
 

 

 

 

Број: 2154/2022/2 

Датум: 14.03.2023. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 445. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 29. децембра 2022. године, са почетком у 11 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. Милорад Вукашиновић, заменик председнице Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. Радоје Кујовић, члан Савета 

5. Александар Витковић, члан Савета 

6. Јудита Поповић, чланица Савета 

7. Вишња Аранђеловић, чланица Савета 

8. Божидар Зечевић, члан Савета 

9. Немања Тасић, 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 предлога о закључењу Анекса V Колективног уговора код 

послодавца Регулаторног тела за електронске медије са репрезентативним 

Синдикатом „Независност'' – Регулаторног тела за електронске медије и 

доношење одлуке;   

3. Разматрање предлога Правилника о изменама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака Републичке 

радиодифузне агенције и доношење одлуке;   

4. Доношење одлуке о одређивању лица задуженог за родну равноправност у 

Регулатoрном телу за електронске медије, сходно одредби из члана 64. Закона 

о родној равноправности;   

5. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Плана управљања ризицима од 

повреде принципа родне равноправности у Регулаторном телу за електронске 

медије и доношење одлуке; 
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•  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања предложеног дневног реда, Савет је једногласно усвојио 

дневни ред за 445. ванредну седницу. 

 

•  

2. Разматрање предлога о закључењу Анекса V Колективног уговора код 

послодавца Регулаторног тела за електронске медије са 

репрезентативним Синдикатом „Независност'' – Регулаторног тела за 

електронске медије и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Закључује се Анекс V Колективног уговора код послодавца Регулаторног тела за 

електронске медије и репрезентативног Синдикат „Независност'' – Регулаторног тела за 

електронске медије. 

 

•  

3. Разматрање предлога Правилника о изменама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака 

Републичке радиодифузне агенције и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова и задатака Републичке радиодифузне агенције. 

 

•  

4. Доношење одлуке о одређивању лица задуженог за родну равноправност 

у Регулатoрном телу за електронске медије, сходно одредби из члана 64. 

Закона о родној равноправности;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Лице задужено за родну равноправност у Регулатроном телу за електронске 

медије, Београд је Душица Недељковић, начелница Правне службе, сходно одредби из 

члана 64. Закона о родној равноправности. 

 

Даном доношења ове одлуке престаје да важи Одлука Савета Регулаторног тела 

за електронске медије број 08-885/15/22-20. 

 

•  



4 

 

5. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Плана управљања ризицима 

од повреде принципа родне равноправности у Регулаторном телу за 

електронске медије и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности 

у Регулаторном телу за електронске медије. 

 

 

Седница завршена у 11.30 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА  

 

Драгана Таљић  

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 

 

  

 

  


