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ЗАПИСНИК СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ 

КООРДИНАЦИОНЕ ГРУПЕ ЗА САРАДЊУ СА МЕДИЈИМА  

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

Прва седница Координационе групе за сарадњу са медијима у Републици Србији 

(у даљем тексту Координациона група) одржана је 12. јула 2018. године у Београду. 

 

Седница је започела у 14.10 часова  

 

Седници присуствују: 

 

Координациона група:       ○  Јелена Ковачевић, копредседник, 

o Ранка Вујовић, члан, 

o Немања Пантић, члан, 

o Ана Суботић, члан, 

o Милица Вучковић, члан, 

o Јелена Парезановић, члан. 

 

 

Тим за дијалог медијских 

и новинарских удружења:       ○   Зоран Секулић (Асоцијација медија) 

o Милорад Тадић (Асоцијација независних 

електронских медија) 

o Зорица Вишњић (Локал прес) 

o Тања Максић (Асоцијација онлајн медија) 

o Славиша Лекић (Независно удружење новинара 

Србије) 

o Петар Јеремић (Удружење новинара Србије) 

o Недим Сејдиновић (Независно друштво новинара    

Војводине) 

o Марина Димитрић (РАБ Србија) 

o Дејан Глигоријевић (Синдикат новинара Србије) 

 

Седници је присуствовала Кристина Радовић, саветник за медије у Кабинету 

председника Републике која је замењивала копредседника Сузана Васиљевић. 

 

Седницом председава копредседник Координационе групе Јелена Ковачевић. 

 

На предлог председавајућег једногласно је усвојен следећи  

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

 

1. Договор око питања везаних за организацију рада Координационе групе за 

сарадњу са медијима у Републици Србији; 

 

2. Разно. 
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1. Договор око питања везаних за организацију рада Координационе групе 

за сарадњу са медијима у Републици Србији; 

 

Председавајућа је присутнима прочитала списак чланова Тима за дијалог 

медијских и новинарских удружења (у даљем тексту: Тим за дијалог), у саставу: 

1. Зоран Секулић, представник Асоцијације медија, 

2. Милорад Тадић, представник Асоцијације независних електронских медија, 

3. Зорица Вишњић, представник Локал прес, 

4. Тања Максић, представник Асоцијација онлајн медија, 

5. Славиша Лекић, представник Независног удружења новинара Србије, 

6. Петар Јеремић, представник Удружења новинара Србије, 

7. Недим Сејдиновић, представник Независног друштва новинара Војводине, 

8. Марина Димитрић, представник РАБ Србија, и 

9. Дејан Глигоријевић, представник Синдиката новинара Србије.  

 

Председавајућа је позвала присутне да изнесу своје ставове око организације рада 

Координационе групе, односно да изнесу предлоге тема које би биле обрађиване, у ком 

формату и која би била динамика рада. 

  

Председавајућа је упознала присутне да ће фотограф и сниматељ Владе снимити 

почетак седнице, али да ће снимак и саопштење бити послати јавности након 

сагласности присутних. 

 

Зоран Секулић је дао предлог да се Координациона група састаје једном месечно, 

што су присутни једногласно прихватили. Надаље је изнео предлог да Тим за дијалог, у 

договореном року достави предлоге тема које представници медијских и новинарских 

удружења сматрају приоритетним, да се обрађују тема по тема, у зависности од тога које 

се сматрају најважнијим у том тренутку, као и да се ова врста дијалога временски не 

ограничава. 

 

Недим Сејдиновић поставио је питање око правила рада Координационе групе, 

односно да ли ће Координациона група донети посебан пословник о раду, да ли је могуће 

да Тим за дијалог захтева измене подзаконских прописа, извештаје и анализе у области 

медија, као и заузимање ставова према неким конкретним проблемима. 

 

Петар Јеремић је подржао предлог о динамици одржавања седница Координационе 

групе, с тим да би било потребно да се остави могућност да се седнице одржавају и по 

потреби, уколико је потребна хитна реакција на евентуални догађај. 

 

Председавајућа је упознала присутне да циљ образовања Координационе групе 

формирање оперативног тела које би у директној комуникацији решавало проблеме, те 

да у том смислу не представља политичко тело ради вођења политичког дијалога. Рад 

Координационе групе неће бити везан за израду медијске стратегије, али да ће се, у 

случају потребе коментарисати активности израде ове стратегије. 

