
 

 

 

 
Број: 01-431/22 

Датум: 03.03.2022. године 

Београд 

 
З А П И С Н И К 

 

са 418. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 02. марта 2022. 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, чланица Савета 

5. Радоје Кујовић, члан Савета 

6. Александар Витковић, члан Савета 

7. Вишња Аранђеловић, чланица Савета 

8. Милорад Вукашиновић, члан Савета 

9. Божидар Зечевић, 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. Усвајање Саопштења поводом Извештајa о програмском садржају Adria News 

S.a.r.l., L-1543 Luxembourg, Велико војводство Луксембург – ТВ Н1 – Деценија 

власти;  

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања предложеног дневног реда, Савет је већином усвојио дневни 

ред за 418. ванредну седницу. 
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2. Усвајање Саопштења поводом Извештајa о програмском садржају 

Adria News S.a.r.l., L-1543 Luxembourg, Велико војводство Луксембург – 

ТВ Н1 – Деценија власти;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Саопштење. 

 

САОПШТЕЊЕ: 

 

Саопштење Савета РЕМ поводом усвајања извештаја о програмском садржају 

ТВ Н1 – Деценија власти 

 

Савет РЕМ на својој ванредној седници одржаној 01. марта 2022. године усвојио 

је, већином гласова, извешетај Службе за надзор и анализу о програмском садржају, 

петоделној ифнормативно-документарној серији „Деценија власти“, приказаном у 

периоду од 14 – 28. фебруара 2022. године на програму ТВ Н1. 

 

Серија је посвећена Александру Вучићу и његовом политичком раду. Приступ 

теми је вишеслојан и у складу је са широко постављеним наративом који je осим 

текстом, подржан у асоцијативној равни комбинацијом слике, тона и визуелних 

ефеката и усмерен на то да гледалац стекне уверење како су године у којима је 

садашњи председник Републике обављао неку од ранијих политички функција, у исто 

време, године општег назадовања и пропасти Србије на свим пољима. 

 

Вредносна опредељеност садржаја свих пет епизода серије „Деценија власти“ у 

односу на Александра Вучића изразито је неповољна и обележена је политичком 

нетрпељивошћу, и у целини се састоји од политичких и моралних дисквалификација, 

чему је прилагођен и избор саговорника у емисији.  

 

Служба за надзор и анализу и Савет РЕМ, у доношењу закључака посматрали су 

и тумачили наведене епизоде кроз ширу призму значења која нуди аудио-визуелна 

презентација садржаја. Асоцијативни низ аудиовизуелног израза шири је од оног 

исказаног текстом који изговарају наратор или саговорници јер са собом носи своје 

матафоричко и симболичко значење и уобличен је доследним драматуршким 

поступком. 

 

Савет РЕМ је прихватио закључке Службе за надзор и анализу која је утврдила 

да је оваквим приказивањем програмских садржаја учињено више повреда одредби 

које уређују понашање  медија. 

У исто време Савет РЕМ позива пружаоце медијских услуга  да не приказују 

садржаје који воде стварању нетрпељивости, политичких напетости и подела у 

друштву.   

   

Савет РЕМ, овим поводом, још једном апелује на све пружаоце медијскиј услуга 

да објављивањем својих програмских садржаја допринесу развијању демократског 
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дијалога и тока изборне кампање и да свим учесницима изборне трке обезбеде једнаке 

услове за представљање својих ставова и политичких програма.  

 

У Београду, 02. март 2022. године 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

                                                                                                       Оливера Зекић 

 

 

Седница завршена у 12 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА  

 

Драгана Таљић  

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 

 

  

 


