
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Регулаторно тело за електронске медије 

Трг Николе Пашића број 5. 

 

Поступање по налогу за уређење Пријаве број 07-1094/16-1 од 14.42016 године 

 

Најпре, подносилац пријаве, обавештава поступајући орган да се пријава односи на 

извештавање РТВ „Пинк“ за период од 29.3.2016 године до 4.4.2016 године. 

Пријава се односи на ифнормативни програм који треба да сходно Правилнику о 

обавезама пружалаца медијских услуга у току предизборне кампање обезбеди равномерну 

заступљеност свих изборних листа. 

У телевизијској емисији која се емитује на РТВ „ПИНК“ под називом „Национални 

дневник“, где је укупно време емитовања по изборним листама следеће:  

ДВЕРИ ДСС 4:52;  

ЛДП ЛСВ СДС 10:15  

СНС 16:10  

ДС 10:18  

СПС ЈС 7:31  

СРС 3:14.  

Из наведених података о заступљености изборних листа, очигледна је неравномерност 

између различитих изборних листа, па се тако може утврдити да је изборна листа Српске 

напредне странке четири пута више заступљена од изборне листе ДВЕРИ ДСС, што 

недвосмислено указује на повреду Правилника о обавезама у погледу равномерне и 

недискриминаторске заступљености пружаоца медијских услуга током предизборне 

кампање. 

У телевизијској емисији „Добро јутро“ на телевизији „Пинк“ која се емитовала у термину 

од 10:29 до 11:26 дана 10.4.2016 у којој је гостовао премијер у оставци Александар Вучић, 

који је између 11:50 минути емисије до 12:05 емисије изговорио следеће: 

„Видео сам да имамо неке лудаке на политичкој сцени који кажу да не требају нам 

такве инвестиције. Хоће он да направи фабрику и да извезе нешто за Ауди и БМВ, 



хоће Санда Рашковић Ивић да направи фабрику и да извезе нешто за Ауди, Мерцедес 

и БМВ? Какве глупости причате народу...?“ 

Сматрамо да је наведеним емитовањем извршена повреда поменутог Правилника јер је 

споменути државни функционер злоупотребио термин и емисију која није означена као 

предизборни програм, да би критиковао програмске мере и кампању другог учесника на 

изборима, притом омаловажавајући и вређајући остале учеснике на изборима. С обзиром 

да се критика односила на изборну листу Двери – ДСС, ни једном до сада нисмо добили 

прилику да гостујемо у истом термину или неком другом термину, како бисмо могли да 

појаснимо наше ставове гледаоцима који прате програм и поменуту телевизијску емисију. 

Тиме је нанета ненадокнадива штета изборној листи, учеснику у изборном процесу без 

могућности да се нанета штета исправи.  

Дана 12.4.2016 у телевизијској емисији „Национални дневник“ у 18:30 часова емитовано је 

саопштење Управног одбора телевизије „Пинк“ у трајању од 2 минута и једне секунде где 

је речено:  

„Телевизија Пинк поседује доказе да је Покрет Двери измонтирао и објавио спот у 

коме је Србија представљена без Косова... као и аматерски покушај скретања пажње 

ових странчица са чињенице да су управо медији оголили истину о антисрпској 

политици коју воде ови лажни и маскирани националисти... нас не чуди зашто у 

споту ДСС Двери нема Косова. У кампањи им раде и помажу непријатељи Србије и 

борци за независно Косово“. 

У конкретном случају РТВ „Пинк“ је злоупотребила национални ресурс и емитовала 

саопштење које је у току изборног процеса ненадокнадиво оштетила углед и кампању 

изборне листе Двери ДСС износећи низ клевета, лажи, увреда и неутемељених података. 

Притом, емотавани прилог није био део предизборног блока и  немамо начин на који 

бисмо могли да у истом термину и у истом трајању изнесемо наш деманти јер нам је то 

онемогућено поменутим Правилником. 

Како је из приложеног очигледно да су испуњени услови за поступање сходно 

Правилнику и Закону о електронским медијима, предлажемо да поменути орган донесе 

одлуку којом ће РТВ „ПИНК“ бити изречена мера предвиђена Законом. 

 

У Београду,                                                                                     Пуномоћник 

15.4.2016 године                                                                        Владимир Р. Матић 


