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-НАДЗОРНИ ОДБОР 
ЗА 

ПРАЋЕЊЕ ПРЕДИЗБОРНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПАРЛАМЕНТЕРНЕ ИЗБОРЕ 2020. ГОДИНЕ- 
 

 

Предмет: Иницијатива Надзорном одбору да медијима у Републици Србији упути јавни позив 

да приликом извештавања о предизборним активностима функционера политичких странака 

и кандидата за народне посланике употребљавају појмове који прецизно и недвосмислено 

раздвајајају њихову јавну од политичке функције  

 

Поштовани,  

Грађани Републике Србије свакодневно се суочавају са бројним извештајима о предизборним 

активностима функционера политичких странака и кандидата за народне посланика за 

парламентарне изборе 2020. године. На основу, макар и летимичног, прегледа наведених 

извештаја може се уочити да медији приликом извештавања о предизборним активностима 



 

 

функционера, односно кандидата за народне посланике и преношења њихових изјава не 

раздвајају њихову јавну од њихове политичке функције12345.  

На тај начин јавност, а нарочито грађани са правом гласа на предстојећим изборима могу 

стећи уверење да је реч о свакодневном предузимању редовних активности државних органа 

и њихових функционера, ради спровођења политике и програма Владе Републике Србије, а 

не о активностима, односно изјавама представника политичких странака и кандидата за 

народне посланике током предизборне кампање. Oсим тога, овакав начин извештавања 

медија о тим активностима омогућава да јавни ресурси и јавне функције буду искоришћени 

за промоцију политичке странке чији су функционери и/или чланови носиоци јавних 

функција у државним органима. На крају, 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 Упути јавни позив свим медијима у 
Републици Србији (електронским, штампаним и информативним порталима) да без одлагања 
престану да, приликом извештавања о предизборним активностима функционера 
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политичких странака и кандидата за народне посланике, уз навођење њихових страначких и 
политичких функција наводе и њихову јавну функцију коју тренутно обављају, и на тај начин, 
у складу са чланом 100. Закона о избору народних посланика, упозори на евентуалне 
неправилности у поступању политичких странака и средстава јавног обавештавања којима се 
омета изборна кампања. 

Прецизно и недвосмислено раздвајање њихових јавних од политичких функција 
подразумева да медији избегавају да наводе да је председник партије/одбора/ или њихов 
потпредседник и функционер (председник државе, министар, градоначелник, председник 
општине и др.) изјавио или посетио нешто или некога 

  

 

За Транспарентност Србија  

Роберт Сепи 

Београд, 14.06.2020. 

 


