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Број: 01-530/21 

Датум: 16.04.2021. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 393. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 22. марта 2021. године, са почетком у 15 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 председника Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. Јудита Поповић, члан Савета 

5. Радоје Кујовић, члан Савета 

6. Александар Витковић, члан Савета 

7. Зоран Симјановић, члан Савета 

8. Вишња Аранђеловић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

Седницом је председавала председница Савета, Оливера Зекић, која 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 Регулаторног тела за електронске медије поводом 

нетачних информација изнетих у дневном листу „Данас“ и  на интернет 

порталу „Цензоловка“; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета сувећином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 393. ванредне седнице. 
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2. Саопштење Савета Регулаторног тела за електронске медије поводом 

нетачних информација изнетих у дневном листу „Данас“ и  на интернет 

порталу „Цензоловка“; 

 

 

  

2. Саопштење Савета Регулаторног тела за електронске медије поводом 

нетачних информација изнетих у дневном листу „Данас“ и  на интернет 

порталу „Цензоловка“; 

 

Члан Савета Јудита поповић изнела је свој став да не види разлог за  објављивање 

саопштења, нити одржавањем ванредне седнице. Подсетила је чланове савета да су се 

сви сложили да треба поктренути поступак с тим да се споји са другом пријавом о чему 

би се одлучило на ванредној седници.  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

САОПШТЕЊЕ: 

 

„Данас” и „Цензоловка” нетачно о случају „Приједорских логораша” 
 

Дневни лист „Данас” и портал „Цензоловка” објавили су нетачну информацију да је 

Савет Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ) покренуо поступак против 

телевизије Happy због случаја „Приједорски логораши”.  

 

„Негирање злочина над босанским муслиманима у околини Приједора наставак је 

ратне пропаганде и недопустиво је да се у Србији и даље шире лажне вести око логора, 

злочина и пресуда, истичу за „Данас” Сатко Мујагић, бивши приједорски логораш, и 

Изабела Кисић, извршна директорка Хелсиншког одбора за људска права, поводом 

покретања поступка Савета Регулаторног тела за електронске медије против ТВ 

Happy“, наводи се у данашњем броју овог дневника у тексту „Недопустиво да се у 

Србији лаже о злочинима” аутора Ј.Диковић.  

 
У истом тексту чланица Савета РЕМ-а Јудита Поповић казала је да су у емисији 

„Добро јутро, Србијо” „приказане фотографије изгладнелих људи које су биле предмет 

шегачења”. Служба за надзор и анализу утврдила је да такве фотографије у спорној 

емисији нису приказане. 

 
Нетачну вест о покретању поступка објавио је и портал „Цензоловка” у тексту „РЕМ 

поново није казнио Happy, чак ни због ругања жртвама силовања” од 18. марта ауторке 

Иване Предић. 

 
Истина је да је Служба за надзор и анализу сачинила извештај о овом случају по 

службеној дужности, а у међувремену је стигла и пријава бившег логораша Фикрета 

Алића.  
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Чланови Савета РЕМ-а једногласно су одложили доношење одлуке како би о оба 

предмета одлучивали истовремено будући да је реч о истом програмском садржају. 

Спајање предмета није било могуће раније због прописаних рокова. Наиме, када на 

адресу РЕМ-а стигне пријава која се односи на угрожавање личног интереса, прижалац 

медијске услуге на кога се она односи има рок од осам дана да се по тој пријави 

изјасни. 
 

                                                               

    Савет Регулаторног тела за електронске медије 

 

 

Саопштење објавити на сајту Регулаторног тела за електронске медије. 

 

Седница завршена у 15.30 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

  

Драгана Таљић  

 

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 

 

 


