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Број: 

Датум: 10. јуна 2020. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 2. хитне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 1. јуна 2020. године у 14.00 часова. 

 

Имајући у виду потребу за хитним обавештењем пружаоцима медијске услуга о 

усаглашености садржаја политичке огласне поруке (спота) Српске напредне странке са 

законским одредбама као и одредбама Правилника о заштити малолетника у области 

пружања медијских услуга, заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић упутио 

је захтев за сазивање седнице по хитном поступку. 

 

Након разматрања захтева, чланови Савета су једногласно донели  

 

О Д Л У К У 

 

Прихвата се захтев за сазивање седнице по хитном поступку. 

 

  

У раду седнице учествовали су телефонским, односно електронским путем 

следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

2. Александра Јанковић; 

3. Јудита Поповић; 

4. Слободан Цвејић; 

5. Оливера Зекић; 

6. Александар Витковић; 

7. Вишња Аранђеловић; 

8. Зоран Симјановић; 

9. Радоје Кујовић; 

 

Седници је присуствовао Никола Попмихајлов, медијски аналитичар. 

 

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 у вези са политичком 

огласном поруком (спотом) Српске напредне странке у коме председик 

Републике Александар Вучић разговара са девојчицом узраста од око 4-5 

година, у трајању од 55 секунди, емитоване на програмима више ПМУ дана 29. 

маја 2020. године и доношење одлуке; 

3. Разматрање захтева пружаоца медијске услуге „Adria News S.à.r.l. Luxembourg – 

TV N1“ за давање мишљења o усклађености програмског садржаја политичке 

огласне поруке (спота) Српске напредне странке са правилима о заштити 

малолетника 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 2. хитне седнице у 2020. години. 

 

  

2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези са политичком 

огласном поруком (спотом) Српске напредне странке у коме председик 

Републике Александар Вучић разговара са девојчицом узраста од око 4-5 

година, у трајању од 55 секунди, емитоване на програмима више ПМУ дана 

29. маја 2020. године и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су појединачно гласали за или 

против предлога одлуке и потребном већином донели  

 

О Д Л У К У 

 

„Савет Регулаторног тела за електронске медије је на седници одржаној дана 1. 

јуна 2020. године утврдио да је политичка огласна порука Српске напредне странке, у 

којој председик Републике Србије Александар Вучић разговара са девојчицом узраста 

од око 4-5 година, која се игра возићем, коцкама, и другим играчкама, у трајању од 55 

секунди, а који је приказан на програмима више пружалаца медијских услуга, у 

супротности са чланом 24. став 4. Правилника о заштити малолетника у области 

пружања медијских услуга.  

 

Пружаоцима медијских услуга се налаже да одмах обуставе емитовање наведене 

политичке огласне поруке (спота) а свако даље емитовање представљаће основ за 

изрицање мера у складу Законом о електорнским медијима.“  

 

Наведено сапоштење објавити на званичној интернет страници РЕМ-а и упутити 

свим пружаоцима медијских услуга.  

 

Упутити одговор свим редакцијама на постављена питања у вези емитовања 

политичке огласне поруке (спота) Српске напредне странке. 

 

 



 

 

 

  

 

3. Разматрање захтева пружаоца медијске услуге „Adria News S.à.r.l. 

Luxembourg – TV N1“ за давање мишљења o усклађености програмског 

садржаја политичке огласне поруке (спота) Српске напредне странке са 

правилима о заштити малолетника и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доставити мишљење пружаоцу медијске услуге „Adria News S.à.r.l. Luxembourg 

– TV N1“ у складу са одлуком Савета РЕМ из тачке 2. дневног реда.  

 

 

Седница је завршена у 14:30 часова. 

 

Записник сачинио 

 

Никола Попмихајлов 

Заменик председника Савета 

 

Горан Петровић  

 


