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Број: 01-277/21 

Датум: 23. фебруара 2021. године  

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 390. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 12. фебруара 2021. године, са почетком у 11 

часова 

 

У раду седнице учествовали су електронским односно телефонским путем 

сходно члану 37. став 2) Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета: 

 

1. Оливера Зекић, председница Савета; 

2. Горан Петровић, заменик председника Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. Јудита Поповић, члан Савета 

5. Радоје Кујовић, члан Савета 

6. Александар Витковић, члан Савета 

7. Зоран Симјановић, члан Савета 

8. Вишња Аранђеловић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

Седницом је председавала председница Савета, Оливера Зекић, која 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 Служба за надзор и анализу програма емитера у вези са 

емисијом Вести емитоване 03. фебруара 2021. године у програму ПМУ Б92 

д.о.о., Београд – B92 TV и доношење одлуке; 

3. Разматрање Извештаја Служба за надзор и анализу програма емитера у вези са 

емисијом „Телемастер“ емитоване дана 03. фебруара 2021. године у програму 

Happy TV д.о.о, Београд - Nacionalna Happy TV и доношење одлуке; 

4. Разматрање Извештаја Служба за надзор и анализу програма емитера у вези са 

емисијом „Дневник“ емитоване дана 03. фебруара 2021. године у програму 

Јавнe медијске установе „Радио-телевизија Србије“ Београд и доношење одлуке; 

5. Разматрање Извештаја Служба за надзор и анализу програма емитера у вези са 

емисијом „Национални дневник“ емитоване дана 03. фебруара 2021. године у 

програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - ТВ Пинк и 

доношење одлуке; 
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6. Разматрање Извештаја Служба за надзор и анализу програма емитера у вези са 

емисијaма „150 минута“ и „Вести“ емитованим дана 03. фебруара 2021. године у 

програму ПМУ Прва телевизија д.о.о, Београд – Прва и доношење одлуке; 

7. Разматрање Извештаја Служба за надзор и анализу програма емитера у вези са 

емисијом „Добро јутро“ емитоване дана 10. фебруара 2021. године у програму 

ПМУ Happy TV д.о.о, Београд - Nacionalna Happy TV 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 390. ванредне седнице. 

 

2. Разматрање Извештаја Служба за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емисијом „Вести“ емитоване 03. фебруара 2021. године у програму 

ПМУ Б92 д.о.о., Београд – B92 TV и доношење одлуке; 

3. Разматрање Извештаја Служба за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емисијом „Телемастер“ емитоване дана 03. фебруара 2021. године у 

програму ПМУ Happy TV д.о.о, Београд - Nacionalna Happy TV и доношење 

одлуке; 

4. Разматрање Извештаја Служба за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емисијом „Дневник“ емитоване дана 03. фебруара 2021. године у 

програму Јавнe медијске установе „Радио-телевизија Србије“ Београд и 

доношење одлуке; 

5. Разматрање Извештаја Служба за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емисијом „Национални дневник“ емитоване дана 03. фебруара 2021. 

године у програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - ТВ 

Пинк и доношење одлуке; 

6. Разматрање Извештаја Служба за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емисијaма „150 минута“ и „Вести“ емитованим дана 03. фебруара 

2021. године у програму ПМУ Прва телевизија д.о.о, Београд – Прва и 

доношење одлуке; 

7. Разматрање Извештаја Служба за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емисијом „Добро јутро“ емитоване дана 10. фебруара 2021. године у 

програму ПМУ Happy TV д.о.о, Београд - Nacionalna Happy TV и доношење 

одлуке; 

 

  

2. Разматрање Извештаја Служба за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емисијом „Вести“ емитоване 03. фебруара 2021. године у програму 

ПМУ Радио дифузног предузећа Б92 д.о.о., Београд - B92 TV и доношење 

одлуке; 

 

Извештај службе за надзор и анализу: 

 

Поступак покренут по службеној дужности 
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Служба за надзор и анализу програма РЕМ-а у надзору над програмом пружаоца 

медијске услуге Радио дифузног предузећа Б92 д.о.о., Београд - B92.TV, уочава 

садржај (емисијa Вести) у којем су изношени детаљи о нестанку малолетника; 

откривен је идентитет детета и мајке, чиме је нарушена њихова приватност и 

достојанство. Додатно узнемирење изазвало је саопштавање чињенице да је оставио 

опроштајно писмо. 

Служба за надзор и анализу програма РЕМ-а у надзору над програмом пружаоца 

медијске услуге B92.TV, уочила је узнемиравајући садржај у емисији Вести, 3. 

