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Број:  

Датум:  

Београд 

З А П И С Н И К 

 

 

са 381. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 18.06.2020. године, са почетком у 11:00 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. Александра Јанковић, члан Савета 

3. Јудита Поповић, члан Савета 

4. Слободан Цвејић, члан Савета 

5. Оливера Зекић, члан Савета 

6. Александар Витковић, члан Савета 

7. Вишња Аранђеловић, члан Савета 

8. Зоран Симјановић, члан Савета 

9. Радоје Кујовић, члан Савета 

 

Седници је присуствоваo 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 извештај о надзору пружалаца медијских услуга током 

предизборне кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе – VII 

пресек (период 06.06.2020.-12.06.2020 године) и доношење одлуке; 

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности на основу обавештења Групе грађана „Марио Спасић – Увек за 

родни крај“ у вези са програмским садржајем пму Радио и телевизјија 

Трстеник д.о.о., Трстеник - РТВ Трстеник и донодшење одлуке;  

4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног на основу 

пријаве Завода за јавно здравље Шабац, Јована Цвејића 1, Шабац поднете 

против ПМУ Радио-дифузно предузеће Радио-телевизија Шабац д.о.о., 

Шабац - ТВ Шабац због програмског садржаја у емисијама „Право питање“ 

емитованим дана 10.04. и 17.04.2020. године и доношење одлуке;  

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности (на основу обавештења Тамаре Бранковић) о програмском 
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садржају ПМУ ТВ Студио Б емитованом у информативној емисији „Дневик“ 

дана 14.5.2020. године у времену од 21:00 до 21:45 и доношење одлуке;  

 

Заменик председника Савета РЕМ је као допуну дневног реда предложио тачку: 

 

1. Разматрање захтева Коалиције ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ у коме тражи 

забрану политичке огласне поруке изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић 

Палма.Социјистичке партије Србије и доношење одлуке. 

 

Тако да допуњени дневни ред гласи:  

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање извештај о надзору пружалаца медијских услуга током 

предизборне кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе – VII пресек 

(период 06.06.2020.-12.06.2020 године) и доношење одлуке; 

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

службеној дужности на основу обавештења Групе грађана „Марио Спасић – Увек 

за родни крај“ у вези са програмским садржајем пму Радио и телевизјија 

Трстеник д.о.о., Трстеник - РТВ Трстеник и донодшење одлуке;  

4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног на основу 

пријаве Завода за јавно здравље Шабац, Јована Цвејића 1, Шабац поднете против 

пму Радио-дифузно предузеће Радио-телевизија Шабац д.о.о., Шабац - ТВ Шабац 

због програмског садржаја у емисијама „Право питање“ емитованим дана 10.04. и 

17.04.2020. године и доношење одлуке;  

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

службеној дужности (на основу обавештења Тамаре Бранковић) о програмском 

садржају ПМУ ТВ Студио Б емитованом у информативној емисији „Дневик“ дана 

14.05.2020. године у времену од 21:00 до 21:45 и доношење одлуке;  

6. Разматрање захтева Коалиције ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ у коме тражи 

забрану политичке огласне поруке изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 

„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган 

Марковић Палма.Социјистичке партије Србије и доношење одлуке. 

 

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета РЕМ је предложио, а 

Савет РЕМ једногласно усвојио допуњени дневни ред 381. ванредне седнице. 

 

  

2. Разматрање извештај о надзору пружалаца медијских услуга током 

предизборне кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе – VII 

пресек (период 06.06.2020.-12.06.2020 године) и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се извештај о надзору пружалаца медијских услуга током предизборне 

кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе – VII пресек (период 

06.06.2020.-12.06.2020 године) 
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Извештај објавити на сајту Регулатора; 

  

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности на основу обавештења Групе грађана „Марио Спасић – Увек за 

родни крај“ у вези са програмским садржајем пму Радио и телевизјија 

Трстеник д.о.о., Трстеник - РТВ Трстеник и донодшење одлуке;  

 

Као прилог дискусији, чланица Савета Вишња Аранђеловић је истакла да је у 

Трстенику проглашено укупно шести изборних листа и да не постоје разлози због 

којих грађани не би били обавештени о свим листама, констатујући да редакција РТВ 

Трстеник није изнела ваљане аргументе зашто је изузета листа која носи име Мариа 

Спасића. 

 

Члан Савета Зоран Симјановић сложио се са ставом чланице Савета Вишње 

Аранђеловић.  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су потребном већином гласова 

донели следећу 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка против пму Радио и телевизјија Трстеник д.о.о., 

Трстеник - РТВ Трстеник. 

 

  

4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног на основу 

пријаве Завода за јавно здравље Шабац, Јована Цвејића 1, Шабац поднете 

против пму Радио-дифузно предузеће Радио-телевизија Шабац д.о.о., Шабац - 

ТВ Шабац због програмског садржаја у емисијама „Право питање“ 

емитованим дана 10.04. и 17.04.2020. године и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели  

 

О Д Л У К У 

 

 Покреће се поступак изрицања мера против пму Радио-дифузно предузеће 

Радио-телевизија Шабац д.о.о., Шабац - ТВ Шабац због програмског садржаја у 

емисијама „Право питање“ емитованим дана 10.04. и 17.04.2020. године. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења;  

 

  

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности (на основу обавештења Тамаре Бранковић) о програмском 

садржају ПМУ ТВ Студио Б емитованом у информативној емисији „Дневик“ 

дана 14.5.2020. године у времену од 21:00 до 21:45 и доношење одлуке; 
 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели  
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О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мера против ПМУ ТВ Студио Б због 

програмског садржаја у информативној емисији „Дневик“ дана 14.05.2020. године у 

времену од 21:00 до 21:45. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

  

6. Разматрање захтева Коалиције ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ у коме тражи 

засбрану политичке огласне поруке изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 

„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган 

Марковић Палма.Социјистичке партије Србије и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели  

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да подносиоцу захтева, као одговор, упути следећи 

допис: 

 

ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ 

Жика Гојковић, председник ПОКС 

Београд 

zakraljevinusrbiju@poks.rs 

Поштовани, 

 

поводом Вашег захтева да Регулаторно тело за електронске медије забрани политичку 

огласну поруку изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије 

(СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма у којој „Ивица Дачић пева 

песму Тамо далеко, а у позадини се виде црвене петокраке, јер то вређа осећања 

потомака солунских бораца“, обавештавамо Вас да је, на основу извештаја стручне 

службе, Савет РЕМ-а донео одлуку да у предметној огласној поруци нема елемената 

који би били у супротности са одредбама Закона о оглашавању, Закона о електронским 

медијима и подзаконских аката које је донео РЕМ. 

 

У Београду, 

дана 16.јуна 2020. године  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА 

Горан Петровић 

 

Седница је завршена у 11:30 часова.  

 

Записник сачинио: 

Никола Попмихајлов 

 

медијски аналитичар 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


