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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 313. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 13.09.2018. године, са почетком у 10,45 часова 

 

У раду седнице учествовали су, 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 су присуствовали и: 

 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор 

2. Ненад Јанковић, генерални секретар 

3. Душица Благојевић, начелник правне службе 

4. Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу 

Седница је одржана у седишту Регулаторног тела за електронске медије, Трг 

Николе Пашића 5, Београд, у сали за одржавање седница, на IV спрату. 

 

Седницом је председавао, заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић који 

је констатовао да седници присуствује већина чланова Савета, те да Савет има кворум 

за рад и пуноправно одлучивање. 

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Констатовање оставке Небојше Крстића на место члана Управног одбора Јавне 

медијске установе ,,Радио-телевизија Србије“;  

3. Покретање поступка за именовање члана Управног одбора  Јавне медијске 

установе „Радио - телевизија Србије" (РТС)  и чланова Управног одбора Јавне 

медијске установе „Радио – телевизија Војводине“ (РТВ);  

4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности о програмском садржају приказаном на Хепи ТВ – Предузеће за 

маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – 



 

Национална Хепи ТВ, у информативној емисији „Ћирилица“ дана 09.07.2018. 

године у времену од 21 до 24 часа и доношење одлуке; 

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности о програмском садржају, ријалитију  „Парови“,  приказаном на Хепи 

ТВ – Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ 

д.о.о. – Национална Хепи ТВ, дана 06.09.2018. године у времену од 20:45:00 до 

24:00:00 сати и доношење одлуке; 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности о програмском садржају Предузећа за информисање и маркетинг Pink 

international company д.о.о. Београд - ТВ Пинк, приказаном 12.07.2018. и 

13.07.2018. године у емисији „Задруга – народ пита“ чиме је учињена повреда 

више одредби Закона и Правилника којима се штите права малолетника и 

достојанство личности и доношење одлуке; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

 

1. Доношење одлуке којом се овлашћује Ђорђе Возаревић, члан Савета, да у име 

Савета потпише Протокол о сарадњи са Регулаторним телом из Словеније; 

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета РЕМ је предложио, а Савет 

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 313. ванредне седнице: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Констатовање оставке Небојше Крстића на место члана Управног одбора 

Јавне медијске установе ,,Радио-телевизија Србије“;  

3. Покретање поступка за именовање члана Управног одбора  Јавне медијске 

установе „Радио - телевизија Србије" (РТС)  и чланова Управног одбора 

Јавне медијске установе „Радио – телевизија Војводине“ (РТВ);  

4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности о програмском садржају приказаном на Хепи ТВ – Предузеће за 

маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – 

Национална Хепи ТВ, у информативној емисији „Ћирилица“ дана 

09.07.2018. године у времену од 21 до 24 часа и доношење одлуке; 

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности о програмском садржају, ријалитију  „Парови“,  приказаном на 

Хепи ТВ – Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију 

Хепи ТВ д.о.о. – Национална Хепи ТВ, дана 06.09.2018. године у времену од 

20:45:00 до 24:00:00 сати и доношење одлуке; 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности о програмском садржају Предузећа за информисање и маркетинг 

Pink international company д.о.о. Београд - ТВ Пинк, приказаном 12.07.2018. 

и 13.07.2018. године у емисији „Задруга – народ пита“ чиме је учињена 



 

повреда више одредби Закона и Правилника којима се штите права 

малолетника и достојанство личности и доношење одлуке; 

7. Доношење одлуке којом се овлашћује Ђорђе Возаревић, члан Савета, да у 

име Савета потпише Протокол о сарадњи са Регулаторним телом из 

Словеније; 

 
 

2. Констатовање оставке Небојше Крстића на место члана Управног одбора 

Јавне медијске установе ,,Радио-телевизија Србије“;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да је Небојша Крстић подено оставку на место  члана Управног одбора  

Јавне медијске установе „Радио - телевизија Србије". 

 

 
 

3. Покретање поступка за именовање члана Управног одбора  Јавне медијске 

установе „Радио - телевизија Србије" (РТС)  и чланова Управног одбора 

Јавне медијске установе „Радио – телевизија Војводине“ (РТВ); 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се  поступак за именовање новог члана на упражњено место у Управном 

одбору  Јавне медијске установе „Радио - телевизија Србије" и у складу са чланом 17. 

Закона о јавним медијским сервисима, усваја текст огласа Јавног конкурса и даје налог 

Стручној служби да га објави на сајту, у Службеном гласнику  Републике Србије и 

једном штампаном јавном гласилу које се дистрибуира на подручју целе Републике. 