фебруара, у делу у којем је извештавано о несталом малолетнику (дечак, 15 година). У 

поменутој емисији уследило је директно укључење новинарке која је рекла да за сад не 

постоје информације о несталом дечаку Драгану Дрљићу. Потом каже: Из незваничног 

разговора са његовом мајком сазнајемо да је Драган после школе дошао са другарима 

овде, да возе бицикл. Оно што је његова мајка још сазнала јесте да је он јако дуго преко 

телефона разговарао са својом другарицом, где јој се пожалио како је раскинуо са 

девојком са којом је био свега месец дана у вези. Рекао је да његов живот након тог 

раскида нема смисла. Драган је наводно послао опроштајно писмо својој девојци, а и 

другарици, у којем пише, између осталог, да након четири сата када прочитају писмо 

погледају испод кревета где је он њима оставио поклон. Према речима Драганове мајке 

Данијеле, Драган је био одличан ђак, фин и повучен дечко, али да се она плаши да он 

нешто не учини себи. Мајка је одмах пријавила нестанак и заједно са жандармеријом и 

пријатељима кренула је у потрагу за својим сином, али једино што су нашли је 

закључан бицикл, овде на кеју. Истрага је и даље у току, полиција још увек тражи 

дечака и разговара са његовим друговима и другарицама... (од 16:12:37 до 16:13:34).  
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Током укључења емитовани су снимци мајке дечака, као и место где је последњи пут 

виђен. 

О нестанку дечака, иста новинарка, тог дана, извештавала је и за ТВ Прва. 

У приказаном програмском садржају (емисија Вести) емитованом 03. фебруара, на 

груб начин је злоупотребљена мајка детета, од које се захтевало да да изјаву, и то у 

тренутку када још не зна каква је судбина њеног несталог детета. Уз потпуно 

откривање идентитета, саопштавају се детаљи из приватног живота, садржај 

последњих разговора, као и то да је пронађено опроштајно писмо. Природа таквих 

информација може да буде нарочито опасна за све особе које се у том тренутку боре са 

суицидалним мислима. Извештавање о личним и породичним трагедијама мора да буде 

без елемената које нарушавају достојанство жртве и породице, откривања идентитета, 

беспотребног фотографисања и снимања, са дужном и преко потребном новинарском 

пажњом. Стиче се утисак да млади новинари, али и уредништво, нису упознати са 

следећим медијским прописима, који су у овом случају прекршени: 

Закон о електронским медијима, члан 50 - Медијска услуга се пружа на начин којим се 

поштују људска права а нарочито достојанство личности.  

Регулатор се стара да се у свим програмским садржајима поштује достојанство 

личности и људска права, а нарочито се стара да се не приказује понижавајуће 

поступање и сцене насиља и мучења, осим ако за то постоји програмско и уметничко 

оправдање. 

Садржаји који могу да шкоде физичком, менталном или моралном развоју малолетника 

морају бити јасно означени и не објављују се у време кад се основано може очекивати 

да их малолетници прате, имајући у виду уобичајени распоред њихових активности, 

осим изузетно као заштићена услуга са условним приступом на начин предвиђен овим 

законом.  

Правилник о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга, члан 

19. ставови 2, 3 - Приликом информисања јавности о извршеном самоубиству или 

покушају самоубиства, пружалац медијске услуге је дужан да се уздржи од:  

1) навођења детаља о начину на који је неко лице извршило или покушало 

самоубиство;  

2) објављивања података о извршеном или покушаном самоубиству у ударном термину 

емисије вести (нпр. наслови, вест дана или као прва или најважнија вест дана и сл.);  

3) објављивања снимка извршења самоубиства, фотографије преминулог, као и 

приказивања места на коме је извршено самоубиство;  

4) одобравања извршења или покушаја самоубиства;  

5) представљања узрока извршења или покушаја самоубиства на поједностављен начин 

(нпр. самоубиство је учињено само из једног разлога и сл.).  

Приликом објављивања информације из става 2. овог члана, пружалац медијске услуге 

објавиће и контакт податке одговарајуће организације која се бави превенцијом 

самоубистава, ако је то могуће с обзиром на природу и трајање програмског садржаја у 

коме се та информација објављује. 

Правилник о заштити људских права у области пружања медијских услуга, члан 19. 

ставови 1, 2, 3 - Пружалац медијске услуге је дужан да информације о трагичном 

догађају објављује без сензационализма и уз поштовање приватности и достојанства 

жртве таквог догађаја, жртвиних сродника или других жртви блиских лица.  

Пружалац медијске услуге не сме на непримерен начин спекулисати о узроку, току и 

последицама трагичног догађаја, броју жртава трагичног догађаја, њиховом идентитету 

и њиховом стању након догађаја (нпр. да ли су повређени, преминули, нестали и сл.).  
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Пружалац медијске услуге не сме излагати притиску жртву, жртвине сроднике или 

друга жртви блиска лица да дају изјаву у вези са трагичним догађајем. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мере против ПМУ Б92 д.о.о., Београд – B92 TV. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савете ради изјашњења. 

