
Регулаторно тело за електронске медије 

Трг Николе Пашића 5 

Београд 

  

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

  

ПРИЈАВУ 

 

Против:  
Пружалац медијске услуге: РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПАНЧЕВО д.о.о., Панчево 

Назив медијске услуге (скраћено): ТВ Панчево  

Седиште и адреса: Николе Ђурковића 1, Панчево 

Предмет:  Непоштовање забране политичког оглашавања ван предизборне кампање   

1) Дана 2. децембра 2021. године у 18:59 часова и дана 9. децембра 2021. године у 18:59 часова, 

непосредно пред емитовање централне вечерње информативне емисије, пружалац медијске 

услуге је у свом телевизијском програму који се емитује под скраћеним идентификационим 

знаком „ТВ Панчево“ емитовао програмски садржај – пропагандни спот у трајању од 35 

секунди којим се промовишу активности политичке организације – Српске напредне 

странке. Садржину спота превасходно чини обраћање председника странке и промоција 

резултата рада државних институција, а у уводном кадру спота приказан је исечак са 

промотивног скупа Српске напредне странке на коме се јасно виде обележја овог политичког 

субјекта;  

2) Дана 16. децембра 2021. године у 18:56 часова, непосредно пред емитовање централне 

вечерње информативне емисије, пружалац медијске услуге је у свом телевизијском 

програму који се емитује под скраћеним идентификационим знаком „ТВ Панчево“ емитовао 

програмски садржај – пропагандни спот у трајању од 50 секунди којим се промовишу 

активности политичке организације – Српске напредне странке. Поред обраћања 

председника странке и промовисања резултата рада државних институција, спот садржи 

обележје– лого Српске напредне странке и препознатљив слоган који странка користи у 

својим промотивним активностима „За будућност наше деце – А. Вучић.“ 

Сматрам да је у случајевима описаним у тачки 1) и 2) ове пријаве емитован садржај који представља 

промотивне активности политичких организација у смислу члана 3. став 2. тачка 3) Закона о 

оглашавању, а чије је приказивање супротно одредби члана 47. став 1. тачка 5. Закона о 

електронским медијима који налаже пружаоцу медијске услуге да поштује забрану политичког 

оглашавања ван предизборне кампање. 

Посебно напомињем да је Решењем број 07-981/9 од 15.09.2020. године Регулатор овом пружаоцу 

медијске услуге због садржаја емитованог у програму „ТВ Панчево“ раније већ изрицао меру 



упозорења, и то управо због кршења одредаба члана 47. став 1. тачка 5) Закона о електронским 

медијима, односно због стављања у привилегован положај Српске напредне странке у односу на 

друге политичке странке.  

Због свега наведеног, предлажем да Регулаторно тело за електронске медије изврши увид у 

програмски садржај емитован на „ТВ Панчево“ 2. децембра 2021. године у 18:59 часова, дана 9. 

децембра 2021. године у 18:59 часова и дана 16. децембра 2021. године у 18:56 часова и да против 

пружаоца медијске услуге РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПАНЧЕВО д.о.о., Панчево покрене поступак и 

изрекне меру у складу са Законом о електронским медијима. 

 

У Београду, 

27. децембра 2021. године                                                                       Подносилац пријаве 

                                                                                                             Лана Авакумовић 

                                   Таковска 23/II, Београд 

                        lana.avakumovic@crta.rs  
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