Регулаторно тело за електронске медије
Трг Николе Пашића 5
Београд

На основу члана 26. став 1. Закона о електронским медијима, подносим

ПРИЈАВУ

Против: ТВ Нови Пазар
Због: -

Прикривеног оглашавања
-

Непоштовања забране политичког оглашавања ван предизборне кампање

Дана 29.10.2019. године, непосредно пред емитовање централне вечерње информативне
емисије, Пружалац медијске услуге – ТВ Нови Пазар емитовао је програмски садржај –
седмоминутни спот у коме су промовисани резултати рада јединице локалне самоуправе.
У оквиру овог спота у четири наврата приказује се снимак митинга политичког субјекта –
Санџачке демократске партије, са јасно истакнутим партијским обележјима и говором
оснивача партије Расима Љајића.
Осим у означеном термину, наведени пружалац медијске услуге спорни садржај је емитовао
свакодневно у претходних најмање 20 дана од дана подношења ове пријаве.
Садржај спота доступан је на званичној YouTube презентацији ТВ Нови Пазар:
https://www.youtube.com/watch?v=FB_fXWRRIRQ&feature=emb_logo
Спорни садржај приказан је у следећим сегментима спота: 0:07-0:24; 2:44-3:03; 5:29-5:46 и
6:50-6:59.
Описани начин промовисања политичког субјекта противан је одредби члана 12. Закона о
оглашавању која прописује да је прикривено оглашавање забрањено.

У складу са Законом о оглашавању, приликом оцене да ли постоји прикривено оглашавање
нарочито се узима у обзир не само околност да ли је приказивање плаћено новцем или
другом врстом накнаде, већ и постојање оправданости представљања активности као и
то да ли се те активности помињу на начин који је уређивачки оправдан те да ли
постоји фаворизовање одређеног субјекта.
Сматрам да начин представљања политичког субјекта у оквиру програмског садржаја који
промовише рад локалне самоуправе није уреднички оправдан те да постоји недвосмислено
фаворизовање СДП у односу на све друге политичке субјекте.
Додатно, овакав начин политичке промоције забрањен је и чланом 47. став 1. тачка 5. Закона
о електронским медијима који налаже пружаоцу медијске услуге да поштује забрану
политичког оглашавања ван предизборне кампање.
Из наведених разлога, предлажем да Регулаторно тело за електронске медије изврши увид
у програмски садржај ТВ Нови Пазар емитован током тридесет дана који претходе дану
подношења ове пријаве, да недвосмислено утврди природу и интензитет приказивања
спорног програмског садржаја те да против овог пружаоца медијске услуге покрене
поступак и изрекне меру у складу са Законом о електронским медијима, односно да против
ТВ Нови Пазар поднесе захтев за покретање прекршајног поступка надлежном
прекршајном суду.

У Београду,
14.11.2019. године

Подносилац пријаве
Владана Јараковић,
Тополска 22, Београд
Тел. 069/232-1978

