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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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
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