 

Тамара Стојчевић је упознала присутне да Координационе група у свом раду 

примењује Пословник Владе, да је могуће да Тим за дијалог даје Координационој групи 

иницијативе за измене подзаконских прописа, захтеве за различите извештаје и анализе. 

Надаље је упознала присутне са садржином закључка о образовању Координационе 

групе и непостојањем временског ограничења рада Координационе групе. 
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Зоран Секулић је изнео предлог за отварање следећих тема: 

 

1. безбедност новинара – рад Радне групе за безбедност новинара, два драстична 

угрожавања новинара и друга питања везана за безбедност са напоменом да не сме 

постојати паралелан рад у Координационој групи и Радној групи за безбедност 

новинара; 

2. пројектно суфинансирање медија; 

3. проблеми у примени Закона о државној помоћи, 

4. проблеми у поступку и одредбама Закона о јавним набавкама, 

5. проблеми у условима које држава прописује за конкурсно суфинансирање, што 

подразумева и захтев за поштовање кодекса, 

6. питање РЕМ-а, 

7. питање говора мржње у медијима, 

8. питање политичких кампања против критичког мишљења у медијима, 

9. проблем одсуства дијалога на јавној сцени о суштинским проблемима друштва, 

10. питање економског положаја новинара, 

11. питање олакшица за рад медија, поготову штампаних медија, 

12. погрешне и непотпуне примене постојећег медијског законодавства, укључујући 

и случајеви Танјуга и РТВ Крагујевац. 

 

Тања Максић је изнела предлог за разматрање рада Радне групе за израду медијске 

стратегије и указала да осим Министарства за државну управу и локалну самоуправу и 

Комисије за заштиту конкуренције, остали представници државних органа не учествују 

у раду Радне групе. 

 

Недим Сејдиновић је указао да постоје проблеми у функционисању Сталне радне 

групе за безбедност новинара, јер је део представника новинарских и медијских 

удружења у овом телу замрзнуо свој статус због незадовољства радом и учинцима овог 

тела. Он је додао да представници удружења очекују одговоре од Републичког јавног 

тужилаштва, на основу којих ће одлучити о свом даљем статусу, додавши да он мисли 

да је веома важно да ово тело поново почне да функционише. Сви присутни су се 

сложили да Тим за дијалог и Координационо тело не треба да се баве оним питањима 

које су област рада Сталне групе, али да треба да разматрају проблем безбедности 

новинара и медијских радника уопште. Сејдиновић је указао на два проблема који 

превазилазе домете Сталне групе за безбедност, а то су иступи представника власти који 

угрожавају безбедност новинара и медијских радника, као и цурење информација из 

истраге. 

 

Зорица Вишњић је изнела предлог за отварање теме доступности информација од 

јавног значаја на локалном нивоу. Она је рекла да се на локалном нивоу не поштује Закон 

о доступности информација од јавног значаја и да се потпуно игноришу новинарски 

захтеви. Додала је да представници локалних самоуправа одбијају да одговорају и на 

редовна новинарска питања, а када се поднесе захтев за информацијом од јавног значаја, 

одуговлачи се са одговорима, а они често никада и не стигну. 

 

Тања Максић је изнела предлог за отварање теме постојања регистра медија, односно 

евиденције количине државне помоћи за медије. Регистар медија би требало да буде 

централно место који ће садржати потпуне и тачне информације о државној помоћи за 
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медије. Надаље је изнела предлог за уређивање онлајн плаћања за онлајн медије и 

микродонација, као и могућност укидања провизија оператера и банака. 

 

Милорад Тадић је затражио да  мишљење Министарства финансија о примени 

обрачуна ПДВ на средства која по конкурсу добијају медији од јединица локалне 

самоуправем, треба да буде прецизније и јавно објављено како би све филијале Пореске 

управе на исти начин примењивале одредбе Закона о порезу на додату вредност. Он је 

предложио да се локалним самоуправама званично достави информација да су по закону 

дужне да достављају податке о додељеним средствима за медије за Регистар медија. 

