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Број:  

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 370. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 11.02.2020. године, са почетком у 15.15 часова 

 

У раду седнице учествовали су телефонским путем сходно члану 37. Став 2 

Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

2. Оливера Зекић, члан Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. Јудита Поповић, члан Савета 

5. Зоран Симјановић, члан Савета 

6. Радојe Кујовић, члан Савета 

7. Александар Витковић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

Седницом је председавао заменик председника Савета, Горан Петровић, који је 

констатовао да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.  

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и доношење одлуке о усвајању саопштења Савета Регулаторног тела 

за електронске медије поводом одлуке САЕМ-а ЦГ; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 370. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и доношење одлуке о усвајању саопштења Савета Регулаторног 

тела за електронске медије поводом одлуке САЕМ-а ЦГ; 
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2. Разматрање и доношење одлуке о усвајању саопштења Савета 

Регулаторног тела за електронске медије поводом одлуке САЕМ-а ЦГ; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се саопштење: 

 

Одлука САЕМ-а, црногорског регулатора за електронске медије, да укине 

одређене садржаје телевизија Хепи и Пинк М, представља отворен вид цензуре и грубо 

кршење Конвенције о прекограничним телевизијама. 

САЕМ је при том пренебрегао мишљење Стручне службе Регулаторног тела за 

електронске медије (а колико нам је познато није уважио ни мишљење своје Стручне 

службе), и упркос њему, посегао за најдрастичнијом мером, забраном одређених 

садржаја. 

Стручна служба српског Регулаторног тела за електронске медије пажљиво је 

прегледала садржаје због којих је реаговао САЕМ и установила, аргументовано, уз 

тачно цитирање, да у њима није било позива на националну, расну или верску мржњу. 

Ставови који су у тим емисијама изречени, свакако одударају од ставова 

званичне Подгорице, али, када би таква разлика била довољан узрок забране садржаја, 

у Србији се не би емитовао читав низ емисија, укључујући ту и комплетан садржај 

одређене две прекограничне телевизије. 

Сматрајући да је плурализам основна вредност и у Србији и у Црној Гори, 

сматрамо да посезање за оваквом мером враћа црногорског регулатора у нека прошла 

времена и своди га на ниво идеолошке, партијске, комисије. 

У нади да ће наше колеге из Црне Горе увидети сву штетност свог поступка, 

позивамо их да још једном, заједно, и у складу са свим, не само нашим, него и 

европским стандардима и прописима, размотримо сва спорна питања, и, поштујући 

Конвенцију о прекограничним телевизијама, помогнемо да се проблем реши. 

Забрана, цензура, свакако нису решење, оне су сам проблем, један од оних који 

ствара непотребни јаз између две државе и народа. 

 Савет РЕМ-а 

Седница завршена у 15.30 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


