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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 278. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 17.03.2017. године, са почетком у 15,15 часова 

 

У раду седнице учествовали су телефонским путем сходно члану 37. Став 2 

Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

2. Милош Рајковић, члан Савета 

3. Слободан Вељковић, члан Савета 

4. Божидар Николић, члан Савета 

5. Оливера Зекић, члан Савета 

6. Александра Јанковић, члан Савета 

7. мр. Горана Пековић, члан Савета 

8. Ђорђe Возаревић, члан Савета 

9. Радојe Кујовић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

Седницом је председавао заменик председника Савета, Горан Петровић, који је 

констатовао да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.   

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда;  

2. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о садржају предизборног 

спота председничког кандидата Александра Вучића и доношење одлуке;  

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 278. ванредне седнице. 

 

 

1. Усвајање дневног реда;  



 

2. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о садржају 

предизборног спота председничког кандидата Александра Вучића и 

доношење одлуке;      

  

2. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о садржају 

предизборног спота председничког кандидата Александра Вучића и 

доношење одлуке;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ИЗДАЈЕ СЕ САОПШТЕЊЕ: 

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије је на основу реакција једног 

броја невладиних организација које се баве заштитом права ЛГБТ популације, утврдио 

да  у предизборном споту председничког кандидата Александра Вучића у трајању од 

минут и 30 секунди,  на самом крају спота са телевизијског екрана у кафићу, у коме се 

радња спота одиграва, у шест наврата чује узвикивање са стадиона (на коме се одгирава 

фудбалска утакмица), које гласи: „Вучићу, педеру!“. Посетиоци кафића наздрављају и 

кажу: „У то име!“. Председнички кандидат уз осмех одмахује главом, а гости у кафићу 

узвикују „Еее!“. Оваквим садржајем је повређена одредба чл. 6. став 3. Закона о 

оглашавању у коме се прецизира да  „огласна порука не сме да садржи изјаве или 

визуелно представљање које се може сматрати увредљивим“, без обзирa што је у 

конкретном случају, у споту председничког кандидата, скандирање  потпуно 

индивидуализовано.  

 

Пружаоцима медијских услуга се налаже да у року од 24 сата обуставе емитовање 

наведеног спота,  а свако даље емитовање представља основ за изрицање мера у складу 

са ЗЕМ.  

 

 

 

 

Седница завршена у 15:30 часова. 

 

Записник сачинила 

 

Драгана Таљић 

      заменик председника Савета 

 

                                                                                                                       Горан Петровић 

 


