
 

 

 

 

Број: 01-1653/21 

Датум: 22. октобра 2021. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 404. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 09. септембра 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 председника 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 

 

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. Разматрање предлога Меморандума о сарадњи који би закључили 

Министарство здравља, Регулаторно тела за електронске медије и Клиника 

за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ и доношење одлуке;  

3. Разматрање захтева за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

издате на основу захтева Прва телевизија д.о.о., Београд – Прва плус, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 404. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање предлога Меморандума о сарадњи који би закључили 

Министарство здравља, Регулаторно тела за електронске медије и Клиника 

за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ и доношење одлуке;  

3. Разматрање захтева за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

издате на основу захтева Прва телевизија д.о.о., Београд – Прва плус, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;

  

  

2. Разматрање предлога Меморандума о сарадњи који би закључили 

Министарство здравља, Регулаторно тела за електронске медије и 

Клиника за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ и доношење 

одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на предлог текста Меморандума о сарадњи између 

Министарства здравља, Регулаторног тела за електронске медије и Клинике за 

психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“, а који се односи на давање смерница о 

начину извештавања медија о суициду. 

 

  

3. Разматрање захтева за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

издате на основу захтева Прва телевизија д.о.о., Београд – Прва плус, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима и доношење 

одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге бр. 179-4 од 17.09.2013. 

године, пружаоцу медијске услуге Прва телевизија д.о.о., Beograd – Прва плус,  сходно 

члану 88. Закона о електронским медијима. 

 

Седница завршена у 14.30 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА  

 

Драгана Таљић  

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 


