
 

Трг Николе Пашића 5 – 11000 Беград – Србија – тел: 011/2028 700, 011/3033 245 – факс: 011/2028 745 

www.rra.org.rs – e-mail: office@rra.org.rs – ПИБ: 102945724 – Матични број: 17488554 

 

Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 337. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 18.04.2019. године, са почетком у 12 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 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: 

 

Усвајање дневног реда;  

1. Разматрање и утврђивање Листе кандидата за једног члана Управног одбора 

Јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије“; 

2. Доношење одлуке о усвајању Правилника о изменама и допунама правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака РРА; 

3. Доношење одлуке о закључењу Анекс IV Kолективног уговора код послодавца 

Регулаторног тела за електронске медије; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 337. ванредне седнице. 
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1. Усвајање дневног реда;  

2. Разматрање и утврђивање Листе кандидата за једног члана Управног 

одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије“ 

3. Доношење одлуке о усвајању Правилника о изменама и допунама 

правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и 

задатака РРА; 

4. Доношење одлуке о закључењу Анекс IV Kолективног уговора код 

послодавца Регулаторног тела за електронске медије; 

 

 
 

2. Разматрање и утврђивање Листе кандидата за једног члана Управног 

одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије“;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се Листа кандидата за једног члана Управног одбора Јавне медијске установе 

„Радио-телевизија Србије“, која ће бити стављена на увид јавности, ради подношења 

приговора. 

 

Упутити допис Александру Бацковићу, да је пријава коју је поднео на Јавни конкурс за 

предлагање кандидата за једног члана Управног одбора РТС-а, непотпуна јер не садржи 

писану сагласност кандидата, као ни изјаву да не постоје сметње за његову 

кандидатуру, у смислу члана 17. Закона о јавним медијским сервисима. 

 

ЛИСТА КАНДИДАТА 

ЗА ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ“ 

 

 

Зоран Самарџић, новинар 

Милован Филиповић, композитор 

др Невен Цветићанин, доктор политичких наука 

Шћепан Прашчевић, дипломирани правник 

Милош Чолић, дипломирани политиколог 

др Александар Гајић, доктор правних и политичких наука 

Љубица Урошевић, дипломирани филолог, новинар у пензији 

Александар Ивановић, магистар економије 

др Зоран Ристић, доктор пословног управљања 

др Драгутин Радосављевић,доктор правних наука 

проф. др Радмило В.Тодосијевић, професор универзитета у пензији 

Александар Аврамовић, новинар у пензији 

 

Приговори на листу кандидата подносе се Регулаторном телу за електронске медије 

лично или поштом, у року од 15 дана од дана објављивања листе. 

 

Пријаве са биографијом кандидата налазе се на сајту www.rem.rs. 
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3. Доношење одлуке о усвајању Правилника о изменама и допунама 

правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и 

задатака РРА;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова и задатака РРА. 

 
 

4. Доношење одлуке о закључењу Анекс IV Kолективног уговора код 

послодавца Регулаторног тела за електронске медије;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Закључује се Анекс IV Kолективног уговора код послодавца Регулаторног тела за 

електронске медије. 

 

 

 

 

Седница завршена у 12:30 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


