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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 301. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 21.03.2018. године, са почетком у 12,30 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. Горана Пековић, члан Савета 

5. Ђорђe Возаревић, члан Савета 

6. Радојe Кујовић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

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. Поступање по захтеву Министарства привреде за достављање мишљења о 

постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам 

од стране Привредног друштва „Global media technology“ ДОО Београд као 

купца/пријемника «РАДИОДИФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА СТУДИО Б» ДОО 

Београд; 

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „ Предизборне огласне 

поруке у кампањи за изборе за одборнике Скупштине града Београда 12.2.2018.-

1.3.2018. године“ 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 301. ванредне седнице. 



 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Поступање по захтеву Министарства привреде за достављање мишљења о 

постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски 

плурализам од стране Привредног друштва „Global media technology“ ДОО 

Београд као купца/пријемника «РАДИОДИФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

СТУДИО Б» ДОО Београд; 

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „ Предизборне огласне 

поруке у кампањи за изборе за одборнике Скупштине града Београда 

12.2.2018.-1.3.2018. године“ и доношење одлуке; 

 

 
 

2. Поступање по захтеву Министарства привреде за достављање мишљења о 

постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски 

плурализам од стране Привредног друштва „Global media technology“ ДОО 

Београд као купца/пријемника «РАДИОДИФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

СТУДИО Б» ДОО Београд;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука којом се утврђује да услед преузимања права и обавеза из 

Уговора о продаји капитала Јавног радиодифусног предузећа „Студио Б“ Београд од 

стране пријемника наведеног уговора Привредног друштва „Global media technology“ 

ДОО Београд, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам, сходно 

одредбама члана 45, 46. и 47. Закона о јавном информисању и медијима и члана 103. 

Закона о електронским медијима и упути допис Министарству привреде којим ће га 

информисати о наведеном. 

 

Даје се налог Стручној служби Регулатора да након достављања извода из 

Агенције за привредне регистре, изврши промену података у дозволама за пружање 

медијских услуга чији је ималац «РАДИОДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТУДИО Б» у делу 

који се односе на власничку структур. 
 

 
 

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „ Предизборне огласне 

поруке у кампањи за изборе за одборнике Скупштине града Београда 

12.2.2018.-1.3.2018. године“ и доношење одлуке;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се извештај Службе за надзор и анализу „ Предизборне огласне поруке у 

кампањи за изборе за одборнике Скупштине града Београда 12.2.2018.-1.3.2018. 

године“. 

 



 

Извештај објавити на сајту Регулатора 

 

Извештај доставити Агенцији за борбу против корупције у складу са одредбама 

Закона о финансирању политичких активности. 

 

 

 

Седница завршена у 12:30 часова. 

 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


