
 

 

 

 

Број: 01-339/22 

Датум: 03.03.2022. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 413. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет Регулатора), одржане 11. фебруара 2022. године, са почетком у 

13 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 

констатовала да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.  

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање мишљења Министарства културе и информисања број 110-

00-012/2022-04 од 10. фебруара 2022. године и утврђивање коначног 

текста Правилника о начину извршавања обавеза јавних медијских 

сервиса током изборне кампање;  

3. Разматрање захтева Media-Invent д.о.о., Нови Сад за давање препоруке 

за бесплатно приказивање ТВ спота о монографији „Хероји и неимари“ 

и доношење одлуке;  

4. Разматрање захтева ПМУ Поможимо се Војводино цивилно удружење, 

Кањижа за брисање из Регистара медијских услуга, сходно члану 86. 

став 3. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

5. Информација о достављању Записника са 216., 217. и 218. седнице УО 

РТВ, Плана пословања РТВ за 2022. године, Финансијског извештаја, 
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Записника  са ванседничног изјашњавања УО РТВ  и Плана пословања 

за 2022. годину са првом изменом; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања предложеног дневног реда, Савет је једногласно усвојио 

дневни ред за 413. ванредну седницу. 

 

  

2. Разматрање мишљења Министарства културе и информисања број 110-

00-012/2022-04 од 10. фебруара 2022. године и утврђивање коначног 

текста Правилника о начину извршавања обавеза јавних медијских 

сервиса током изборне кампање;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Правилник о начину извршавања обавеза јавних медијских сервиса 

током изборне кампање. 

 

Правилник објавити у Службеном гласнику РС. 

 

  

3. Разматрање захтева Media-Invent д.о.о., Нови Сад за давање препоруке 

за бесплатно приказивање ТВ спота о монографији „Хероји и неимари“ 

и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да подносиоцу захтева достави одговор да се у 

конкретном случају не ради о саопштењу од јавног интереса. 

 

  

4. Разматрање захтева ПМУ Поможимо се Војводино цивилно удружење, 

Кањижа за брисање из Регистара медијских услуга, сходно члану 86. 

став 3. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Брише се из Регистара медијских услуга пружалаца који медијску услугу 

пружају искључиво путем глобалне информатичке мреже, пружалац медијске услуге 

Поможимо се Војводино цивилно удружење, Кањижа, ул. Београдска бр. 17 – 

Zanesarok radio,  сходно члану 86. став 3. Закона о електронским медијима. 
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5. Информација о достављању Записника са 216., 217. и 218. седнице УО 

РТВ, Плана пословања РТВ за 2022. године, Финансијског извештаја, 

Записника  са ванседничног изјашњавања УО РТВ  и Плана пословања 

за 2022. годину са првом изменом;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Извештај Регулаторног тела за електронске медије о мониторингу 

пружалаца медијских услуга за период 16. јануар – 31. јануар 2022. године. 

 

Седница завршена у 13.30 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 
 


