
 

 

 

 

Број: 01-559/22 

Датум: 30. марта 2022. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 422. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 24. 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 

констатовала да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.  

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање Предлога о измени Плана набавки за 2022. годину и доношење 

одлуке; 

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са 

емисијом „Национални дневник“ емитованом дана 09.01.2022. и 10.01.2022. 

године у периоду од 19.00 до 19: 30 часова, у програму ПМУ Pink Media Group 

д.о.о., Београд – ТВ Пинк и доношење одлуке; 

4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са 

емитовањем филма „Мета породица“ дана 10.01.2022. године почев од 00:20 

часова у програму ПМУ Радиотелевизија Панчево д.о.о., Панчево - ТВ Панчево 

и доношење одлуке; 

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са 

емитовањем филма „Мета породица“ од 23:05 часа у програму ПМУ Радио-

телевизија Крагујевац д.о.о., Крагујевац – ТВ Крагујевац; 
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6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са 

емитовањем филма „Мета породица“ дана 09.01.2022. године почев од 23:38:53 

часова у програму ПМУ Santos-Comerce д.o.o., Зрењанин – TВ Сантос и 

доношење одлуке; 

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са 

емитовањем филма „Мета породица“ дана 09.01.2022. године почев од 23:42:30 

часова у програму ПМУ Студио Б д.о.о., Београд - ТВ Студио Б и доношење 

одлуке; 

8. Разматрање пријаве Бироа за друштвена истраживања (БИРОДИ) против ПМУ 

Pink Media Group д.о.о., Београд – ТВ Пинк због угрожавања општег интереса из 

члана 5. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских 

услуга и доношење одлуке; 

9. Разматрање пријаве Светислава Бојића поднете против Adria News S.a.r.l., L-

1543 Luxembourg, Велико војводство Луксембург – ТВ Н1, због његовог 

означавања као починиоца претњи према Јелени Зорић и доношење одлуке; 

10. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу у вези емисије „Дневник“ 

емитоване 21.11.2021. године у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд 

– ТВ Пинк и доношење одлуке; 

11. Разматрање захтева подносиоца Оригинал филм д.о.о., Београд – Flashback за 

издавање дозволе за пружање медијске услуге, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 

12. Разматрање захтева подносиоцу Оригинал Филм д.о.о., Београд-Савски венац – 

ZZ TV за издавање дозволе за пружање медијске услуге, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

13. Разматрање захтева подносиоца Јелена Спирић пр Видео продукција Данкос 

плус, Косовска Митровица – Телевизија Данкос плус за издавање дозволе за 

пружање медијске услуге, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и 

доношење одлуке; 

14. Разматрање захтева подносиоца Удружење Инфо центар Нова Јасеница, 

Смедеревска Паланка - TV Nova Net за упис у Регистар медијских услуга, 

сходно члану 74. став 1. тачка 2) Закона о електронским медијима и доношење 

одлуке; 

15. Разматрање захтева ПМУ Mix Media 2009 д.о.о., Краљево - TV Mix о преносу 

дозволе издате на основу захтева, број К410 од 21. децембра 2018. године, 

сходно члану 78. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

16. Разматрање захтева подносиоца KCN Group д.о.о., Београд (Врачар) за упис у 

Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2) Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 

17. Разматрање промене власничке структуре ПМУ Grand Production д.o.o., Београд 

– Grand Narodna Televizija без претходне сагласности Регулатора и доношење 

одлуке;  

18. Разматрање промене власничке структуре ПМУ Сити д.о.о., Свилајнац – Радио 

Чичица 89,1 без претходне сагласности Регулатора и доношење одлуке; 

19. Разматрање промене власничке структуре ПМУ Buba mara radio XXX д.о.о., 

Београд – Радио X 91,2 без претходне сагласности Регулатора и доношење 

одлуке; 

20. Разматрање Извештаја Правне службе о покретању поступка престанка важења 

дозволе ПМУ Софтић д.о.о., Тутин – Радио РС 95,1, пре истека времена на који 

је издата а на основу члана 99. Закона о електронским медијима и доношење 

одлуке; 
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21. Разматрање захтева ПМУ Медијски центар Клик 105 д.о.о. Зрењанин -Радио 

Клик ФМ 105,0 за давање сагласности на промену идентификације и доношење 

одлуке; 

22. Разматрање радне верзије документа Предлога Акционог плана за остваривање 

права националних мањина за период од 2021. до 2024. године који је 

припремљен на другом састанку радне групе који је одржан у Шапцу 23-25. 

