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Број:  

Датум:  

Београд 

З А П И С Н И К 

са 5. хитне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 16. јуна 2020. године у 15.30 часова. 

У смислу члана 39. Пословника о раду Савета Регулаторног тела за електронске 

медије подносим захтев за сазивање седнице по хитном поступку, имајући у виду 

потребу за хитним  разматрањем и доношењем одлуке по питањима која се односе на 

спровођење одредбе из члана 47. став 1. тачка 5) Закона о електронским медијима (Сл. 

гласник РС“, бр. 83/14 и 6/16-др. закон) током предизборне кампање, хитним 

разматрањем и обавештавањем пружалаца медијских услуга о усаглашености садржаја 

политичке огласне поруке (спота) којим се позива на бојкот  са законским одредбама  

јер се избори одржавају 21. јуна 2020. године, заменик председника Савета РЕМ Горан 

Петровић упутио је захтев за сазивање седнице по хитном поступку.  

Након разматрања захтева, чланови Савета су једногласно донели  

 

О Д Л У К У 

 

Прихвата се захтев за сазивање седнице по хитном поступку. 

  

У раду седнице учествовали су телефонским, односно електронским путем следећи 

чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

2. Александра Јанковић, члан Савета 

3. Јудита Поповић, члан Савета 

4. Слободан Цвејић, члан Савета 

5. Оливера Зекић, члан Савета 

6. Александар Витковић, члан Савета 

7. Вишња Аранђеловић, члан Савета 

8. Зоран Симјановић, члан Савета 

9. Радоје Кујовић, члан Савета 

 

Седници је присуствовао Никола Попмихајлов, медијски аналитичар. 

 

Седницом је председавао заменик председника Савета, Горан Петровић, који је 

констатовао да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.   
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За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

политичким огласним порукама које се приказују на програмима Н1 и Нова 

С и доношење одлуке; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели  

 

О Д Л У К У 

  

Усваја се предложени дневни ред 5. хитне седнице у 2020. години. 

 

  

1. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

политичким огласним порукама које се приказују на програмима Н1 и 

Нова С и доношење одлуке;  

Након разматрања наведеног сви чланови Савета су се појединачно изјаснили о 

предлогу тачке дневног реда, гласајући за или против предлога одлуке.  

С тога се констатује да је Савет  једногласно донео следећу 

О Д Л У К У 

Налаже се стручној служби да упути допис пружаоцима медијске услуге Н1 и 

Нова С како би се сазнало да ли је оглашивач изборна листа проглашена од стране 

РИК-а, а које имају право на политичко оглашавање током изборне кампање или је 

оглашивач лице које нема право на политичко оглашавање током изборне кампање. 

 

Налаже се свим пружаоцима медијске услуге да обуставе приказивање 

наведених политичких огласних порука док се не сазна ко је оглашивач. Свако даље 

емитовање представљаће основ за изрицање мера у складу са Законом о електронским 

медијима. 

 

Седница је завршена у 16:00 часова.  

Записник сачинио: 

Никола Попмихајлов 

медијски аналитичар 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 


