
Регулаторно тело за електронске медије 

Трг Николе Пашића 5 

11000 Београд 

   

ПРИЈАВА 

  

Подаци о пружаоцу медијске услуге против кога подносим пријаву: 

Назив медијске услуге (скраћено): ТВ Пинк 

Назив пружаоца медијске услуге: Предузеће за информисање и маркетинг PINK 

INTERNACIONAL COMPANY друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 

Седиште и адреса: Незнаног јунака 1, Београд 

  

У програму ТВ Пинк дана 5. априла 2020. године, са почетком у 21:16 h, емитована је репортажа 

из Клинике за инфективне и тропске болести у којој се лече пацијенти са најтежим симптомима 

болести COVID-19. У појединим кадровима, учињена су препознатљивим лица пацијената 

прикључених на респираторе као и лични подаци из здравственог картона једног од њих.   

Уставом зајемчени достојанство личности и заштита података о личности уживају посебну 

заштиту и у области пружања медијских услуга. Закон о електронским медијима прописује да се 

медијска услуга пружа на начин којим се поштују људска права а нарочито достојанство 

личности, те да се Регулатор стара да се у свим програмским садржајима поштује 

достојанство личности и људска права [...] осим ако за то постоји програмско и уметничко 

оправдање (члан 50. став 1. и 2. Закона о електронским медијима). 

Забрана објављивања програмских садржаја којима се повређује људско достојанство додатно је 

прецизирана чланом 21. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских 

услуга, којим је (став 3.) прописано да пружалац медијске услуге не сме приликом приказивања 

стварних догађаја нарушавати људско достојанство, нарочито приказујући оболело лице или 

жртву насиља или трагичног догађаја која умире или је изложена озбиљној физичкој или 

менталној патњи. 

Истим Правилником (члан 28. став 1.) прописано је да пружалац медијске услуге не може 

објавити информацију из приватног живота, односно [...] запис лика (фотографски, цртани, 

филмски, видео, дигитални и сл.) [...] без пристанка лица чијег се приватног живота информација 

тиче, односно лица чије речи, лик односно глас садржи, ако се при објављивању може закључити 

које је то лице. 



Будући да је допринос јавној расправи о трагичним последицама болести COVID-19 

пружалац медијске услуге могао да обезбеди и уз пуну заштиту достојанства и приватности 

пацијената, а нарочито имајући у виду да се радило о пацијентима који због здравственог 

стања нису ни могли дати сагласност за објављивање својих записа лика и личних података, 

сматрам да је у конкретном случју интерес заштите људских права био претежан над 

интересом да се објави репортажа на начин на који је то у спорном садржају учињено.   

Имајући у виду да пружалац медијске услуге није медијску услугу пружао на начин којим се 

поштују људска права, а нарочито достојанство личности, предлажем да Регулаторно тело за 

електронске медије изврши увид у програмски садржај емитован на ТВ Пинк 5. априла 2020. 

године са почетком у 21:16 часова и да против Предузећа за информисање и маркетинг PINK 

INTERNACIONAL COMPANY друштво са ограниченом одговорношћу, Београд, покрене 

поступак и изрекне меру у складу са Законом о електронским медијима. 

Прилог:  Одломак репортаже емитоване на ТВ Пинк 5. априла 2020. године у коме су  лични 

подаци пацијента јасно су видљиви од 02:00 до 02:08 одломка, док слике лица пацијената нису 

уопште или нису адекватно замагљене у више кадрова у репортажи.  

У Београду, 

08.04.2020. године                                                                            Подносилац пријаве 

 

Раша Недељков 

                                                                                                                      Таковска 23/II спрат,  

11103 Београд  

         rasa.nedeljkov@crta.rs  
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