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Предмет: Апел народним посланицима и члановима Одбора за културу и
информисање Народне скупштине Републике Србије за заказивање седнице
поводом прибављања и разматрања информација и података о раду Регулаторног
тела за електронске медије у циљу спровођења надзора на радом Регулатора
Београд, 07. фебруар 2019. године
Поштовани господине Стошићу,
На основу члана 5 Закона о електронским медијима и члана 60, став 1 тачка 8
Пословника Народне скупштине, обраћамо се народним посланицима и члановима
Одбора за културу и информисање Народне скупштине Републике Србије, која бира и
разрешава чланове Савета Регулаторног тела за електронске медије (Регулатор) и којој
је Регулатор одговоран, а поводом одлуке Регулатора да је емитовање промотивног
политичког садржаја у информативном програму у складу са законом.
Ову одлуку је Савет Регулатора донео на седници одржаној дана 6. фебруара 2019.
године, чиме је одбацио, као неосноване, пријаве које је упутило више од 750 грађана да
су пружаоци медијске услуге, ТВ Прва и ТВ Хепи, емитовали промотивни спот који
садржи експлицитни политички садржај, политичке поруке и има политички утицај на
гледаоце, што је директно супротно члану 47, став 1 тачка 5 Закона о електронским
медијима, као и члановима 12 и 14 Закона о оглашавању који забрањују прикривено и
упоредно оглашавање.
Овим дописом апелујемо на чланове Одбора за културу и информисање Народне
Скупштине Републике Србије да на основу члана 71 Пословника Народне
скупштине поднесу захтев и закажу седницу Одбора за културу и информисање у
најкраћем року, у циљу спровођења надзора над радом самосталне независне
регулаторне организације, како би размотрили квалитет рада Регулатора у односу
на остваривање његове законом дефинисане улоге и функција, а “...у циљу заштите
интереса јавности у области електронских медија и заштите корисника услуга
електронских медија, у складу са одредбама овог закона, на начин примерен
демократском друштву” (члан 5, став 1 Закона о електронским медијима).
Одлука Савета Регулаторног тела за електронске медије да је емитовање промотивног
политичког садржаја у информативном програму у складу са законом је веома
забрињавајућа. Она омогућава манипулацију грађанима у току изборне кампање.
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Одлука Савета отвара простор у ком ће телевизије моћи да у оквиру својих
информативних емисија преносе пропагандне спотове једне партије, што се неће
тумачити као оглашавање, већ преношење вести о самом споту. Тиме се директно крши
право грађана на истинито и равноправно информисање.
Имајући у виду да је обавеза Регулаторног тела за електронске медије да штити грађане
од неравноправног и неистинитог информисања, што се оваквим одлучивањем не ради,
„Црта“ се обраћа Народној скупштини и надлежном Одбору за културу и
информисање да размотри поступање Регулатора поводом ове одлуке, јер она
озбиљно угрожава јавни интерес.
Надамо се да ћете размотрити достављени документ и да грађани Србије ускоро могу да
очекују изјашњавање Одбора за културу и информисање Народне скупштине Републике
Србије овим поводом.
С поштовањем,
Вукосава Црњански
Директорка “Црте”
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