 

  

3. Разматрање Извештаја Служба за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емисијом „Телемастер“ емитоване дана 03. фебруара 2021. године у 

програму ПМУ Happy TV д.о.о, Београд - Nacionalna Happy TV и доношење 

одлуке; 

 

Извештај службе за надзор и анализу: 

 

Служба за надзор и анализу програма РЕМ-а, у надзору над програмом пружаоца 

медијске услуге Национална Happy TV, уочава спорно извештавање о трагичној смрти 

малолетника у Панчеву. Вест да је пронађено тело дечака и да је у питању самоубиство 

емитовано у вестима дана, и као најважнија вест, супротно важећим прописима. 

Служба за надзор и анализу програма РЕМ-а у надзору над програмом пружаоца 

медијске услуге Национална Happy TV уочава спорно извештавање о трагичној смрти 

малолетника у Панчеву. Наиме, 3. фебруара, у емисији Телемастер, на самом почетку 

емисије новинар се укључио директно у програм саопштавајући детаље потраге за 

малолетним Драганом. Д. Пре тога, у вестима данима, емитована је слика малолетника 

коју је пропратио текст: У Тамишу пронађено тело дечака из Панчева, док титл на 

екрану јасно прецизира да је пронађено опроштајно писмо несретног детета. Новинар 

потом, са места где је пронађен његов бицикл, а потом извучено тело, саопштава 

сазнања о трагичном случају, када је тело пронађено, и ко је све био присутан. 

Цитирајући изјаве из медија за које је рекао да су незваничне, новинар потом 

реконструише дешавања од претходног дана; каже да је Драган био у емотивном, 

тешком стању, да је раскинуо са девојком, и да јој је послао, према речима његове 

мајке, опроштајно писмо. Случај је завршен на најтрагичнији могући начин, закључује 

новинар. 
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Олакшавајућа околност за пружаоца медијске услуге јесте та да је два дана касније, у 

емисији После ручка, критички обрађен начин извештавања о трагичном догађају. 

Цитирани су катастрофални наслови из штампе и са портала, мада и скенирани 

текстови, као и издвојени спорни детаљи представљају додатно узнемирење за 

породицу и пријатеље детета. 

 
 

 
Актуелни случај нестанка детета и његово самоубиство уреднички тим је проценио за 

вест дана, што је у супротности са важећим прописима. Саопштавање потенцијалних 

узрока самоубиста крајње су узнемиравајући за породицу, пријатеље, бившу девојку, 

али и сваку особу која се суочава са суицидалним мислима. Поштовање приватности 
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свих актера је грубо прекршено. Извештавање о трагедијама, нарочито кад је реч о 

самоубиствима и малолетницима, захтева највећи степен одговорности и новинарске 

пажње. Несрећа породице, уз објављивање свих детаља, фотографија, опроштајних 

писама, није од јавног интереса, а нарочито је у супротности са следећим прописима 

медијског законодавства: 

Закон о електронским медијима, члан 50 - Медијска услуга се пружа на начин којим се 

поштују људска права а нарочито достојанство личности.  

Регулатор се стара да се у свим програмским садржајима поштује достојанство 

личности и људска права, а нарочито се стара да се не приказује понижавајуће 

поступање и сцене насиља и мучења, осим ако за то постоји програмско и уметничко 

оправдање.  

Садржаји који могу да шкоде физичком, менталном или моралном развоју малолетника 

морају бити јасно означени и не објављују се у време кад се основано може очекивати 

да их малолетници прате, имајући у виду уобичајени распоред њихових активности, 

осим изузетно као заштићена услуга са условним приступом на начин предвиђен овим 

законом.  

Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга, члан 

19. ставови 2, 3 - Приликом информисања јавности о извршеном самоубиству или 

покушају самоубиства, пружалац медијске услуге је дужан да се уздржи од:  

1) навођења детаља о начину на који је неко лице извршило или покушало 

самоубиство;  

2) објављивања података о извршеном или покушаном самоубиству у ударном термину 

емисије вести (нпр. наслови, вест дана или као прва или најважнија вест дана и сл.);  

3) објављивања снимка извршења самоубиства, фотографије преминулог, као и 

приказивања места на коме је извршено самоубиство;  

4) одобравања извршења или покушаја самоубиства;  

5) представљања узрока извршења или покушаја самоубиства на поједностављен начин 

(нпр. самоубиство је учињено само из једног разлога и сл.).  

Приликом објављивања информације из става 2. овог члана, пружалац медијске услуге 

објавиће и контакт податке одговарајуће организације која се бави превенцијом 

самоубистава, ако је то могуће с обзиром на природу и трајање програмског садржаја у 

коме се та информација објављује. 

