
 

 

 

 

Број: 01-1817/21 

Датум: 22. октобра 2021. године 

Београд 

 

 

 

З А П И С Н И К 

 

са 2. седнице по хитном поступку Савета Регулаторног тела за електронске 

медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 15. октобра 2021. године, са почетком у 

13.30 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. Горан Петровић, заменик председнице Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. Јудита Поповић, чланица Савета 

5. Радоје Кујовић, члан Савета 

6. Александар Витковић, члан Савета 

7. Вишња Аранђеловић, чланица Савета 

8. Милорад Вукашиновић, члан Савета 

9. Божидар Зечевић, 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 подносим захтев за сазивање 

седнице по хитном поступку имајући у виду потребу за хитним  разматрањем и 

доношењем одлуке по питању које се односи на формирање Привременог надзорног 

тела за праћање медија током изборне кампање. 

 

Након разматрања захтева, чланови Савета су једногласно 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; 



2 

 

2. Доношење одлуке о предлагању шест чланова Регулаторног тела за електронске 

медије за чланове Привременог надзорног тела за праћење медија током 

изборне кампање; 

3. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Hype Production д.о.о., 

Београд - Hype и доношење одлуке; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се дневни ред 2. седнице по хитном поступку. 

 

1. Доношење одлуке о предлагању шест чланова Регулаторног тела за 

електронске медије за чланове Привременог надзорног тела за праћење 

медија током изборне кампање; 

2. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Hype Production 

д.о.о., Београд - Hype и доношење одлуке; 

 

  

1. Доношење одлуке о предлагању шест чланова Регулаторног тела за 

електронске медије за чланове Привременог надзорног тела за праћење 

медија током изборне кампање; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије предлаже:  

 

1. Оливеру Зекић, председницу Савета Регулаторног тела за електронске 

медије; 

2. Милорада Вукашиновића, члана Савета Регулаторног тела за електронске 

медије; 

3. Рајку Галин Ћертић, извршну директорку Регулаторног тела за 

електронске медије; 

4. Милана Тодоровића, генералног секретара Регулаторног тела за 

електронске медије; 

5. Стевицу Смедеревца, начелника Службе за надзор и анализу програма 

емитера Регулаторног тела за електронске медије и 

6. Срђана Миљковића, аналитичара пројеката у Регулаторном телу за 

електронске медије  

 

за чланове Привременог надзорног тела за праћење медија током изборне 

кампање, а у складу са Завршним документом Међустраначког дијалога о изборним 

условима и предвиђеним конкретним мерама за унапређење изборног процеса у 

Републици Србији. 
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2. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Hype Production 

д.о.о., Београд - Hype и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре пружаоца медијске услуге Hype Production д.о.о., Београд, ул. Булевар 

Војводе Бојовића  бр. 6-8 - Hype, која би била извршена тако што би његов досадашњи 

оснивач Саша Мирковић, са 100% удела у капиталу наведеног друштва, део свог удела 

у висини од 30% пренео на физичко лице Алексеја Мирковића из Београда, неће 

настати стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

 

Седница завршена у 14 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

  

Драгана Таљић  

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 

 


