
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: РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА НОВИ ПАЗАР д.о.о., Нови Пазар 

Назив медијске услуге (скраћено): РТВ Нови Пазар 
Седиште и адреса: Стане Бачанин 29, Нови Пазар 

Због:  

● Повреде обавезе обезбеђивања регистрованим политичким странкама, коалицијама и 

кандидатима заступљености без дискриминације у току изборне кампање  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Током изборне кампање за изборе расписане за 3. април 2022. године,  пружалац медијске услуге 

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА НОВИ ПАЗАР д.о.о., Нови Пазар је, у телевизијском програму који се 

емитује под скраћеним идентификационим знаком „ РТВ Нови Пазар “, током информативне 

емисије „Дневник“, у деловима програма означеним као изборни програм обавештавао је о 

активностима носилаца јавне власти који су истовремено и кандидати на изборима или који су 

промотивно упућивали на изборне листе односно кандидате: 

- Дана 11.  марта 2022. године, од 19:07 до 19:21 приказан је изборни блок Дневника у оквиру 

кога је, од 19:07 до 19:13  извештавано о активностима Татјане Матић, министарке трговине, 

туризма и телекомуникација и кандидаткиње под редним бројем 31. на изборној листи 

„Александар Вучић – Заједно можемо све“ које је она у својству министарке обављала у 

Новом Пазару. Након тога, у делу изборног блока емитованом од 19:13 до 19:17 извештавано 

је о активностима Татјане Матић у својству функционерке СДПС-а и кандидаткиње на 

изборној листи.  

- Дана 14. марта 2022. године, од 19:03 до 19:20 приказан је изборни блок Дневника у оквиру 

кога је, од 19:03 до 19:07  извештавано о активностима Бајрама Омерагић, члана надзорног 

одбора ЈП „Путеви Србије“. Омерагић је говорио о инфраструктурном пројекту, а нарочито 

је истакнуто да је ауто -пут кроз Санџак један од капиталних пројеката који је својим 

залагањима у Влади Републике Србије постигао Расим Љајић. Од 19:07 до 19:16 приказиване 

су активности Татјане Матић, најпре оне које је обављала у својству министарке трговине, 

туризма и телекомуникација а затим и оне које обављала као функционерка СДПС-а и 

кандидаткиња на изборној листи.  

 



На описан начин, кроз активности јавних функционера , представљени су пројекти од  значаја за 

локалну заједницу које је пружалац медијске услуге, обавештавајућо о њима у оквиру изборног 

блока,  на очигледан начин приписао странкама из којих долазе функционери чије активности су 

промовисане. Напомињем да је на ТВ Нови Пазар пракса да се изборни програм објављује на 

описани начин, те се предметни сучајеви не могу третирати као изоловани примери, нити као плод 

техничке грешке или тренутног несналажења. На тај начин, странке чији су истакнути 

представници уједно и функционери и изборне листе на којима су кандидовани њихови 

представници, доведене у неједнак и привилегован положај у односу на остале учеснике у 

изборима. 

Због свега наведеног, сматрам да је у наведеним терминима 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 предлажем да Регулаторно тело за електронске медије изврши увид у програмски 

садржај приказан на РТВ Нови Пазар дана 11.  марта 2022. године од 19:07 до 19:21 и  дана 14. 

марта 2022. године, од 19:03 до 19:20 часова те да против  пружаоца медијске услуге РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА НОВИ ПАЗАР д.о.о., Нови Пазар 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               

 

             

      ________________________________   

          

      