Правилник о заштити људских права у области пружања медијских услуга, члан 19. 

ставови 1, 2, 3 - Пружалац медијске услуге је дужан да информације о трагичном 

догађају објављује без сензационализма и уз поштовање приватности и достојанства 

жртве таквог догађаја, жртвиних сродника или других жртви блиских лица.  

Пружалац медијске услуге не сме на непримерен начин спекулисати о узроку, току и 

последицама трагичног догађаја, броју жртава трагичног догађаја, њиховом идентитету 

и њиховом стању након догађаја (нпр. да ли су повређени, преминули, нестали и сл.).  

Пружалац медијске услуге не сме излагати притиску жртву, жртвине сроднике или 

друга жртви блиска лица да дају изјаву у вези са трагичним догађајем. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мере против ПМУ Happy TV д.о.о, Београд - 

Nacionalna Happy TV. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савете ради изјашњења. 
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4. Разматрање Извештаја Служба за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емисијом Дневник емитоване дана 03. фебруара 2021. године у 

програму Јавнe медијске установе „Радио-телевизија Србије“ Београд и 

доношење одлуке; 

 

Извештај службе за надзор и анализу: 

 

Служба за надзор и анализу програма РЕМ-а у надзору над програмом пружаоца 

медијске услуге Јавнe медијске установе „Радио-телевизија Србије“ Београд, уочава 

садржај (емисијa Дневник) у којем су изнети узнемиравајући детаљи о проналаску тела 

за које се сумња да је тело малолетника из Панчева, несталог дан раније. Емитовани су 

снимци проналаска тела, као и снимак мајке која је чекала вести о потрази за њеним 

дететом. 

Служба за надзор и анализу програма РЕМ-а у надзору над програмом пружаоца 

медијске услуге Јавнe медијске установе "Радио-телевизија Србије" Београд, уочава 

садржај (емисијa Дневник) у којем су изнети узнемиравајући детаљи о проналаску тела 

за које се сумња да је тело малолетника из Панчева, несталог дан раније. Емитовани су 

снимци проналаска тела, као и снимак мајке која је чекала вести о потрази за њеним 

дететом. Наиме, у 20 часова, 3. фебруара 2021. године, емитована је вест да су рониоци 

жандармерије из Тамиша извукли беживотно тело. Обдукцијом ће се утврдити 

идентитет утопљеника, наводи водитељ и потом додаје да је жандармерија трагала за 

петнаестогодишњим дечаком који је последњи пут виђен током јучерашњег дана, на 

панчевачком кеју где је возио бицикл са другарима.Водитељ затим каже да... од мајке 

смо сазнали да је дечак оставио опроштајно писмо за бившу девојку. 
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У односу на остале електронске медије, РТС је о случају нестанка и проналаска тела 

малолетног дечака из Панчева известио без сензационализма, али ипак прекршивши 

одређене прописе који се тичу емитовања садржаја које се односе на самоубиство, као 

и садржаја у којима се извештава о трагичним догађајима: приказано је место 

трагичног догађаја, место где је извршено самоубиство, обала реке и мост, наводи се 

разлог (бивша девојка, остављено опроштајно писмо). Наведене чињенице, као и 

кадрови који су пратили саопштену вест (види се и мајка), могу да изазову узнемирење 

код једног дела јавности, нарочито осетљивих, и особа које су склоне суициду. Додатна 

опрезност код саопштавања оваквих вести је неопходна јер је реч о малолетнику; 

статистички подаци Светске здравствене организације говоре да је у великом порасту 

број самоубистава младих у свету и водећи је узрок смрти у том добу. Изостало је и 

саопштавање броја организације која се бави превенцијом самоубиства. 

Стога, јавни сервис има додатну обавезу да извештавајући о оваквим темама, 

испоштује следеће прописе: 

Правилник о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга, члан 

19. ставови 2, 3 - Приликом информисања јавности о извршеном самоубиству или 

покушају самоубиства, пружалац медијске услуге је дужан да се уздржи од:  

1) навођења детаља о начину на који је неко лице извршило или покушало 

самоубиство;  

2) објављивања података о извршеном или покушаном самоубиству у ударном термину 

емисије вести (нпр. наслови, вест дана или као прва или најважнија вест дана и сл.);  

3) објављивања снимка извршења самоубиства, фотографије преминулог, као и 

приказивања места на коме је извршено самоубиство;  
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4) одобравања извршења или покушаја самоубиства;  

5) представљања узрока извршења или покушаја самоубиства на поједностављен начин 

(нпр. самоубиство је учињено само из једног разлога и сл.).  

Приликом објављивања информације из става 2. овог члана, пружалац медијске услуге 

објавиће и контакт податке одговарајуће организације која се бави превенцијом 

самоубистава, ако је то могуће с обзиром на природу и трајање програмског садржаја у 

коме се та информација објављује. 

