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Прималац: 
Република Србија 
Регулаторно тело за електронске медије 
Трг Николе Пашића 5 
Београд 
Имејл адреса за пријем поште: оffiсе@гem.rs  
 
Подносилац захтева: 
Раде Ђурић, за организацију Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
11000 Београд 
 
Предмет:  Захтев за приступ информацијама од јавног значаја број  17/2018 
 

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја (Службени гласник РС, бројеви 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), 
тражим да ми доставите следеће информације и копије докумената у вези са 
поступањем и  прикупљањем података од емитера, органа власти, политичких 
субјеката, јавних функционера и других лица на основу својих овлашћења а у вези 
са гостовањем градског менаџера (Београд) Горан Весића, кандидата за одборника 
у скупштини Града Београда на листи "Александар Вучић - зато што волимо 
Београд" у забавној емисији "Жикина шареница" 27. Јануара ове године. Снимак 
емисије се налази на линку:   http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/17/rts-
1/3016500/zikina-sarenica.html   
Прегледом емисије смо стекли уверење да постоји кршење Правилника о 
обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање који 
прописује следеће: "Забрањено је током предизборне кампање емитовати игране, 
документарне, забавне или друге сличне програмске садржаје у којима се 
појављује функционер или истакнути представник подносиоца изборне листе или 
кандидат". У вези са тим, вероватно је да постоји и  кршење Закона о избору 
народних посланика, у делу који се (на основу Закона о локалним изборима) 
примењује на локалне изборе. Наиме, у члану 49. прописује се да организацијама 
које емитују радио и телевизијски програм, чији је оснивач Република Србија, није 
дозвољено под било којим условима, представљање кандидата и изношење и 
образлагање програма подносилаца изборних листа у комерцијалном, забавном 
или другом програму).  
С обзиром на наведено сматрамо да се ово питање налази у  надлежности 
Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ) па се захтев односи на све 
информације и копије докумената у вези са поступањем у овом случају. 
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Уколико се у траженим информацијама и копијама налазе и подаци о личности, у 
складу са Законом о заштити података о личности (,,Сл. гласник РС'', бројеви 97/08, 
104/09- др. Закон 68/12, одлука УС и 107/12) молимо да нам такве  информације и 
документацију у вези са предметом захтева за приступ информацијама доставите 
са затамњеним или уклоњеним подацима који се односе на личност. 
 
За све тражене документе које поседујете у електронском облику, захтев се односи 
управо на достављање таквих електронских копија, на адресу  
ts@transparentnost.org.rs   . Уколико се захтевана информација и документација 
налази на одређеном линку, молимо да нам доставите линкове у којима се налазе 
одговори. 
 
За достављање тражене документације није неопходно да буде оверена печатом 
или потписом обзиром да нас интересује садржина документа а не његова форма.  
 
Уколико је из било ког разлога потребно да Вам ближе појаснимо садржину нашег 
дописа, молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 
011/303-38-27. 
 
 
У  Београду,    За организацију Транспарентност Србија: 
 
дана 25. 1. 2018. године    Раде Ђурић 
     


