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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 294. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 17.02.2018. године, са почетком у 19,20 часова 

 

У раду седнице учествовали су телефонским путем сходно члану 37. став 2 

Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

2. Оливера Зекић, члан Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. мр. Горан Пековић, члан Савета 

5. Ђорђe Возаревић, члан Савета 

6. Радојe Кујовић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Јелена Коло, самостални стручни сарадник за односе 

са јавношћу и међународне односе и Љубиша Кувекаловић, виши правни саветник. 

 

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

констатовао да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.   

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда 

2. Разматрање и доношење одлуке поводом Извештаја стручне службе РЕМ по 

пријави ЈМУ РТС о спорном садржају у политичкој огласној поруци 

„Градоначелник“ 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 294. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда 



 

2. Разматрање и доношење одлуке поводом Извештаја стручне службе РЕМ по 

пријави ЈМУ РТС о спорном садржају у политичкој огласној поруци 

„Градоначелник“ 

 

 
 

2. Разматрање и доношење одлуке поводом Извештаја стручне службе РЕМ по 

пријави ЈМУ РТС о спорном садржају у политичкој огласној поруци 

„Градоначелник“               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

да се на, основу извештаја стручне службе РЕМ, подносиоцу пријаве ЈМУ РТС и другим 

пружаоцима медијских услуга наложи да, у смислу чл. 15. ст. 1. Закона о оглашавању, 

хитно обуставе емитовање предизборне огласне поруке „Градоначелник“ изборне листе 

„Александар Вучић – Зато што волимо Београд“ која садржи записе ликова кандидата 

Драгана Ђиласа и Александра Шапића. 

 

 
 

 

 

Седница завршена у 19:30 часова. 

 

                                                     

Записник сачинила: 

Самостални стручни сарадник  

за односе са јавношћу и међународне односе 

 

Јелена Коло 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


