
Захтевом за приступ информацијама од јавног значаја, број: 

07-00-61/2020-07 од 10.03.2020. године, којим сте се електронским путем обратили 

Министарству културе и информисања, тражили сте да доставимо: 

 

    - "информације о томе да ли је Регулаторно тело за електронске медије затражило од 

Министарства мишљење о ПРАВИЛНИКУ о начину извршавања обавеза јавних медијских 

сервиса током предизборне кампање и о ПРЕПОРУЦИ комерцијалним пружаоцима 

медијске услуге о обезбеђивању заступљености без дискриминације у току предизборне 

кампање регистрованих политичких странака, коалиција и кандидата, односно у вези са 

нацртима и предлозима тих аката; 

    - копије мишљења које је Министарство доставило РЕМ-у у вези са актима из тачке 1, 

било да је то учинило на тражење РЕМ или на сопствену иницијативу." 

 

Сxодно Члану 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

("Службени гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а имајући у виду да је Чланом 

2. Закона прописано да је информација од јавног значаја, у смислу овог закона, 

информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом 

органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему 

јавност има оправдани интерес да зна, обавештавамо Вас о следећем: 

 

Регулаторно тело за електронске медије се, 21. јануара 2020. године, обратило 

Министарству културе и информисања са захтевом за давање мишљења о уставности и 

законитости Предлога правилника о начину извршавања обавеза јавних медијских 

сервиса током предизборне кампање са Образложењем. 

 

Министарство културе и информисања је, 27. јануара 2020. године, упутило Регулаторном 

телу за електронске медије допис у коме је изнело тражено мишљење. 

 

Регулаторно тело за електронске медије није тражило од Министарства културе и 

информисања мишљење о Препоруци комерцијалним пружаоцима медијске услуге о 

обезбеђивању заступљености без дискриминације у току предизборне кампање 

регистрованих политичких странака, коалиција и кандидата. 

 

У прилогу акта достављамо Вам тражени документ, и то: 

 

    - допис Министарства културе и информисања, број: 110-00-4/2020-04 од 24.01.2020. 

године, упућен Регулаторном телу за електронске медије, у коме је Министарство изнело 

своје мишљење о уставности и законитости Предлога правилника о начину извршавања 

обавеза јавних медијских сервиса током предизборне кампање са Образложењем. 
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KYJITYPE I,I I,IHO O PMI,ICAIbA
Eeorpag, B"rrajronuheBa 3
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fiary wz2 4,U.2420. roArrH e

PE|)'IATOPHG TtrJIO 3A EIEKTPOHCKE MEAI{JE

Tpr Hurcore flaIurha
11000Eeorpa4

floruronaun,

Baurrau aKroM Bpoj: 05-2339119120-15 oa 21. janyapa2019. ro.ulrHe AocraBranr{ cre HaM

Ilpe4nor flpannnuuKa: o HaqrHy r{3BprrraBarsa o6aBe3a janurax MeAr{jcKr.rx cepBr.rca roKoM
npeAa36opue KaMrlarbe ca O6pa3JroxerbeM (y Aa,,reu rercry: flpe4ror rpaBr4nur{Ka), xoju je
ycBojuo Casff PeryraropHor reJra 3a eneKrpoucre lae4iaje Ha ceAHr{qr{ oApxaruoj gaaa 20.
jauyapa2020. ro.qLIHe, pa4u npu6aBJbarLa MrrrrJberba o meronoj ycraBHocrpr pr saKoHrzrocrr.r.

Y cxna4y ca ruIaHoM 22. cras 3. 3axoua o eneKTponcxuu ue4r.rjr.rua (,,ClyN6enu rJracHr.rK

PC", 6p. 83114 u 6116 - Ap. saxou), (y .qar,eNr rexcry: 3EM) pa3Morpunrr cMo flpearror
rrpaBIrnHI4Ka, ca grauoBllrlrra ycraBHocru I,I 3aKoHr,ITocrIa lberoBr{x oApe.qlu u ct:auoBllrrrra
HaAnexHocru MrauucrapcrBa Kynrype u un@opnaucal5a - Cexropa sa uutfopvrEcarbe n ue4raje,
gaj errao cleAehe Mr{rrrJberbe :

9rauoru 47. 3EM-a npe4eufeHe cy orrure o6aBese rpyxanaua uegujcxrx ycnyra y
o.{Hocy Ha [porpaMcKrI caApxaj. Y crany 1. ra.rxa 5), uoueuyror rrJraHa, upegnufeuo je aa je
npyxanau ueprjcxe ycnyre lyxaH ila nourryje za6pauy roJil,rrHqKor orrarraBarLa BaH



lperr'r36opHe KaN4flalbe' a tra y ToKy ,,peo,,,6op,e Ka.N4[ar6e o6es6eAa perr4crpoBa,rrM
'or,T,tIKI4M 

crpa'Kai\4a, xoanaqvj aMa H Ka,ilaraTrrMa 3acr]TrJbenocr 6e:roM cMllcnv uorpe6no je ga ce v BI{3I. [il;;;;;r{IrHr{Ka rro3oBere #fXffiHX}q];rI3axoua Ha HaglIH: )'qJra1a 60' a y Be3Lr ca qnaHoM 47. cras 1. raqxa 5) 3axoua o eneKTpoHcKrdMmegnju*ra.,,