фебруара 2022. године  

23. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата ПМУ Мостнет РТВ д.о.о., Прокупље – Мостнет ТВ, због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

24. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата ПМУ ИБМ д.о.о., Краљево – Радио Naxi М 102,5, због постојања 

разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

25. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата ПМУ Радио Телевизија Шабац д.о.о., Шабац – Радио Шабац 103,7, 

због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

26. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о., Чачак – ТМС Телевизија 

Телемарк-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

27. Разматрање захтева ПМУ Grand production d.o.o., Београд  – Grand narodna 

televizija, за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу 

захтева у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима и доношење 

одлуке. 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Предложена је допуна дневног реда. 

 

1. Саопштење Савета РЕМ поводом нетачних и тенденциозних наслова у делу 

медија поводом извештаја РЕМ о изборној кампањи; 

 

Након разматрања предложеног дневног реда, Савет је већином усвојио 

допуњен дневни ред за 422. ванредну седницу. 

 

  

2. Разматрање Предлога о измени Плана набавки за 2022. годину и доношење 

одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се измена Плана набавки за 2022. годину. 

 

  

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емисијом „Национални дневник“ емитованом дана 09.01.2022. и 
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10.01.2022. године у периоду од 19.00 до 19: 30 часова, у програму ПМУ Pink 

Media Group д.о.о., Београд – ТВ Пинк и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

 

Покреће се поступак изрицања мере према ПМУ Pink Media Group д.о.о., 

Београд – ТВ Пинк. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

  

4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емитовањем филма „Мета породица“ дана 10.01.2022. године почев 

од 00:20 часова у програму ПМУ Радиотелевизија Панчево д.о.о., Панчево - 

ТВ Панчево и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мере према ПМУ Радиотелевизија Панчево 

д.о.о., Панчево - ТВ Панчево. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета.  

 

  

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емитовањем филма „Мета породица“ од 23:05 часа у програму 

ПМУ Радио-телевизија Крагујевац д.о.о., Крагујевац – ТВ Крагујевац; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мере према ПМУ Радио-телевизија Крагујевац 

д.о.о., Крагујевац – ТВ Крагујевац. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета.  

 

  

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емитовањем филма „Мета породица“ дана 09.01.2022. године почев 

од 23:38:53 часова у програму ПМУ Santos-Comerce д.o.o., Зрењанин – TВ 

Сантос 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 мере према ПМУ Santos-Comerce д.o.o., 

Зрењанин – TВ Сантос. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета.  

 

  

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емитовањем филма „Мета породица“ дана 09.01.2022. године почев 

од 23:42:30 часова у програму ПМУ Студио Б д.о.о., Београд - ТВ Студио Б 

и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мере према ПМУ Студио Б д.о.о., Београд - ТВ 

Студио Б. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета.  

 

  

8. Разматрање пријаве Бироа за друштвена истраживања (БИРОДИ) против 

ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд – ТВ Пинк због угрожавања општег 

интереса из члана 5. Правилника о заштити људских права у области 

пружања медијских услуга и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 

  

  

9. Разматрање пријаве Светислава Бојића поднете против Adria News S.a.r.l., 

L-1543 Luxembourg, Велико војводство Луксембург – ТВ Н1, због његовог 

означавања као починиоца претњи према Јелени Зорић и доношење 

одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се пријава као неоснована. 