Правилник о заштити људских права у области пружања медијских услуга, члан 19. 

ставови 1, 2, 3 - Пружалац медијске услуге је дужан да информације о трагичном 

догађају објављује без сензационализма и уз поштовање приватности и достојанства 

жртве таквог догађаја, жртвиних сродника или других жртви блиских лица.  

Пружалац медијске услуге не сме на непримерен начин спекулисати о узроку, току и 

последицама трагичног догађаја, броју жртава трагичног догађаја, њиховом идентитету 

и њиховом стању након догађаја (нпр. да ли су повређени, преминули, нестали и сл.).  

Пружалац медијске услуге не сме излагати притиску жртву, жртвине сроднике или 

друга жртви блиска лица да дају изјаву у вези са трагичним догађајем. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мере против ПМУ Јавнe медијске установе 

„Радио-телевизија Србије“. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савете ради изјашњења. 

 

  

 

5. Разматрање Извештаја Служба за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емисијом „Национални дневник“ емитоване дана 03. фебруара 2021. 

године у програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - ТВ 

Пинк и доношење одлуке; 

 

Извештај службе за надзор и анализу: 

 

Служба за надзор и анализу програма РЕМ-а у надзору над програмом пружаоца 

медијске услуге Pink international company д.о.о. Београд - ТВ Пинк уочава садржај 

(емисија Национални дневник) у којем је извештавано о несталом малолетнику и 

потрази за њим, на начин да су приказаном рубриком повређена људска права и 

достојанство учесника трагичног догађаја. Извештавајући о самоубиству детета 

злоупотребљен је бол мајке, није поштована приватност, а у ударном термину су 

саопштаване информације које могу и остале осетљиве особе да доведу у опасност. 

Служба за надзор и анализу програма РЕМ-а у надзору над програмом пружаоца 

медијске услуге Pink international company д.о.о. Београд - ТВ Пинк уочава 

непримерени садржај који изазива узнемиреност, повређује људска права и 

достојанство особа о којима се извештава, открива њихов идентитет. Наиме, 

извештавајући о нестанку, а потом и самоубиству малолетника (ТВ Пинк, Национални 

дневник, 3. фебруар) уредништво, супротно Правилнику о заштити права малолетника 

вест о трагичном крају потере ставља у тзв. хедове, или како напомињу, вести дана. 

Потом, од 18:48 до 18:51 емитују рубрику из Панчева, са обале Тамиша, где мајка 
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несталог малолетника чека резултате потраге. Рубрика је на следећи начин најављена: 

Трагичан крај потраге за тинејџером који је јуче нестао... рониоци и жандармерија 

извукли су беживотно тело. Затим следи извештај: Само да се појави била је једина 

нада мајке 15- годишњег Драгана, који је у понедељак, после школе отишао бициклом 

до Тамишког кеја, али се кући није вратио. Данијела је приметила да њеног сина нема 

око 15 часова. Потом је уследила тонска изјава мајке, потписане именом и презименом, 

која уплакана и видно узнемирена саопштава њена сазнања: да га је оставила девојка, 

да се због тога осећао повређено, да је ружан...  

 

 

 

Потом је уплакано и јецајући рекла да је другарици оставио неке ствари и да је тој 

другарици рекао да његов живот више нема смисла. Новинар наводи да је бивша 

девојка ученица прве године средње Техничко-хемијске школе у Панчеву и да она, као 
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и другарица нису давале изјаве за медије!? Изјаве дају и друг дечака из Машинске 

школе као и разредни старешина који су, последњих дана, уочили промене у понашању 

тинејџера. У поновној изјави мајка сведочи о томе како је несретног дечака тиштило и 

то што га је отац напустио када је имао свега две и по године, а износи и планове које 

је имао у животу. Мајка уплакано каже:... и сад просто не могу да верујем, он је борац, 

да одустане од свих својих снова... Новинар завршава да је Данијела имала наду до 

самог краја, а да ће истрага утврдити због чега је дошло до гашења једног младог 

живота. Извештавајући о једној осетљивој и трагичној ситуацији пружалац медијске 

услуге ТВ Пинк грубо је нарушио приватност малолетне жртве и његове породице, 

злоупотребио бол мајке у тренутку када још не зна за трагичан крај потраге, изложио је 

додатној патњи инсистирајући на детаљима из приватног живота који могу бити узрок 

трагедије. Такво извештање не може се сматрати интересом јавности, већ представља 

сензационализам који може прозроковати додатне последице и по породицу, али и све 

остале особе које се боре са суицидалним мислима (тзв. Вертеров ефекат). Не постоји 

никакво оправдање за медије, уредништво, да изјаву мајке узимају на месту где је 

последњи пут виђен несретни дечак и непосредно пре извлачења тела из реке. Детаљи 

личне и породичне трагедије нису за јавност, и уредништво у том случају мора да 

покаже висок степен одговорности, емпатије, да укаже младим новинарима на 

постојеће професионалне стандарде и кодексе. Сваки такав извештај мора да буде у 

складу са врло јасним, следећим медијским прописима, који су грубо прекршени: 

Закон о електронским медијима, члан 50 - Медијска услуга се пружа на начин којим се 

поштују људска права а нарочито достојанство личности.  