I4s HaBeAeHor npaB,ol ocHoBa He fipoi.r3r4nasa onna,rhe*e perynaropa 
Aa Ao,ecerlpe4'ror rpaBr'{nHrrKa rcojra ce orHocu ,.a r43BprrraBarre o6aeesa caMo j"";;; uerajcxax cepBr{caroKoM npe4rs6opHe KaMralLe. Muru,re*u.;;;;;;;." rpyxanaqa rurea,rjcxzx yclryraroKoM

Iffffi"oflX::*"u*", v cMl4cnv oApeAa6a 3EM-a, Mopajy Aa ce oAHoce Kal

),E"il;;;;ff jT#il:;;,:#1.x:,Hl?[Hitlt"*"l*i*JiixliT,r{ffit
januan'r ue4rjcxru cepBLrc1rMa(,,cnyx6eur.ru.rro p'c,,, 6p. g3n4, rc3/r5 u 10g/16)ra 3axoua oz:6opyuapoAHLIXIlo^cnaHaKa(.coy*o.rrr.ou""r*pcl 

,6p.35100,57103-yc, 72/03_Ap.3aKoH,75/03 - ,ncrlpaBKa ' 18104' sszoi - ir,'^1i": , r0r/05- or..uoor, , 104/09- Ap.3e*orr ,2gnr- yc r -

;::;:HT;#"*" 
nporpaMcxt tui'xaj. ocrnapvjv jaBHH HHrepec nyreM 6ecr,rarsoru je4Haxor

;;;;*,,6;iffi II:fi J}flx?ffi Hi;litrffi l:urf[1t*"**J;:::Tcr(naAy ca HaBeneH".ror.rjool.lu."o 
Aajan'u r.orj.o, 

".pur., ,*uir;;;. o6anese, y oAHocyHa rpyre qpyxaoqe *t'a'jtn" ;;;;", y rpe.qcraBrbar'y rorrlrr,sKr{x crpaHa*q xoa-uuqaja uKa',.u,.ara y BpeMe upe'qprs6op"L n*tu*e. HanouzrbeMo, Aa 3axo,ovr L lurrrnn ue4rjcxulrcepBrdc,Ma n 3aroHor'r o a:6opy HaporHr4x 
"";;;;;;"rr;. ,p.anrfieno roHouerbe noce6uor

iJffi ,ffi ;t# fffi *;.X*'f::::^:i** 
*'ouo*,,p.a,.6opHe 

KaMrrarf, e. v,oon
Aa ce rlp.aro. 

"o;;;;"ffi;"::'ffi:JJX'JrvcKna'4LIrH 
ca HaBetreHHM 3aKoHLrMa, ra*o

npe4us6op,e r(aMrrar' e, a y nusir je HeorxoA*o ,";rTJ;H:i#;lXj:TL#;ffi;HTrloc"TraHhKa' xojuu cy npeqr{3no yrapfe*u 
"pr;;;;'ronu*u*, rure.qllja roKoM upe4as6opHeKaMnarLe. _ -.vr.susrDJ rvrsAEJa I.c

v vnany 2. rrn-7'ora npaBunHLIKa HaBoAe ce 3Haqerba nojeAuirux nojuona xojz ceKoprcre y oBoM axry. yxorroo y flp.rro. .rpur-rrnu"yroorr.;;j-#;oju 
uucy rperMer3EM-a HeonxoA,o je v nzsa "uu."rrir;"il;;;;;; onaunjucy rrpeAMer onu nojnrorz uTpaxr'ITr'I Ml,rrrJbelbe pecop,or Ml4Hl{crapctna. Y cy[por'oM Moxe ce AoroAH TLr Aa ce L{cTvIIrHcr,ry-r pa3nr,qr'lro perynr,ue -0", or; p*rr*rru-;;;r* aKra, rrrro.6u uor,ro AoBecrr{ nonoBpeAe jegxor o,q ocHoBHr* y.ru"rrx HaqeJra: ,jeAaHcrseroar'.rp*J. .r.r.ru,,. TaKole,

H.;ffi :il]r;:'#J"##ffi J;#r"Hx'*":FrpaBr.rrrHr.r*axojrE4aje4esH'uquje
rfuauopt 47 ' ',as I ' raqxa 5) npeae,feue cy Ane o6asese: I ) norurona*e :a6pauerroJrr,Tr'rqKor o,rarrraBarba BaH upe4z:60pHe KaM[aFb e u 2)na ce y ToKy npeA,e60pHe KaM,,a*eo6e:6egz peru4crpoBurr, ,rorririli,l .rruroaMa, Koarrr4uujanra, nuraraurr,Ma 3acryrJbeHocr

:T#:T#XIXX?!. 
3axos a4' 

'o"vn"o., su .; .;^;" one o6asese rpeABaAe rpaBrrlra3a



Yrasyjeuo ra ce y qnaHy 9. cras 4) flpe4nora rpaBrznHr{Ka [peABr4la rE ogronopHocr 3a
I'IcrI{HI4Tocr I,I TaqHocr norl4TrlqKor ofJlarxaBarLa, ruro nuje [peMer noA3aKoHcKor aKTa eeh je
r4cKJbyr{raBo rrp eAMeT 3 aKO HCKe p etyrraTr{Be.

llorpe6no je aa llpe4nor npaBr{nHr.rKa ycKnaAr{Te ca Aarr.rM Mr{rrrJberLeM r.r AocraBr,rre
MuunctapcrBy Kynrype z uu$opMr,rcarba pa4ar E,aBar+;a Mr.rrrrJberra o ycraBuocrr{ r,r 3a6oHprrocrr.r
npe o6j anrl trr;arua y,, Cryx6eHoM rracH r4xy P eny6maxe Cp6rj e,,.
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