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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 Социјалистичкој партији Србије 

 

Поштовани,  

На друштвеној мрежи Фејсбук, на страници корисника „Сoцијалистичка партија 

Србије“,https://www.facebook.com/socijalistiSPS, са 24.988 пратилаца, коју ова странка користи 

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

слоганa ''Ми стојимо постојано''под којим на њима наступа, наишли смо на објаве које су и 

тренутно доступне амогу да представљају неправилности у поступање наведене политичке 

странке у изборном поступку.  

Прегледом доступних објава видљиво је: 

 да је дана 18. маја у 22 часа прва по реду, што значи и тада последња објављена, била 

објава о ставовимаминистра спољних послова, на којој се може прочитати ''Мој 

добронамеран савет јесте да се седне и разговара. Сваки дијалог је бољи од сукоба. Не 

сме се довести до тога да то не буде рационалан дијалог него да се створи атмосфера 

да су то све антисрпски потези, да је реч о негирању права српског народа и СПЦ. А 

нарочито ако се стекне уверење да неко покушава да отима светиње. За света места су 

увек говорили да нико не треба да у њих дира. Када би те свеце питали да ли су Срби 

или Црногорци мислим да би били изненађени.'' Објава је илустрована фотографијом 

на којој се види поменути министар како у службеним просторијама Министарства 

спољних послова разговара са неименованом женскком особом, док између њих на 

столу стоји плочица са називом Републике Србије на енглеском језику ''SERBIA'' и  на 

којој се у позадини види свечана застава Републике Србије; 

 

 Неколико објава ниже налази се још једна објава од 17. маја о ставовима министра 

спољних послова, на којој се може прочитати ''Лако ћете ви са мном, гледајте шта ћете 

са својим народом, својим грађанима и својом црквом. Србија је заинтересована само 

за мир, никаква хегемонија над вама нас не интересује, али дошао је крај и ваше 

хегемоније у Београду”, поручио је Дачић.'' И ова објава је илустрована фотографијом 

поменутог министра са неименованог званичног догађаја на којој се у позадини види 

https://www.facebook.com/socijalistiSPS


 

 

свечана застава Републике Србије и пано са називом Републике Србије на енглеском 

језику ''SERBIA''; 

 

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

могу стећи уверење да су наведене изјаве о билатералним односима са суседном државом 

дате у оквиру промоције политичке странке чији јепредседник истовремено и министар 

спољних послова 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 дате у својству министра спољних послова Републике Србије. Исту забуну може изазвати и 

коришћење 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 ту функцију не врше током 

предизборне кампање.  

Због свега наведеног позивамо Надзорни одбор, да у складу са члановима99. 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 

Социјалистичкој партији Србије 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. 

 