Регулатор се стара да се у свим програмским садржајима поштује достојанство 

личности и људска права, а нарочито се стара да се не приказује понижавајуће 

поступање и сцене насиља и мучења, осим ако за то постоји програмско и уметничко 

оправдање.  

Садржаји који могу да шкоде физичком, менталном или моралном развоју малолетника 

морају бити јасно означени и не објављују се у време кад се основано може очекивати 

да их малолетници прате, имајући у виду уобичајени распоред њихових активности, 

осим изузетно као заштићена услуга са условним приступом на начин предвиђен овим 

законом.  

Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга, члан 

19. ставови 2, 3 - Приликом информисања јавности о извршеном самоубиству или 

покушају самоубиства, пружалац медијске услуге је дужан да се уздржи од:  

1) навођења детаља о начину на који је неко лице извршило или покушало 

самоубиство;  

2) објављивања података о извршеном или покушаном самоубиству у ударном термину 

емисије вести (нпр. наслови, вест дана или као прва или најважнија вест дана и сл.);  

3) објављивања снимка извршења самоубиства, фотографије преминулог, као и 

приказивања места на коме је извршено самоубиство;  

4) одобравања извршења или покушаја самоубиства;  

5) представљања узрока извршења или покушаја самоубиства на поједностављен начин 

(нпр. самоубиство је учињено само из једног разлога и сл.).  

Приликом објављивања информације из става 2. овог члана, пружалац медијске услуге 

објавиће и контакт податке одговарајуће организације која се бави превенцијом 

самоубистава, ако је то могуће с обзиром на природу и трајање програмског садржаја у 

коме се та информација објављује. 

Правилник о заштити људских права у области пружања медијских услуга, члан 19. 

ставови 1, 2, 3 - Пружалац медијске услуге је дужан да информације о трагичном 
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догађају објављује без сензационализма и уз поштовање приватности и достојанства 

жртве таквог догађаја, жртвиних сродника или других жртви блиских лица.  

Пружалац медијске услуге не сме на непримерен начин спекулисати о узроку, току и 

последицама трагичног догађаја, броју жртава трагичног догађаја, њиховом идентитету 

и њиховом стању након догађаја (нпр. да ли су повређени, преминули, нестали и сл.).  

Пружалац медијске услуге не сме излагати притиску жртву, жртвине сроднике или 

друга жртви блиска лица да дају изјаву у вези са трагичним догађајем. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мере против ПМУ Pink International Company 

д.о.о., Београд - ТВ Пинк. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савете ради изјашњења. 

 

  

6. Разматрање Извештаја Служба за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емисијaма „150 минута“ и „Вести“ емитованим дана 03. фебруара 

2021. године у програму ПМУ Прва телевизија д.о.о, Београд - Прва и 

доношење одлуке; 

 

Извештај службе за надзор и анализу: 

 

Служба за надзор и анализу програма РЕМ-а у надзору над програмом пружаоца 

медијске услуге Прва телевизија д.о.о, Београд – Прва, уочава садржај (емисије 150 

минута и Вести) у којима су, супротно прописима, изношени детаљи о нестанку и 

почињеном самоубиству малолетника; откривен је идентитет жртве и злоупотребљен 

бол мајке, чиме је нарушена њихова приватност и достојанство. Такође, у емисији 

Вести информација је дата у ударном термину, што је у супротности са Законом и 

Правилником о заштити права малолетника. 

Служба за надзор и анализу програма РЕМ-а у надзору над програмом пружаоца 

медијске услуге ТВ Прва, уочила је неприкладан садржај у емисијама 150 минута и 

Вести, у делу у којем је извештавано о несталом малолетнику (дечак, 15 година) и 

проналаску његовог тела. У најави емисије 150 минута која је била на програму 3. 

фебруара, од 13:03 водитељка каже: ...потрага је у току. Проверавамо детаље са терена 

у наставку 150 минута. Затим је уследило директно укључење новинарке која је 

разговарала са уплаканом мајком и разредним старешином (14:19).
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Мајка износи детаље о последњем виђењу са сином, о томе када је он сам последњи 

пут виђен, шта је имао обучено, као и њена настојања да обавести што већи круг људи 

о његовом нестанку. У тонској изјави уплакане мајке , потписане именом и 

презименом, она још објашњава и дететово разочарење након што га је оставила 

девојка, прича о његовим осећањима:.. Мајка износи и сазнања полиције о писму које 

је оставио, из којег произилази закључак да је сам себи одузео живот:.. не желим да 

верујем, он је борац, он никад тако нешто не би урадио, јецајући говори мајка. 

