборној кампањи, те да смо
прве налазе представили на конференцији за медије одржаној 13.фебруара 2022.
Том приликом смо представили и прве налазе досадашњег тока изборне кампање (који
се налазе у прилогу овог мејла):
• Финансирање кампање из буџета - табеле
• ТВ кампања 2022 процена вредности - прве три недеље
• Функционерска кампања пресек 14. март - табеле
На овој конференцији смо се осврнули и на досадашњи рад Надзорног одбора и
похвалили као позитиван корак обраћање јавности у вези са раздвајањем јавне и
политичке функције.
Транспарентност Србија је заинтересована да са Надзорним одбором оствари сарадњу,
за коју се надамо да ће бити плодотворнија него у случају избора 2020. године. Уколико
постоји заинтересованост са ваше стране, спремни смо да са НО одржимо и краћи
састанак на којем бисмо вас упознали са ситуацијама и проблемима на чије решавање би
Надзорни одбор могао да утиче.
Напомена: У прилогу мејла достављамо и одговор НС РС.

За организацију Транспарентност Србија,
Немања Ненадић,
Програмски директор
Београд, 16.02.2022.

