
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 

 

Због:  

- Повреде обавезе обезбеђивања регистрованим политичким странкама, коалицијама и 

кандидатима заступљености без дискриминације у току изборне кампање 

Током изборне кампање за изборе расписане за 3. април 2022. године у телевизијском програму који 

се емитује под скраћеним идентификационим знаком „ТВ Пинк “, дана 29. марта 2022. са почетком 

у 22:00h приказана је емисија забавног садржаја - Амиџи шоу у којој је гостовао председник 

Републике Александар Вучић и, истовремено, кандидат на изборима за председника Републике и 

носилац листе “Александар Вучић- Заједно можемо све” на парламентарним и локалним изборима.  

Водитељ програма представио је, на почетку емисије, Александра Вучића као председника 

Републике али је током програма омогућио саговорнику да излаже свој програм и да говори о 

текућој кампањи. Додатно, у 22:44:40 приказан је и исечак промотивног спота председничког 

кандидата Александра Вучића односно изборне листе „Александар Вучић – Заједно можемо све“.  

На овај начин, ПМУ је у емисији која нема карактер изборног програма, обавештавао на начин који 

садржи посебно промотивно упућивање на подносиоце изборних листа, кандидате са изборних 

листа или њихове активности, идеје односно политичке ставове. 

Поред тога, сматрам да је ПМУ омогућио привлегован положај представнику власти - носиоцу јавне 

функције у односу на остале учеснике у изборном процесу на тај начин што је омогућио 

председнику Републике и, истовремено, кандидату на изборима за председника Републике и 

носиоцу листе “Александар Вучић- Заједно можемо све” на парламентарним и локалним изборима 

да, непосредно пре одржавања избора, учествује у емисији забавног карактера и у оквиру ње 

истовремено промовише своје државничке и политичке активности,  

Због свега наведеног, сматрам да је пружалац медијске услуге приказао програмски садржај којим 

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

прецизиране тачком 1. и 5. Препоруке комерцијалним пружаоцима медијске услуге о начину 

понашања током изборне кампање. 



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

садржај приказан на ТВ Пинк 29. марта 2022. године у термину од 22:00 у трајању од 2 часа и 5 

минута те да против PINK MEDIA GROUP друштво са ограниченом одговорношћу, Београд  покрене 

поступак и изрекне меру у складу са Законом о електронским медијима.  

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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