
Регулаторно тело за електронске медије  

Трг Николе Пашића 5  

11000 Београд  

 

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

  

ПРИЈАВУ 

Против:  

 

Назив пружаоца медијске услуге: Јавна медијска установа “Радио-телевизија Србије” 

Назив медијске услуге (скраћено): РТС 1 

 

Због:  

- Повреде обавезе обезбеђивања регистрованим политичким странкама, коалицијама и 

кандидатима заступљености без дискриминације у току изборне кампање;  

- Повреде забране прикривеног или посредног препоручивања изборних листа или кандидата 

приказивањем забавног програмског садржаја  у коме  се појављује кандидат на изборној 

листи.  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Током изборне кампање за изборе за одборнике у Скупштини града Београда расписане за 3. април 

2022. године, у телевизијском програму „РТС 1 “ Јавне медијске установе “Радио-телевизија Србије” 

приказане су епизоде забавног серијала  “На вечери код” у којима је учествовала Ива Штрљић, 

кандидаткиња на проглашеној изборној листи за изборе за одборнике у Скупшини града Београда  

“Александар Вућић - Заједно можемо све”.  

Током изборне кампање, кандидаткиња са проглашене изборне листе учествовала је: 

1) У епизоди серијала премијерно емитованој 28. фебруара 2022. године од 22:10 до 23:10 

часова и репризираној најпре 1. марта 2022. Од 04:07 до 05:05 часова а потом и 5. марта 2022. 

Од 11:02 до 12:04 часова.  

2) У епизоди премијерно емитованој 7. марта 2022. Од 22:14 до 23:18 часова,и репризираној 8. 

марта од 04:06 до 05:06 часова и 12. марта 2022. Од 11:05 до 12:05 часова.  

Приказани програмски садржаји произведени су 2022. године.  

Чланом 47. Став 1. Тачка 5) Закона о електронским медијима прописано је да је пружалац медијске 

услуге, у односу на свој програмски садржај, у складу са својом програмском концепцијом, дужан  

да (...) у току изборне кампање регистрованим политичким странкама, коалицијама и кандидатима 

обезбеди заступљеност без дискриминације. 



Одредбом члана 4. став 4. Правилника о начину извршавања обавеза јавних медијских сервиса 

током изборне кампање забрањено је током изборне кампање приказивати игране, документарне, 

забавне или друге сличне програмске садржаје у којима се појављује функционер или истакнути 

представник подносиоца изборне листе или кандидат. Ставом 5. истог члана прописано је да се 

цитирана забрана не односи се на програмске садржаје који су произведени најмање четири године 

пре него што су избори расписани. 

Због свега наведеног, сматрам да је јавни медијски сервис - Јавна медијска установа “Радио-

телевизија Србије” у наведеним терминима приказао програмски садржај којим је, приказавши 

забавни програмски садржај произведен мање од 4 године пре расписивања избора у коме  се 

појављује кандидаткиња на изборној листи,  на прикривен и посредан начин препоручивао 

проглашену  изборну листу за изборе за одборнике у Скупштини града Београда “Александар 

Вучић - Заједно можемо све” и кандидаткињу са те листе. На тај начин овај јавни медијски сервис 

омогућио је привлегован положај тој изборној листи у односу на друге учесике избора, чиме је 

повредио своје обавезе из члана 47. став 1. тачка 5) Закона о електронским медијима ближе 

утврђене чланом 4. став 4. Правилника о начину извршавања обавеза јавних медијских сервиса 

током изборне кампање. 

Из тог разлога, предлажем да Регулаторно тело за електронске медије изврши увид у програмски 

садржај приказан на РТС 1 у емисији “На вечери код” следећим терминима: 1. марта 2022. Од 04:07 

до 05:05 часова;  5. марта 2022. Од 11:02 до 12:04 часова; 7. марта 2022. од 22:14 до 23:18 часова ,  

8. марта од 04:06 до 05:06 часова и 12. марта 2022. Од 11:05 до 12:05 часова,  те да против  јавног 

медијског сервиса - Јавна медијска установа “Радио-телевизија Србије” покрене поступак и 

изрекне меру у складу са Законом о електронским медијима.  

 

У Београду,  

31. марта 2022. године         

                                                                                        Подносилац пријаве 
       

         Владана Јараковић 
                     Адреса: Француска 6, 11108 Београд, 

                     Телефон: 011/ 24 000 62,  

                     Електронска пошта:    

        vladana.jarakovic@crta.rs               

 

          

   

      
 


