
 

 

 

 

Број: 01-88/22 

Датум: 03.03.2022. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 410. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет Регулатора), одржане 20. јануара 2022. године, са почетком у 14 

часова 

 

У раду седнице учествовали су електронским односно телефонским путем 

сходно члану 37. став 2. Пословника о раду Савета Регулатора, 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 

констатовала да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.  

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Информација за чланове Савета;  

3. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Нацрта правилника о 

начину извршавања обавеза јавних медијских сервиса током изборне 

кампање и програма јавне расправе;   

4. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Препоруке комерцијалним 

пружаоцима медијске услуге о начину понашања током изборне 

кампање;  

5. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Методологије праћења 

изборне медијске кампање;   

6. Разматрање захтева Привременог надзорног тела за праћење медија 

током изборне кампање о достављању извештаја о надзору пружалаца 

медијских услуга „Политички плурализам“ и доношење одлуке; 
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7. Разматрање извештаја о надзору пружалаца медијских услуга 

„Политички плурализам“ за период 01. – 15. јануара 2022. године и 

доношење одлуке. 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања предложеног дневног реда, Савет је једногласно усвојио 

дневни ред за 410. ванредну седницу. 

 

  

2. Информација за чланове Савета;  

 

Дана 14. јануара 2022. године, председавајући Привременог надзорног тела за 

праћење медија током изборне кампање је упутио Регулаторном телу за електронске 

медије допис следеће садржине: 

 

Поштовани, 

   

Обавештавамо вас да је Привремено надзорно тело на својим седницама 

разматрало документа која су му достављена од стране Регулаторног тела за 

електронске медије и то: Правилник о начину извршавања обавеза јавних медијских 

сервиса током изборне кампање, Препоруке комерцијалним пружаоцима медијске 

услуге о начину понашања током изборне кампање и Методологију праћење изборне 

медијске кампање. 

  
Поступајући у складу са Одлуком о образовању Привременог надзорног тела за 

праћење медија током изборне кампање (,,Службени гласник РС”, број 97/21), којом 

су утврђени састав, задаци, начин образовања, рада и финансирања овог тела, на 

својим седницама чланови Привременог надзорног тела разматрали су горе наведена 

документа, те након усаглашавања текста предложених докумената на седници дана 

27. децембра 2021. године једногласно је усвојен текст Методологије праћења изборне 

медијске кампање, затим на седници која је одржана дана 10. јануара 2022. године 

једногласно је усвојен текст Препоруке комерцијалним пружаоцима медијске услуге о 

начину понашања током изборне кампање и на седници дана 12. јануара 2022. године 

једногласно је усвојен текст Правилника о начину извршавања обавеза јавних 

медијских сервиса током изборне кампање. 

 

У складу са горе наведеним, достављамо вам усаглашену верзију докумената на 

даље поступање. 
 

Имајући у виду кратке рокове и хитност у поступању, а који се превасходно 

тичу јавне расправе за усвајање Правилника о начину извршавања обавеза јавних 

медијских сервиса током изборне кампање, као и неповољне тренутне ситуације са 

епидемијом вируса Ковид 19, предлог је да се горе наведени документи, након 

консултација са Привременим надзорним телом, разматрају на ванредној седници 

Савета Регулатора. 

 

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

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом. 

 

  

3. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Нацрта правилника о 

начину извршавања обавеза јавних медијских сервиса током изборне 

кампање и програма јавне расправе;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Нацрт правилника о начину извршавања обавеза јавних медијских 

сервиса током изборне кампање. 

 

Усваја се Програм јавне расправе. 

 

  

4. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Препоруке комерцијалним 

пружаоцима медијске услуге о начину понашања током изборне 

кампање;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Препорука комерцијалним пружаоцима медијске услуге о начину 

понашања током изборне кампање. 

 

  

5. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Методологије праћења 

изборне медијске кампање;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Методологија праћења изборне медијске кампање. 

 

  

6. Разматрање захтева Привременог надзорног тела за праћење медија 

током изборне кампање о достављању извештаја о надзору пружалаца 

медијских услуга „Политички плурализам“ и доношење одлуке; 

 

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

 

Налаже се Регулаторном телу за електронске медије да до расписивања избора 

доставља извештаје Привременом надзорном телу о надзору пружалаца медијских 

услуга који се односе на политичке актере. 

 

  

7. Разматрање извештаја о надзору пружалаца медијских услуга 

„Политички плурализам“ за период 01. – 15. јануара 2022. године и 

доношење одлуке; 

 

Усваја се извештај о мониторингу пружалаца медијских услуга „Политички 

плурализам“ за период 01. – 15. јануара 2022. године. 

 

 

Седница завршена у 15 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 