 

  

10. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу у вези емисије 

„Дневник“ емитоване 21.11.2021. године у програму ПМУ Pink Media 

Group д.о.о., Београд – ТВ Пинк и доношење одлуке; 
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 

 

  

11. Разматрање захтева подносиоца Оригинал филм д.о.о., Београд – Flashback 

за издавање дозволе за пружање медијске услуге, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева подносиоцу 

захтева Оригинал филм д.о.о., Београд-Савски венац, ул. Коче Поповића бр. 9 – 

Flashback, сходно члану 83. Закона о електронским медијима.  

 

  

12. Разматрање захтева подносиоцу Оригинал Филм д.о.о., Београд-Савски 

венац – ZZ TV за издавање дозволе за пружање медијске услуге, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева подносиоцу 

захтева Оригинал Филм д.о.о., Београд-Савски венац, ул. Коче Поповића бр. 9 – ZZTV, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

  

13. Разматрање захтева подносиоца Јелена Спирић пр Видео продукција 

Данкос плус, Косовска Митровица – Телевизија Данкос плус за издавање 

дозволе за пружање медијске услуге, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Јелена Спирић 

пр Видео продукција Данкос плус, Косовска Митровица – Телевизија Данкос плус, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 
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14. Разматрање захтева подносиоца Удружење Инфо центар Нова Јасеница, 

Смедеревска Паланка - TV Nova Net за упис у Регистар медијских услуга, 

сходно члану 74. став 1. тачка 2) Закона о електронским медијима и 

доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Уписује се у Регистар медијских услуга пружаоца који медијске услуге пружају 

искључиво путем глобалне информатичке мреже, пружалац медијске услуге Удружење 

Инфо Центар Нова Јасеница, Смедеревска Паланка - TV Nova Net,  сходно члану 74. 

став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима.  

 

  

15. Разматрање захтева ПМУ Mix Media 2009 д.о.о., Краљево - TV Mix о 

преносу дозволе издате на основу захтева, број К410 од 21. децембра 2018. 

године, сходно члану 78. став 2. Закона о електронским медијима и 

доношење одлуке; 05-474/22- 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на нацрт Уговор о преносу дозволе за пружање медијске 

услуге, од 16. марта 2022. године на основу кога би се извршио пренос дозволе 

Регулаторног тела за електронске медије за пружање медијске услуге број К410 од 21. 

децембра 2018. године са имаоца дозволе Mix Media 2009 д.о.о. Краљево, ул. Ибарска 

бр. 21, локал 1 - TV Mix, на правног субјекта Драган Недић пр производња и 

емитовање телевизијског програма Promedia-Solutions Краљево, ул. Ибарска бр. 20, 

након чега би ималац наведене дозволе за пружање медијске услуге било правно лице 

Драган Недић пр производња и емитовање телевизијског програма Promedia-Solutions, 

Краљево, ул. Ибарска бр. 20.  

 

 

  

16. Разматрање захтева подносиоца KCN Group д.о.о., Београд (Врачар) за упис 

у Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2) Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се захтев подносиоца захтева KCN Group д.о.о., Београд (Врачар), ул. 

Јужни булевар бр. 144, за упис у Регистар медијских услуга јер не постоји правни 

основ за упис у Регистар медијских услуга. 
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17. Разматрање промене власничке структуре ПМУ Grand Production д.o.o., 

Београд – Grand Narodna Televizija без претходне сагласности Регулатора и 

доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упути допис ПМУ Grand Production д.o.o., Београд – Grand Narodna Televizija 

којим ће се обавестити да је према одредби члана 105. Закона о електронским 

медијима, ималац дозволе за пружање медијске дозволе дужан да сваку промену 

власничке структуре у основном капиталу, претходно пријави Регистратору у писаној 

форми, као и да ће Савет Регулатора убудуће, у случају поновног непријављивања 

промене власничке структуре, покренути поступак за изрицање мера (члан 28. Закона о 

електронским медијима).  