Надаље је изнео предлог за отварање теме испитивања злоупотреба у поступцима по 

конкурсима Републике и јединица локалне самоуправе у финансирању медијских 

пројеката од јавног значаја. Затражио је да се до следеће седнице Координационе групе 

уради анализа окончаних републичких и локалних конкурса, а на основу које би се 

приступило изменама Правилника о пројектном суфинансирању Министарства културе 

и информисања на основу уочених недостатака. Милорад Тадић предложио је и 

отварање теме подстицајних мера за медије, а нарочито локалне медије. 

 

Недим Сејдиновић је тражио од Владиног Координационог тела да размотри 

могућност да у одређеном року достави Тиму за дијалог анализу укупних давања 

државних органа и институција, укључујући и министарства, државне агенција, органе 

државне управе, установе са јавним овлашћењима и јавна предузећа у медијску сферу 

по свим основама. Истакао је да је то једно од горућих питања на медијској сцени, које 

проузрокује многобројне девијације и дискриминацију. 

 

Дејан Глигоријевић је изнео предлог за отварање теме рада Савета за штампу, узроци 

и разлози кршења новинарског кодекса, признавање надлежности Савета за штампу од 

стране Министарства културе и информисања приликом расписивања конкурса. 

 

Петар Јеремић је предложио да се ова тема не разматра на седницама Координационе 

групе, имајући у виду да се ради о саморегулаторном телу, основаног на основу Закона 

о удружењима и држава не сме да уређује саморегулацију. 

 

Председавајућа је резимирала предложене теме, тако да су оне следеће: 

 

1. безбедност новинара – рад Радне групе за безбедност новинара, два 

драстична угрожавања новинара и друга питања везана за безбедност са 

напоменом да не сме постојати паралелан рад у Координационој групи и 

Радној групи за безбедност новинара; 

2. пројектно суфинансирање медија; 

3. проблеми у примени Закона о државној помоћи, 

4. проблеми у поступку и одредбама Закона о јавним набавкама, 

5. проблеми у условима које држава прописује за конкурсно суфинансирање, 

што подразумева и захтев за поштовање кодекса, 

6. питање РЕМ-а, 

7. питање говора мржње у медијима, 

8. питање политичких кампања против критичког мишљења у медијима, 

9. проблем одсуства дијалога на јавној сцени о суштинским проблемима 

друштва, 

10. питање економског положаја новинара, 

11. питање олакшица за рад медија, поготову штампаних медија, 
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12. погрешне и непотпуне примене постојећег медијског законодавства, 

укључујући и случајеви Танјуга и РТВ Крагујевац, 

13. доступности информација од јавног значаја на локалном нивоу, односно 

погрешне примене овог Закона од стране представника локалних власти, 

14. постојања регистра медија, односно евиденције количине државне помоћи за 

медије 

15. уређивање онлајн плаћања за онлајн медије и микродонација, као и 

могућност укидања провизија оператера и банака, 

16. мишљење Министарства финансија о примени обрачуна ПДВ на средства 

која по конкурсу добијају медији од јединица локалне самоуправе треба да 

буде прецизније и јавно објављено како би све филијале Пореске управе на 

исти начин примењивале одредбе Закона о порезу на додату вредност, 

17. испитивања злоупотреба у поступцима по конкурсима Републике и јединица 

локалне самоуправе у финансирању медијских пројеката од јавног значаја и 

сходна измена Правилника о пројектном суфинансирању, 

18. подстицајне мере за медије, а нарочито локалне медије, 

19. рад Радне групе за израду медијске стратегије у смислу недовољног учешћа 

представника државних органа, 

20. рад Савета за штампу, узроци и разлози кршења новинарског кодекса, 

признавање надлежности Савета за штампу од стране Министарства културе 

и информисања приликом расписивања конкурса. 

 

 

 

 

2. Разно 

 

Ранка Вујовић и Тамара Стојчевић задужене су да у сарадњи са Министарством 

финансија договоре о начину примене одредаба Закона о Порезу на додату вредност за 

локалне медијске пројекте. 

 

Следећа седница Координационе групе биће заказана оквирно за 16. август 2018. 

године о чему ће чланови Координационе групе и Тима за дијалог бити благовремено 

обавештени. 

 

Седница је завршена у 15.20 часова. 

 

 

ЗАПИСНИК САЧИНИЛА    КОПРЕДСЕДНИК 

 

Тамара Стојчевић     Јелена Ковачевић 

 