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној дана 

..........................године, на основу члана 17. Закона о јавним медијским сервисима  

(„Службени гласник РС“ број 83/14) и Правилником   о поступку именовања чланова 

Управног одбора Јавног медијског сервиса (Службени гласник РС“ број 

143/14),расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

 

за предлагање кандидата за једног члана 

Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Србије"(РТС) 

и предлагање кандидата за два члана  

Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине"(РТВ) 

Чланови Управног одбора именују се из реда угледних стручњака из области које су од 

значаја за обављање послова установа јавног медијског сервиса (стручњаци из области 

медија, културе, менаџмента, права и финансија). 



 

За чланове Управног одбора РТВ-а Савет Регулатора именује лица која живе и раде на 

подручју Аутономне покрајине Војводине. 

Чланови Управног одбора не могу бити носиоци јавних функција и функција у 

политичкој странци, запослени код пружаоца медијске услуге, као ни лица чије би 

чланство у Управном одбору могло да доведе до сукоба интереса у складу са прописом 

који регулише спречавање сукоба интереса при обављању јавне функције. 

Чланови Управног одбора не смеју обављати услуге и друге послове за установу јавног 

медијског сервиса. 

Мандат чланова Управног одбора је пет година. 

Једно лице може бити именовано за члана Управног одбора највише два пута. 

Чланови управног одбора имају право на накнаду за свој рад у висини просечне нето 

зараде у јавном медијском сервису. 

Предлог кандидата за чланове Управног одбора, треба да  садржи : 

 

- име и презиме; 

- датум и годину рођења; 

- школску спрему и занимање; 

- адресу и контакт телефон кандидата и 

- адресу и контакт телефон предлагача. 

 

Уз предлог се доставља: 

 

- радна биографија кандидата са образложењем; 

- писана сагласност кандидата да прихвата кандидатуру и 

- изјава кандидата да не постоје сметње из члана 17. Закона о јавним медијским 

сервисима. 

 

Кандидат уз предлог може да достави и другу додатну документацију за коју сматра 

да је од значаја за доношење одлуке о именовању.  

 

Предлози се достављају Регулатору лично или поштом у року од 15 дана од 

објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије". 

 

Адреса је: 

 

Регулаторно тело за електронске медије 

Трг Николе Пашића бр. 5 

11 000 Београд 

Телефон за информације 011/20-28-700. 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности о програмском садржају приказаном на Хепи ТВ – Предузеће за 

маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – 

Национална Хепи ТВ, у информативној емисији „Ћирилица“ дана 

09.07.2018. године у времену од 21 до 24 часа и доношење одлуке;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за ирицање мера према ПМУ Предузеће за маркетинг, 

издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – Национална Хепи ТВ. 

 

Налаже се стручној служби да позове представника ПМУ на следећу седницу 

Савета ради изјашњења. 

 
 

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности о програмском садржају, ријалитију  „Парови“,  приказаном на 

Хепи ТВ – Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију 

Хепи ТВ д.о.о. – Национална Хепи ТВ, дана 06.09.2018. године у времену од 

20:45:00 до 24:00:00 сати и доношење одлуке;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за ирицање мера према ПМУ Предузеће за маркетинг, 

издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – Национална Хепи ТВ. 

 

Налаже се стручној служби да позове представника ПМУ на следећу седницу 

Савета ради изјашњења. 

 

 
 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности о програмском садржају Предузећа за информисање и маркетинг 

Pink international company д.о.о. Београд - ТВ Пинк, приказаном 12.07.2018. 

и 13.07.2018. године у емисији „Задруга – народ пита“ чиме је учињена 

повреда више одредби Закона и Правилника којима се штите права 

малолетника и достојанство личности и доношење одлуке;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за ирицање мера према ПМУ Предузећа за информисање и 

маркетинг Pink international company д.о.о. Београд - ТВ Пинк. 



 

 

Налаже се стручној служби да позове представника ПМУ на следећу седницу 

Савета ради изјашњења. 

 

 
 

7. Доношење одлуке којом се овлашћује Ђорђе Возаревић, члан Савета, да у 

име Савета потпише Протокол о сарадњи са Регулаторним телом из 

Словеније;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Овлашћује се члан  Савета Ђорђе Возаревић да у име Савета потпише Протокол 

о сарадњи са Регулаторним телом из Словеније. 

 

 

 

 

Седница завршена у 11:00 часова. 

 

 

Записник сачинила: 

 

Душица Благојевић 

Начелник правне службе 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


