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Број: 01-331/21- 

Датум: 16.03.2021. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 391. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 24. фебруара 2021. године, са почетком у 14 

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 

констатовала да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.  

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Саопштење Савета Регулаторног тела поводом извештавања о трагичном 

догађају; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 391. ванредне седнице. 
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2. Саопштење Савета Регулаторног тела поводом извештавања о 

трагичном догађају; 

 

  

2. Саопштење Савета Регулаторног тела поводом извештавања о 

трагичном догађају; 

 

Извештај службе: 

 

САОПШТЕЊЕ: 

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на својој редовној седници одржаној 

23. фебруара 2021. године, разматрао је начин на који су електронски медији 

извештавали о трагичном догађају у Панчеву од 3. фебруара 2021.године, када је живот 

себи одузело малолетно лице. 

 

Савет је на основу извештаја Службе за надзор и анализу и разговора са 

представницима пружалаца медијских услуга утврдио да је извештавање великог броја 

медија о овом догађају било сензационалистичко и у супротности са прописима који 

регулишу извештавање у оваквим ситуацијама. Пружаоци медијских услуга су 

наводили детаље о трагичном догађају, информација је објављивана у ударном 

термину као вест дана или ударна вест, од мајке малолетног лица тражена је изјава у 

тренутку када се још није знала судбина детета, изношени су детаљи из приватног 

живота. 

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије издвојио је извештавање РТС као 

примерено и професионално. 

 

Савет Регулаторног тела налаже свим електронским медијима да се приликом 

обавештавања јавности о трагичним догађајима убудуће стриктно придржавају 

одредаба закона и правилника које регулишу извештавање у таквим ситуацијама, а 

нарочито члана 19 ставова 2 и 3 Правилника о заштити малолетника у области 

пружања медијских услуга:  

 

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. 
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 Савет Регулаторног тела за електронске медије 

 

Саопштење објавити на сајту Регулаторног тела за електронске медије. 

 

У Београду, 24. фебруара 2021. године 

 

Члан Савета Јудита Поповић изнела је свој став да је недоумица, да ли се ово односи на 

све трагичне догађаје или је издвојен само суицид, те да постоје контрадикторност у 

тексту, а непримерено је да се рангирају трагедије.  

 

Члан Савета Зоран Симјановић изнео је свој став да што се тиче става колегинице 

Јудите сматра да се о сваком случају мора посебно расправљати. Самоубиство и то 

дечака, истиче, има другачији значај од неке друге непогодности. Ако би све забранили 

ни једне новине и тв не би постојали. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

САОПШТЕЊЕ: 

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на својој редовној седници 

одржаној 23. фебруара 2021. године, разматрао је начин на који су електронски медији 

извештавали о трагичном догађају у Панчеву од 3. фебруара 2021.године, када је живот 

себи одузело малолетно лице. 

 

Савет је на основу извештаја Службе за надзор и анализу и разговора са 

представницима пружалаца медијских услуга утврдио да је извештавање великог броја 

медија о овом догађају било сензационалистичко и у супротности са прописима који 

регулишу извештавање у оваквим ситуацијама. Пружаоци медијских услуга су 

наводили детаље о трагичном догађају, информација је објављивана у ударном 

термину као вест дана или ударна вест, од мајке малолетног лица тражена је изјава у 

тренутку када се још није знала судбина детета, изношени су детаљи из приватног 

живота. 

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије издвојио је извештавање РТС 

као примерено и професионално. 

 

Савет Регулаторног тела налаже свим електронским медијима да се приликом 

обавештавања јавности о трагичним догађајима убудуће стриктно придржавају 

одредаба закона и правилника које регулишу извештавање у таквим ситуацијама, а 

нарочито члана 19 ставова 2 и 3 Правилника о заштити малолетника у области 

пружања медијских услуга:  

 

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;  
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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. 

 

 Савет Регулаторног тела за електронске медије 

 

Саопштење објавити на сајту Регулаторног тела за електронске медије. 

 

Седница завршена у 14.30 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

  

Драгана Таљић  

 

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 

 

 


