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Датум: 23.11.2015. године 

Нацрт 
 
 

На основу члана 68. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр. 

83/14) и члана 7., 13., 14., 15., 16. и 17. Правилника о  заштити права малолетника у 

области пружања медијских услуга („Сл. гласник РС“, бр. 25/15) 
Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној дана               

00.00.0000 године, донео је 
 

У П У Т С Т В О  
о начину примене одредаба Правилника о  заштити права малолетника у области 

пружања медијских услуга у вези са временом емитовања „ријалитија присилног 

окружења“  
 

 
1. Овим упутством ближе се уређује начин на који Регулаторно тело за електронске медије 

примењује одредбе члана 68. став 6. Закона о електронским медијима („Службени гласник 

РС“, бр. 83/14) и члана 7., 13., 14., 15., 16. и 17. Правилника о  заштити права малолетника 

у области пружања медијских услуга („Сл. гласник РС“, бр. 25/15) којима се уређује 

заштита малолетника, а у циљу њихове правилне примене времена емитовања „ријалитија 

присилног окружења“ („Парови“, „Малдиви“, „Фарма“, „Двор“, „Велики брат“ и сл.)  у 

програмима пружалаца медијских услуга. 
 

   2. Регулаторно тело за електронске медије утврдило је да су програмски садржаји 

„ријалити принудног окружења“ неподесни за особе млађе од 18. година, у смислу члана 

17. став 2. Правилника о  заштити права малолетника у области пружања медијских услуга 

јер се одликују веома учесталим, дугачким, веома интензивним и веома детаљним 

приказивањем насиља, непристојног изражавања предузетог као акт агресије, односно у 

циљу вређања, пушења, неумереног конзумирања алкохолних пића, нагих људских тела и 

др.  
 

3. Обавеза је пружалаца медијских услуга да програмске садржаје „ријалитија присилног 

окружења“ („Парови“, „Малдиви“, „Фарма“, „Двор“, „Велики брат“ и сл.) емитују у 

периоду од 23,00 до 06,00 сати у складу са одредбом члана 68. став 6. Закона о 

електронским медијима.  
 
4. Овим садржајима мора претходити усмено и текстуално упозорење: „Програм који 

следи није прикладан за особе млађе од 18. година“ и током целог трајања програма мора 

бити на екрану присутна графичка ознака у виду круга црвене боје у коме је у белој боји 



 

 

исписан број 18, а у смислу члана 10. Правилника о заштити права малолетника у области 

пружања медијских услуга.  
 
5. Најаве програмских садржаја из тачке 4. и емисије у којима се приказује преглед 

дешавања у тим емисијама не могу се емитовати пре 22,00 сата и морају имати ознаку 

„16“, а њихов садржај мора бити у складу са чланом 17. став 1. Правилника о  заштити 

права малолетника у области пружања медијских услуга. Овим садржајима мора 

претходити усмено и текстуално упозорење: „Програм који следи није прикладан за особе 

млађе од 16 година“ и током целог трајања програма мора бити на екрану присутна 

графичка ознака у виду круга жуте боје у коме је у црној боји исписан број 16, а у смислу 

члана 10. Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга.  
 
6. Графичке ознаке „12“, „16“ и „18“ могу се преузети у електронском облику са веб-саjта 

Регулаторног тела за електронске медије, и то на адреси: http://www.rra.org.rs/cirilica/statut-
i-pravilnici. 
 
7.  Даном ступања на снагу овог упутства престаје да важи препорука Савета Регулаторног 

тела за електронске медије број 01-3414/15 од 19. новембра 2015. године. 
 
8. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 
 
Број:  
У Београду, 00.00.0000. године  
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