 

  

18. Разматрање промене власничке структуре ПМУ Сити д.о.о., Свилајнац – 

Радио Чичица 89,1 без претходне сагласности Регулатора и доношење 

одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис ПМУ Сити д.о.о. из Свилајнца, ул. Светог Саве бб – Радио 

Чичица 89,1 којим ће обавестити истог да је према одредби из члана 105. став 1. Закона 

о електронским медијима медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 6/2016-

др.закон, 129/2021), ималац дозволе за пружање медијске услуге дужан да сваку 

промену власничке структуре у основном капиталу (промена оснивача или промена 

висине учешћа оснивача у капиталу), претходно пријави Регулатору у писменој форми 

и да ће Савет Регулатора убудуће, у случају непријављивања промене власничке 

структуре Регулатору, покренути поступак изрицања мера, у складу са чланом 28. 

Закона о електронским медијима. 

 

  

19. Разматрање промене власничке структуре ПМУ Buba mara radio XXX 

д.о.о., Београд – Радио X 91,2 без претходне сагласности Регулатора и 

доношење одлуке; 

 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Buba mara radio XXX д.о.о. из 

Београда, ул. Алексе Ненадовића бр. 19-21 – Радио X 91,2 којим ће обавестити истог да 

је према одредби из члана 105. став 1. Закона о електронским медијима („Службени 

гласник РС“, бр. 83/2014, 6/2016-др.закон, 129/2021), ималац дозволе за пружање 
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медијске услуге дужан да сваку промену власничке структуре у основном капиталу 

(промена оснивача или промена висине учешћа оснивача у капиталу), претходно 

пријави Регулатору у писменој форми и да ће Савет Регулатора убудуће, у случају 

непријављивања промене власничке структуре Регулатору, покренути поступак 

изрицања мера, у складу са чланом 28. Закона о електронским медијима.  

 

  

20. Разматрање Извештаја Правне службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе ПМУ Софтић д.о.о., Тутин – Радио РС 95,1, пре истека 

времена на који је издата а на основу члана 99. Закона о електронским 

медијима и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе за пружање медијске услуге 

број 201/2008-2 пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге 

Предузеће за производњу, трговину и услуге Софтић д.о.о., Тутин – Радио РС 95,1, 

због постојања разлога прописаних чланом 99. Закона о електронским медијима. 

 

Позвати представника пружаоца медијске услуге Софтић д.о.о., Тутин – Радио 

РС 95,1 на наредну седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о чињеници која је 

била основ за покретање поступка. 

 

  

21. Разматрање захтева ПМУ Медијски центар Клик 105 д.о.о. Зрењанин -

Радио Клик ФМ 105,0 за давање сагласности на промену идентификације и 

доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се промена идентификације пружаоца медијске услуге Радио Клик 

ФМ 105,0 код кога би нови скраћени назив медијске услуге био Радио 105 105,0 Mhz.  

 

  

22. Разматрање радне верзије документа Предлога Акционог плана за 

остваривање права националних мањина за период од 2021. до 2024. године 

који је припремљен на другом састанку радне групе који је одржан у 

Шапцу 23-25. фебруара 2022. године;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на радну верзију документа Предлога Акционог плана за 

остваривање права националних мањина. 
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Упутити допис Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

РС у којем ће се навести да је РЕМ сагласан са радном верзијом документа Предлога 

Акционог плана за остваривање права националних мањина за период од 2021. до 

2024. године. 

 

  

23. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Мостнет РТВ д.о.о., Прокупље – Мостнет 

ТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

  

  

24. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ ИБМ д.о.о., Краљево – Радио Naxi М 102,5, 

због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

  

25. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Радио Телевизија Шабац д.о.о., Шабац – 

Радио Шабац 103,7, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

  

26. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о., Чачак – ТМС 

Телевизија Телемарк-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 



12 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

  

27. Разматрање захтева ПМУ Grand production d.o.o., Београд  – Grand narodna 

televizija, за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на 

основу захтева у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима и 

доношење одлуке;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге издате на основу захтева у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима, ПМУ Grand production d.o.o., 

Београд  – Grand narodna televizija.  

