
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: ЗОНА ПЛУС д.о.о., Ниш 

Назив медијске услуге (скраћено): Зона плус  

Седиште и адреса: Цара Душана 86, Ниш 

Због: Непоштовања забране политичког оглашавања ван предизборне кампање   

Пружалац медијске услуге је у свом телевизијском програму који се емитује под скраћеним 

идентификационим знаком Зона плус дана 7. децембра 2021. у 18:32 часова емитовао програмски 

садржај – пропагандни спот којим се промовишу активности органа јавне власти – Минитарства 

државне управе и локалне самоуправе али и активности политичке организације – Српске напредне 

странке.  

У делу спота у коме наратор изговара текст : „Све ово не би било могуће без блиске сарадње са 

председником Републике“ у видео запису појављује се слика председника Републике и председника 

Српске напредне странке са скупа овог политичког субјекта на коме се јасно види обележје Српске 

напредне странке - препознатљив слоган који странка користи у својим промотивним активностима 

„Александар Вучић – За нашу децу.“  

Осим у термину емитовања на који указујем овом пријавом исти спот је у програму ТВ Зона плус 

емитован у још најмање два термина – 24. новембра 2021. у 18:23 часова и 25. новембра 2021. године 

у 18:20 часова. 

Садржај на који указујем овом пријавом и који је у наведеним терминима емитован у програму 

пружаоца медијске ускуге кога пријављујем доступан је и на YouTube каналу Министарства 

државне управе и локалне самоуправе, на адреси https://www.youtube.com/watch?v=Poz7Ppeyiyg . 

Спорни садржај приказан је у делу спота 2:55 - 3:00.  

Сматрам да су на овај начин активности и резултати рада Министарства државне управе и локалне 

самоуправе искоришћени за промоцију политичке странке те да је описаном случају емитован 

садржај који представља промотивне активности политичких организација у смислу члана 3. став 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=Poz7Ppeyiyg


тачка 3) Закона о оглашавању, а чије је приказивање забрањено одредбом члана 47. став 1. тачка 5. 

Закона о електронским медијима који налаже пружаоцу медијске услуге да поштује забрану 

политичког оглашавања ван предизборне кампање. 

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

програмски садржај емитован на Зона плус 7. децембра 2021. у 18:32 часова и да против пружаоца 

медијске услуге ЗОНА ПЛУС д.о.о., Ниш покрене поступак и изрекне меру у складу са Законом о 

електронским медијима. 

 

У Београду, 

27. децембра 2021. године                                                                        Подносилац пријаве 

         Александра Срећковић 

Таковска 23/II, Београд 

aleksandra.sreckovic@crta.rs 

                                                                                      

 

 


