
 

 

 

 

Број: 01-673/22 

Датум: 05. маја 2022. године 

Београд 

 

 

 

З А П И С Н И К 

 

са 1. седнице по хитном поступку Савета Регулаторног тела за електронске 

медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 01. априла 2022. године, са почетком у 

16.30 часова. 

 

У раду седнице учествовали су електронским односно телефонским путем 

сходно члану 37. став 2) Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета: 

 

1. Оливера Зекић, председница Савета; 

2. Александра Јанковић, члан Савета 

3. Јудита Поповић, чланица Савета 

4. Радоје Кујовић, члан Савета 

5. Александар Витковић, члан Савета 

6. Вишња Аранђеловић, чланица Савета 

7. Милорад Вукашиновић, члан Савета 

8. Божидар Зечевић, члан Савета 

9. Немања Тасић, члан Савета 

 

Седницом је председавала председница Савета, Оливера Зекић, која је 

констатовала да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.  

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

У смислу члана 39. Пословника о раду Савета РРА председница савета Оливера Зекић 

поднела је захтев за сазивање седнице по хитном поступку имајући у виду потребу за 

хитним разматрањем и доношењем одлуке по питању кршења члана 6. Закона о избору 

народних посланика (кршење изборне тишине). 

 

Након разматрања захтева, чланови Савета су већином донели  

 

О Д Л У К У 

 

Прихвата се захтев за сазивање седнице по хитном поступку. 

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 
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2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са 

емитовањем емисије „Међу нама“ дана 01.04.2022. године од 04:07:00, до 

05:26:24 у програму United Media S.a.r.l., 43, Boulevard Pierre Frieden, L-1543 

Luxembourg, Велико војводство Луксембург – Nova S и доношење одлуке; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се дневни ред 1. седнице по хитном поступку. 

 

  

2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емитовањем емисије „Међу нама“ дана 01.04.2022. године од 

04:07:00, до 05:26:24 у програму United Media S.a.r.l., 43, Boulevard Pierre 

Frieden, L-1543 Luxembourg, Велико војводство Луксембург – Nova S и 

доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да је Нова С прекршила члан 6. став 3. Закона о избору народних 

посланика и упутити допис Луксембуршком регулаторном телу. 

 

Издаје се саопштење. 

 

Саопштење упутити свим медијима и објавити на сајту Регулатора. 

 

 

САОПШТЕЊЕ: 

 

НОВА С прекршила изборну тишину 

 

Нова С је дана 01. априла 2022. године прекршила изборну тишину приказивањем 

изборног програмског садржаја у емисији информативног програма „Међу нама“.  

 

У емисији је приказан разговор са Биљаном Стојковић, кандидаткињом коалиције 

„Морамо“ за председницу Србије, у трајању око 30 минута. Током разговора емитован 

је и кајрон предизборног садржаја.  

 

У истом програмском садржају објављене су и изјаве Александра Јовановића Ћуте и 

Милана Турањанина (потписаних као „коалиција „Морамо“), Миодрага Станковића 

(„Ајмо људи“), Јелене Милошевић („Уједињени за победу Србије“), Тамаре 

Миленковић Керковић (Српски покрет „Двери“), Јанка Веселиновића („Уједињена 

опозиција Србије“), Миољуб Мајсторовић (оснивач СНС у Чачку). 
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Савет Регулаторног тела за електронске медије је на својој седници, утврдио да је 

таквим приказивањем програмског садржаја, 48 сати пре дана гласања, учињена 

повреда члана 6. става 3. Закона о избору народних посланика. 

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије налаже телевизији НОВА С да прекине 

са приказивањем изборних програмских садржаја за време изборне тишине.  

 

Савет Регулаторног тела је донео одлуку да о уоченом кршењу изборне тишине од 

стране НОВЕ С обавести и надлежно регулаторно тело у Луксембургу. 

 

 

 

Седница завршена у 17 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

  

Драгана Таљић  

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 

 