 

  

28. Саопштење Савета РЕМ поводом нетачних и тенденциозних наслова у делу 

медија поводом извештаја РЕМ о изборној кампањи;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Саопштење Савета РЕМ поводом нетачних и тенденциозних наслова у 

делу медија поводом извештаја РЕМ о изборној кампањи. 

 

САОПШТЕЊЕ: 

 

У вези са нетачним и тенденциозним насловима који су пласирани у неким медијима о 

четвртом изборном извештају РЕМ о току изборне кампање за период 15.02. до 13.03. 

2022. године, где се наводи да су „Александар Вучић и СНС најзаступљенији на свим 

телевизијама“, Савет РЕМ са индигнацијом одбацује све покушаје да се извештајима 

РЕМ манипулише у изборној кампањи, независно од  тога који је политички актер у 

питању.  

 

РЕМ је назависно регулаторно тело, које редовно и транспарентно износи податке 

праћења медија. Савет РЕМ сматра нужним да изнесе податке који демантују тврдње 

изнете у појединим медији који су давањем тендециозних наслова и изношењем само 

дела чињеница из Извештаја, покушали да прилагоде стварност властитим политичким 

залагањима.  

 

- на РТВ 2 у табели која доноси податке о заступљености председничких 

кандидата на првом месту је Милош Јовановић; 

- на Хепи ТВ у табели која доноси податке о заступљености изборних листа на 

првом месту је листа „Ивица Дачић-премијер Србије“; 
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- на ТВ Прва у табели која доноси податке о заступљености председничких 

кандидата на првом месту је Здравко Понош који је три пута више заступљен од 

Александра Вучића; 

- на ТВ Н1 у табели која доноси податке о заступљености изборних листа, 

„Александар Вучић – заједно можемо све“ је на четвртом месту са три пута 

мање времена од прве листе „Мариника Тепић – уједињени за победу Србије“; 

- на ТВ Н1 у табели која доноси податке о заступљености председничких 

кандидата Александар Вучић је на трећем месту са тринаест пута мање времена 

од првопласиране Биљане Стојковић и готово три пута мање времена од 

другопласираног Здравка Поноша; 

- на ТВ Нова С у табели која доноси податке о заступљености изборних листа 

„Александар Вућић – заједно можемо све“ је на четвртом месту са дванаест 

пута мање времена од првопласиране листе „Мариника Тепић – уједињени за 

победу Србије“; 

- на ТВ Нова С у табели која доноси податке о председничким кандидатима 

Александар Вучић је на трећем месту, иза Здравка Поноша на првом и Биљане 

Стојковић на другом месту; 

- на Al Jazeera у табели која доноси податке о заступљености изборних листа 

„Александар Вучић – заједно можемо све“ је на четвртом месту са двадесет пет 

пута мање времена од листе на првом месту „Мариника Тепић – заједно можемо 

све“; 

- на  Инсајдер ТВ у табели која доноси податке о заступљености изборних листа 

„Александар Вучић – заједно можемо све“ је на трећем месту са три пута мање 

времена од прве листе „Мариника Тепић – уједињени за победу Србије“; 

- на Инсајдер ТВ у табели која доноси податке о заступљености председничких 

кандидата Александра Вућича нема, као ниједног другог кандидата осим 

Здравка Поноша, коме је посвећено готово седам сати програма.  

 

На основу наведених података доступних  у извештају РЕМ о IV изборном пресеку 

јасно је да поменути медијски наслови који сугеришу потпуну доминацију Александра 

Вучића било као носиоца изборне листе или председничког кандидата на свим 

телевизијама представљају школски пример нетачног, тенденциозног, слободни смо 

тврдити и злонамерног информисања јавности. Зато апелујемо да медији пре 

објављивања информација о извештајима провере све податке на сајту РЕМ или 

затраже појашњење. 

 

Седница завршена у 12 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА  

 

Драгана Таљић  

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 

 

  

 