Новинарка је теши речима: немојте да верујете у то.Тако је завршено прво укључење уз 

позив гледаоцима да се јаве ако имају нека сазнања о несталом дечаку. 
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У прегледу вести у 15 часова такође се извештава о нестанку, уз препричавање 

претходног укључења и напомену да је потера за дечаком у току, као и да је пронађено 

опроштајно писмо у којем је објашњено шта планира да уради. У тонској изјави мајка 

уз плач напомиње да су послати рониоци да траже тело и да она у то не жели да верује. 

 
Потресена мајка још изјављује да се на друштвеним мрежама његови вршњаци већ 

опраштају речима нека почива у миру... У емисији Вести, у вестима дана (тзв. 

хедовима), прва вест је о трагичном крају потере за несталим малолетником. 

Приказани су кадрови изношења тела из реке, и сцена мајчиног бола...  
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Поново се укључила новинарка са лица места препричавајући дешавања од поднева; 

навела је и детаљ из опроштајног писма, да дечак тражи најлакши начин да изврши 

самоубиство.Уз јављање су поново виђени кадрови изношења тела из реке. 

 
У приказаним програмским садржајима (емисије 150 минута и Вести) емитованим 03. 

фебруара, на најгрубљи начин је злоупотребљен бол мајке у тренутку када још не зна 

каква је судбина несталог детета. Уз потпуно откривање идентитета, саопштавају се 

детаљи из његовог приватног живота, садржај пронађеног опроштајног писма, не 

водећи рачуна да природа таквих информација може да буде погубна за све особе које 

се у том тренутку боре са суицидалним мислима. Пружалац медијске услуге на 

погрешан начин разуме јавни интерес; оваквим извештавањем у низу ради управо 

супротно, уз кршење врло јасних прописа, подлеже сензационализму и узнемирава 

јавност. Јавни интерес није снимак несретне мајке и жеља да се њен бол оголи. 

Извештавање о личним и породичним трагедијама мора да буде у складу са врло 

јасним, следећим медијским прописима: 

Закон о електронским медијима, члан 50 - Медијска услуга се пружа на начин којим се 

поштују људска права а нарочито достојанство личности.  

Регулатор се стара да се у свим програмским садржајима поштује достојанство 

личности и људска права, а нарочито се стара да се не приказује понижавајуће 

поступање и сцене насиља и мучења, осим ако за то постоји програмско и уметничко 

оправдање.  

Садржаји који могу да шкоде физичком, менталном или моралном развоју малолетника 

морају бити јасно означени и не објављују се у време кад се основано може очекивати 

да их малолетници прате, имајући у виду уобичајени распоред њихових активности, 



17 

 

осим изузетно као заштићена услуга са условним приступом на начин предвиђен овим 

законом.  

Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга, члан 

19. ставови 2, 3 - Приликом информисања јавности о извршеном самоубиству или 

покушају самоубиства, пружалац медијске услуге је дужан да се уздржи од:  

1) навођења детаља о начину на који је неко лице извршило или покушало 

самоубиство;  

2) објављивања података о извршеном или покушаном самоубиству у ударном термину 

емисије вести (нпр. наслови, вест дана или као прва или најважнија вест дана и сл.);  

3) објављивања снимка извршења самоубиства, фотографије преминулог, као и 

приказивања места на коме је извршено самоубиство;  

4) одобравања извршења или покушаја самоубиства;  

5) представљања узрока извршења или покушаја самоубиства на поједностављен начин 

(нпр. самоубиство је учињено само из једног разлога и сл.).  

Приликом објављивања информације из става 2. овог члана, пружалац медијске услуге 

објавиће и контакт податке одговарајуће организације која се бави превенцијом 

самоубистава, ако је то могуће с обзиром на природу и трајање програмског садржаја у 

коме се та информација објављује. 

Правилник о заштити људских права у области пружања медијских услуга, члан 19. 

ставови 1, 2, 3 - Пружалац медијске услуге је дужан да информације о трагичном 

догађају објављује без сензационализма и уз поштовање приватности и достојанства 

жртве таквог догађаја, жртвиних сродника или других жртви блиских лица.  

Пружалац медијске услуге не сме на непримерен начин спекулисати о узроку, току и 

последицама трагичног догађаја, броју жртава трагичног догађаја, њиховом идентитету 

и њиховом стању након догађаја (нпр. да ли су повређени, преминули, нестали и сл.).  

