
Објављено на интернет страници Регулатора 07.11.2016.године 

На основу члана 25. став 4. и члана 71. Закона о електронским медијима 

(„Службени гласник РС“ бр. 83/14 и 6/16 – др. закон),  

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној дана                                

7. новембра 2016. године, донео је  

 

 

П Р Е П О Р У К У 

 

о примени техничких мера ради обезбеђења одговарајуће уређивачке 

контроле приликом емитовања ријалити програмских садржаја 
 

Савет Регулаторног тела за електронске медије је пружаоцима медијских услуга 

због програмских садржаја ријалити „присилног окружења“ изрекао шест опомена, 

девет упозорења и једну забрану привременог објављивања програмског садржаја. 

Упркос томе и даље долази до приказивања садржаја који могу нашкодити физичком, 

менталном или моралном развоју малолетника или садржаја чије приказивање није 

дозвољено током директног преноса, односно живог емитовања таквог програма, што 

ће бити санкционисано најстрожим мерама. Ради појачане уређивачке контроле током 

директног емитовања ријалити програмских садржаја „присилног окружења“ који су 

обухваћени дефиницијом ријалити програмских садржаја, која је дата у одредби члана 

2. став 1. тачка 9) Правилника о заштити права малолетника у области пружања 

медијских услуга („Службени гласник РС“ бр. 25/15)  

 

 

П Р Е П О Р У Ч У Ј Е   С Е 
 

пружаоцима медијских услуга да током директног (уживо) 

емитовања садржаја ријалити „присилног окружења“, применом 

одговарајућих техничких мера, обезбеде да између момента 

одигравања догађаја који се желе приказати јавности и момента 

њиховог приказивања постоји временска разлика (одложено 

емитовање) од најмање два минута. 
 

Применом таквих техничких мера пружалац медијске услуге има већу 

уредничку контролу да из програма искључи све садржаје који могу шкодити 

физичком, менталном или моралном развоју малолетника или садржаје чије је 

приказивање недозвољено у ријалити програмским садржајима, или да привремено 

прекине објављивање тог програма у случају када такве садржаје ни уз примену 

техничких мера објективно није могуће искључити због њиховог трајања, размере, 

озбиљности или других разлога. 

 

На тај начин би пружаоци медијских услуга у потпуности ускладили своје 

поступање са одредбама члана 17. Правилника о заштити права малолетника у области 

пружања медијских услуга, а посебно са ставом 4. тог члана који уређује поступање 

уколико током директног емитовања ријалити садржаја дође до ескалације насиља или 

непристојног понашања предузетог у циљу вређања. 
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Ова препорука објављује се на Интернет страници Регулаторног тела за 

електронске медије. 

 

 

Број: 05-2890/16 

У Београду, 23. децембра 2016. године 
Регулаторно тело за електронске медије 

Заменик председника Савета, 

Горан Петровић, с.р. 

 


