
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 Б92 

Назив пружаоца медијске услуге: Радио дифузно предузеће Б92 друштво са ограниченом 

одговорношћу, Београд  

Седиште и адреса: Аутопут за Загреб 22, Београд-Земун 

 

У току предизборне кампање за изборе расписане за 21. јун 2020. године, у информативној 

емисији Вести, ван предизборног програма, ТВ Б92 је дана 2. јуна 2020. године са почетком у 

23:13 часова емитовала прилог у коме је обавештавала о актуелним збивањима и активностима 

државних органа и функционера.  

У поменутом прилогу  пружалац медијске услуге извештавао је о активностима министра одбране 

Александра Вулина, његовој посети Пироту и враћању Војске Србије у Пирот. У прилогу је 

емитована изјава министра Вулина:  

„Пирот је војнички град. Пирот је град са традицијом. Пирот је град на стратешком месту. Он 

заслужује и треба да буде у најбољој могућој вези са Војском Србије. Војска Србије треба да се 

врати. Војска Србије треба да се врати у многе градове, треба да се врати у многа места, 

вратиће се у Пирот. То је добра вест за безбедност, то је добра вест за сигурност читавог краја 

и града Пирота. Али, то је и економски добра вест јер Војска је сигуран, добар послодавац. Као 

да се отворила још једна фабрика.“ 

Током давања цитиране изјаве министар Вулин налазио се у просторијама СНС у Пироту, те су 

страначка обележја СНС јасно видљива целим током Вулиновог обраћања.   

Емитујући спорни прилог, пружалац медијске услуге ставио је активности државног функционера 

у контекст изборне кампање и тиме  недвосмислено одступио од правила професионализма, 

објективности и новинарске етике у свом извештавању о политичким дешавањима. У 

информативној емисији, изван програма који се односи на предизборну кампању, пружалац 

медијске услуге обавештавао је о актуелним збивањима и активностима државних органа и 

функционера на начин који садржи посебно промотивно упућивање на подносиоца изборне листе,  

супротно Препоруци  комерцијалним пружаоцима медијске услуге о обезбеђивању заступљености 

без дискриминације у току предизборне кампање регистрованих политичких странака, коалиција и 

кандидата.  

Емитујући спорни садржај, пружалац медијске услуге занемарио је своју обавезу прописану 

Законом о електронским медијима, да току предизборне кампање регистрованим политичким 

странкама, коалицијама и кандидатима обезбеди заступљеност без дискриминације. Пружалац 

медијске услуге омогућио је функционеру, чије је учешће у програму било непосредно повезано са 

пословима из његовог делокруга, да у оквиру информативног програма промовише конкретну 

изборну листу, стављајући тиме изборну листу  „Александар Вучић – За нашу децу“  у привилегован 

положај у односу на остале учеснике избора.  



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

изборне кампање обезбеђује учесницима избора заступљеност без дискриминације, чиме је 

прекршио чл. 47. став 1. тачка 5) Закона о електронским медијима, те да ми је тиме угрозио право 

гарантовано чланом 9. Закона о избору народних посланика на правовремено, истинито, потпуно и 

објективно обавештавање о програмима и активностима подносилаца изборних листа и о 

кандидатима са тих листа, предлажем да Регулаторно тело за електронске медије изврши увид у 

програмски садржај емитован на ТВ Б92 2. јуна 2020. године са почетком у 23:13 часова и да против 

Радио дифузног предузећа Б92 д.о.о. Београд  покрене поступак и изрекне меру у складу са Законом 

о електронским медијима.  

 

У Београду,  

14.06.2020. године                     Подносилац пријаве: 

                                                                                                                       Владана Јараковић 

          Таковска 23/II 

          11103 Београд 

 vladana.jarakovic@crta.rs  
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