Пружалац медијске услуге не сме излагати притиску жртву, жртвине сроднике или 

друга жртви блиска лица да дају изјаву у вези са трагичним догађајем. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мере против ПМУ Прва телевизија д.о.о, Београд 

- Прва. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савете ради изјашњења. 

 

  

7. Разматрање Извештаја Служба за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емисијом „Добро јутро“ емитоване дана 10. фебруара 2021. године у 

програму ПМУ Happy TV д.о.о, Београд - Nacionalna Happy TV и доношење 

одлуке; 

 

Извештај службе за надзор и анализу: 

 

Мониторинг служба је по службеној дужности покренула поступак против ТВ Хепи 

због тематског сегмента емисије Добро јутро емитоване 10. фебруара 2021., који је 

почео у 10:30 часова.  

У спорном садржају су водитељ и водитељка руковали репликама правог оружја. 
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Тема предметног сегмента емисије Добро јутро био је наводно аутентични снимак 

одласка криминалне групе недавно ухапшеног Веље Беливука у акцију, који је 

приказан интегрално одмах на почетку. 

Гости у студију били су Ана Симоновић и Владица Симоновић, чланови "Фамилија 

Икстрим тима", компаније која се бави изнајмљивањем реплика оружја за потребе 

филмских продуцентских кућа. Гошћа Ана Симоновић објаснила је да нису у питању 

никакви аутентични снимци поменуте криминалне групе, већ снимци које је њихова 

екипа начинила у шали у паузи снимања и раширила друштвеним мрежама још пре 

неколико година. Описала је и како се посредством профила Цеце Ражњатовић 

раширила по друштвеним мрежама. Чланови "Икстрим тима" донели су у студијо 

бројне примерке реплика оружја. Водитељи су нагласили више пута да су у питању 

реплике а не право оружје. У једном моменту по једну од реплика су узели и 

водитељица и водитељ. 

Ипак, оправданост приказивања оваквог садржаја може бити доведена у питање из два 

разлога:  

Први: реч је о репликама које се ни по чему не разликују од правог оружја и та 

чињеница може бити разлог узнемирења гледалаца током гледања таквог садржаја 

(Служба сматра да наглашавање сличности реплика и правог оружја од стране 

водитеља емисије управо говори у прилог томе да овакав садржај није требало 

објавити). Овакав програмски садржај може нарочито довести у заблуду малолетнике 

по питању опасности употребе оружја и разликовања правог оружја од реплика. 

Други: овакав садржај приказује се у тренутку хапшења веће групе људи који се 

сумњиче за извршење најтежих злочина и објављивања информацијама у медијима 

којима се до детаља описују њихове криминалне радње. Приказивање видео записа 

особа са фантомкама на главама и оружјем у руци додатно је могло да узнемири 

гледаоце али и релативизује неприхватљивост криминалног понашања, што је, по 

мишљењу Службе, штетно по физички, ментални и морални развој малолетника.  

Описаним приказивањем програмског садржаја могућим су учињене следеће повреде 

медијских одредби; 

Закон о електронским медијима, Члан 50. став 3 

Садржаји који могу да шкоде физичком, менталном или моралном развоју малолетника 

морају бити јасно означени и не објављују се у време кад се основано може очекивати 

да их малолетници прате, имајући у виду уобичајени распоред њихових активности, 

осим изузетно као заштићена услуга са условним приступом на начин предвиђен овим 

законом. 

Правилник о заштити малолетника, Члан 68. ставови 2 и 10 

Регулатор се стара да програмски садржаји који могу да нашкоде физичком, моралном 

или менталном развоју малолетника не буду доступни путем медијске услуге радија и 

телевизијског емитовања, изузев кад је временом емитовања или техничким поступком 

обезбеђено да малолетници, по правилу нису у прилици да их виде или слушају. 

Пружаоци медијске услуге су дужни да јасно означе програме који су у стању да 

угрозе малолетнике или су за њих неприкладни, као и да на то упозоре старатеље. 

Правилник о заштити људских права Члан 23. 

Пружалац медијске услуге не сме злоупотребити лаковерност учесника у програму или 

корисника медијске услуге, при чему ће нарочито водити рачуна о интересима 

малолетника, лица које је тешко оболело, има ментално обољење или сметње у 

менталном развоју или је преживело трауму као жртва насиља или трагичног догађаја. 

Предлог је да Савет донесе одлуку о покретању поступка против Хепи ТВ и упути 

позив представнику ПМУ да се изјасни на следећој седници. 
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мере против ПМУ Happy TV д.о.о, Београд - 

Nacionalna Happy TV. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савете ради изјашњења. 

 

Седница завршена у 12 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

  

Драгана Таљић  

 

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 

 

 


