
Регулаторно тело за електронске медије 

Трг Николе Пашића 5 

11000 Београд 

 

ПРИЈАВА 

Против:  

Назив пружаоца медијске услуге: PINK MEDIA GROUP друштво са ограниченом одговорношћу, 

Београд 

Назив медијске услуге (скраћено): ТВ Пинк 

Седиште и адреса: Незнаног јунака 1, Београд 

Пријаву подносим због тога што је пружалац медијске услуге у телевизијском програму који се 

емитује под скраћеним идентификационим знаком „ТВ Пинк “, дана 30. марта 2022. са почетком у 

17:00h  омогућио предизборно оглашавање изборне листе “Александар Вучић – Зaједно можемо 

све”  у оквиру изнајмљеног термина у непрекидном трајању од 42  минута, чиме је прекорачио 

дозвољено трајање оглашавања у оквиру једног пуног сата предвиђено чл. 35 Закона о оглашавању.  

Ознака изнајмљеног термина видљива је током прве 43 секунде програма.  

Снимак спорног садржаја, приказаног на ТВ Пинк 30. марта 2022. у 17h, доступан је на 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk72dvFYfSU .  

Законом, нити било којим подзаконским актом, пружаоцима медијских услуга није омогућено да за 

потребе изборне кампање понуде учесницима избора да своје изборне листе оглашавају у 

терминима који су дужи од оних прописаних Законом о оглашавању. Комерцијални пружалац 

медијске услуге, у том смислу, у току једног сата на располагању има укупно 12 минута за 

емитовање свих видова оглашавања (и комерцијалног и политичког). Посебан третман за 

„изнајмљене термине“ који имају недвосмислену сврху оглашавања није предвиђен ниједним 

важећим прописом у Србији. 

Подсећамо и на то да је у Записнику са 218. редовне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије од 26.06.2020. године  изнето тумачење Службе за надзор и анализу у коме се 

наводи да се „заступљеност без дискриминације“ у политичком оглашавању (чл. 47 став. 1 тачка 

5 Закона о електронским медијима) односи, заправо, на то да пружаоци медијске услуге не смеју 

одбити приказивање политичког оглашавања неке изборне листе (осим ако није у складу са 

законима) и да свим изборним листама које имају пара да плате морају омогућити приказивање 

политичких огласних порука - без дискриминације. (Записник са 218. Редовне седница Савета, стр. 

109). 

У складу са наведеним тумачењем, а имајући у виду да не постоји законит начин да се политички 

субјект оглашава у непрекидном трајању од 42 минута током једног сата, сматрам да је пружалац 

медијске услуге био дужан да одбије приказивање овог садржаја. Прихвативши приказивање 

описаног садржаја, ПМУ је ставио у привилегован положај  једну изборну листу и једног кандидата 

у односу на друге изборне листе и кандидате и тиме повредио своју обавезу да регистрованим 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk72dvFYfSU


политичким странкама, коалицијама и кандидатима у току изборне кампање обезбеди 

заступљености без дискриминације.  

Како је на овај начин PINK MEDIA GROUP поступао супротно својој обавези да у изборној кампањи 

учесницима избора омогући заступљеност без дискриминације прописану чланом 47. став 1. тачка 

5) Закона о електронским медијима, као и супротно одредби члана 35. Закона о оглашавању, 

предлажем да Регулаторно тело за електронске медије да у складу са чланом 28. Закона о 

електронским медијима и чланом 76. Закона о оглашавању, PINK MEDIA GROUP изрекне меру у 

складу са Законом о електронским медијима, поднесе захтев за покретање прекршајног поступка 

према преносиоцима огласне поруке због прекршаја из члана 78. став 1. тачка 15) Закона о 

оглашавању, те да обавести надлежни орган о евентуалном постојању разлога за предузимање мера 

према оглашивачу. 

 

У Београду,  

21. април 2022. године                                                                 Подносилац пријаве 

Владана Јараковић 

                          Адреса: Француска 6, 11108 Београд, 

                          Телефон: 011/ 24 000 62,  

                          Електронска пошта:    

                                                                                             vladana.jarakovic@crta.rs  
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