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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 279. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 24.03.2017. године, са почетком у 18 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 Никола Попмихајлов, аналитичар програма емитера. 

 

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 захтева РТС, ТВ Хепи, Прве ТВ и N1 за давање мишљења о о 

политичкој огласној поруци (предизборном споту) Вука Јеремића и доношење 

одлуке;  

3. Разматрање захтева РТС за давање мишљења о о политичким  огласним  

порукама Вука Јеремића достављених под називом „Истина а не лажи“, 

„Достојанство а не понижење“,  „ Искреност а не глума“, „ Решења а не лажна 

обећања“ и „ Слобода а не страх“ 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 279. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање захтева РТС, ТВ Хепи, Прве ТВ и N1 за давање мишљења о о 

политичкој огласној поруци (предизборном споту) Вука Јеремића и 

доношење одлуке;  

3. Разматрање захтева РТС за давање мишљења о о политичким  огласним  

порукама Вука Јеремића достављених под називом „Истина а не лажи“, 

„Достојанство а не понижење“,  „ Искреност а не глума“, „ Решења а не 

лажна обећања“ и „ Слобода а не страх“ и доношење одлуке;  

     

  

2. Разматрање захтева РТС, ТВ Хепи, Прве ТВ и N1 за давање мишљења о о 

политичкој огласној поруци (предизборном споту) Вука Јеремића и 

доношење одлуке;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Подносиоцима захтева доставити мишљење да је објављивање оваквих или сличних 

огласних порука, без прибављања претходног пристанка лица на које се лично добро 

односи, у супротности са одредбом члана 15 став 1 Закона о оглашавању, као и да 

објављивање огласних порука које су у супротности са одредбом члана 14 Закона о 

оглашавању, представља основ за покретање поступка изрицања мера предвиђених 

Законом о електронским медијима.  

  

3. Разматрање захтева РТС за давање мишљења о о политичким  огласним  

порукама Вука Јеремића достављених под називом „Истина а не лажи“, 

„Достојанство а не понижење“,  „ Искреност а не глума“, „ Решења а не 

лажна обећања“ и „ Слобода а не страх“ и доношење одлуке;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Подносиоцу захтева доставити мишљење да су огласне поруке у супротности са 

одредбом члана 14 Закона о оглашавању. 



 

 

О Д Л У К У 

 

Поводом донетих одлука везаних за тачку 2 и 3. на сајту објавити следеће саопштење: 

 

Одлуком о расписивању избора за председника Републике за 2. април 2017. године, која 

је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ 2. 

марта 2017. године, започела је предизборна кампања која је регулисана и одредбама 

Закона о електронским медијима ( „Службени гласник РС“ бр. 83/2014 и 6/2016 - др. 

закон), као и одредбама Правилника о обавезама пружалаца медијских услуга током 

предизборне кампање ( „Службени гласник РС“ br. 55/2015). 

Регулаторно тело за електронске медије, упозорава све Пружаоце медијских услуга који 

имају уређивачку одговорност за избор аудио-визуелног садржаја аудио-визуелне 

медијске, односно аудио садржаја медијске услуге радија и који одређују начин 

организације програмског садржаја, да у току предизборне кампање своје медијске 

услуге пружају на начин који је прописан законом и подзаконским актима којима је 

уређена област електронских медија, а посебно на чињеницу да су у односу на свој 

програмски садржај, у складу са својом програмском концепцијом, дужни да свим 

кандидатима обезбеде заступљеност без дискриминације у предизборним програмима, 

који су намењени информисању о предизборним активностима, њиховом 

представљању или политичком оглашавању. 

Служба за надзор и анализу РЕМ 

 

 

 

Седница завршена у 18:30 часова. 

 

Записник сачинио 

 

Никола Попмихајлов 

      заменик председника Савета 

 

                                                                                                                       Горан Петровић 

 


