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): Радио Пинк 91,3
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 Радио Пинк 91,3 дана 29.04.2020. године, са почетком у 20:05h; 30.04.2020. године, са
почетком у 20:30 и 01.05.2020. године, са почетком у 20:30 h емитован је вишеминутни слоган
садржине „Хеј, хеј, Ђиласе! Врати паре, лопове!“
Цитирана порука није емитована у саставу информисања о одређеном догађају, нити се може
окарактерисати као културни или уметнички садржај. Ради се о садржају коме не претходи било
какво чињенично извештавање већ се се пружалац медијске услуге непосредно, без уредничког
оправдања, обраћа политичком неистомишљенику. Поред тога, емитовање оваквих слогана са
недвосмисленим политичким порукама у програму Радија Пинк у било ком тренутку, а нарочито
у периоду који непосредно претходи изборној кампањи, представља посредно успостављање
комуникације са бирачима и политичку промоцију субјеката који су се у претходном периоду,
коришћењем истог овог слогана, сукобљавали са лицем које се напада у спорном садржају.
Објављивање оваквих коментара у вези са конкретно одређеним лицем, без уредничког оправдања
или упоришта у чињеничном извештавању, нарочито у актуелном политичком тренутку, не може
се сматрати јавним информисањем у јавном интересу које се заснива на начелима објективности,
непристрасности, правовремености и потпуности.
Комерцијални пружаоци медијских услуга обавезни су Законом о електронским медијима да
обезбедe слободно, истинито, објективно, потпуно и благовремено информисање (чл. 47 став 1.
тачка 1). Правилник о заштити људских права у области јавног информисања прописује низ
правила усмерених на обезбеђивање слободног, истинитог, објективног, потпуног и благовременог
информисање којa подразумевају да [...] ако се износе наводи о нестручности, неморалном или
незаконитом поступању [...] пружалац медијске услуге је дужан да пружи могућност том лицу да
одговори на објављену информацију, односно да учествује у расправи на равноправан начин (чл.
8. став 1.). Исти правилник изричито забрањује емитовање једностраних напада на лице и вођење
дуготрајних или понављаних кампања у вези са појединим лицем без релевантних нових података
који би оправдали продужено или поновљено извештавање о истој личности, догађају или појави
(чл. 8. став 2.).
Имајући у виду да пружалац медијске услуге није медијску услугу пружао на начин којим би
обезбедио поштовање права на истинито, потпуно и благовремено информисање зајемчено чланом

51. Устава Србије, предлажем да Регулаторно тело за електронске медије изврши увид у
програмски садржај емитован на Радио Пинк 29.04.2020. године, са почетком у 20:05h; 30.04.2020.
године, са почетком у 20:30 и 01.05.2020. године, са почетком у 20:30 h 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.

У Београду,
8. маја 2020. године

Подносилац пријаве
Раша Недељков
Таковска 23/II спрат
11103 Београд

