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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 336. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 12.04.2019. године, са почетком у 14.15 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. мр. Горана Пековић, члан Савета 

5. Ђорђe Возаревић, члан Савета 

6. Радојe Кујовић, члан Савета 

 

Седници је присуствовао Никола Попмихајлов, медијски аналитичар. 

 

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. Саопштење Савета поводом саопштења НУНС-а, натписа у Данасу и порталу 

ЦИНС-а; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 336. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда;  

2. Саопштење Савета поводом саопштења НУНС-а, натписа у Данасу и 

порталу ЦИНС-а; 

 

 

 



 

 

 

 
 

2. Саопштење Савета поводом саопштења НУНС-а, натписа у Данасу и 

порталу ЦИНС-а;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Издаје се саопштење: 

 

Опростиће ти Ђура што те тукао 

 

Не постоји довољно циничан начин, осим овог наслова, да се објасни све што су 

урадили ЦИНС, НУНС и дневни лист “Данас” у последњих неколико дана, све 

покушавајући да одбране неодбрањиво - чињеницу да је ЦИНС објавио лажну 

вест, са лажним извештајем стручне службе Регулаторног тела за електронске 

медије. 

 

У крајње прљавој кампањи коју спроводе, слободно можемо да кажемо, не 

представници медија, него медијски представници једне политичке опције, 

данима се, после објављивања лажне вести, још и доказује да је РЕМ за то крив. 

 

Ова врста притиска на РЕМ савршено се поклапа са оним што раде 

представници Савеза за Србију, који, мешајући бабе и жабе и без икаквог 

познавања закона, од Регулаторног тела праве мету, покушавајући да једну 

независну институцију ставе под своју контролу. 

 

Другачије не може да се објасни то што НУНС и Данас, медијско-политичка 

крила СзС, упорно одбијају да кажу оно што јесте истина - да је ЦИНС објавио 

лажну вест - него, уместо тога убеђују јавност да смо ми криви, да смо цинични, 

и да су они који су лагали наше, а не ми њихове жртве.  

 

Савет РЕМ зато понавља да је, без икаквог цинизма, на страни сваког новинара 

који је, попут Тамаре Скрозза осетио страх, или непријатност, јер врло добро 

знамо како то изгледа када си предмет нечије прљаве кампање. 

 

Пошто исту врсту солидарности не очекујемо од оних који су нас за рачун 

нечије политике напали, који лажу о нама, и који, цинично, траже да им 

опростимо што су нас тукли, Савет РЕМ ће о овом, као и свим осталим 

случајевима притиска на рад независног регулаторног тела обавестити све 

надлежне домаће и међународне институције. 

 

 

Савет РЕМ-а 

 

 

 

 



 

 

Седница завршена у 14:30 часова. 

 

Записник сачиниo: 

МЕДИЈСКИ АНАЛИТИЧАР 

 

Никола Попмихајлов 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


