Број:
Датум:
Београд
ЗАПИСНИК

са 317. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у
даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 06.11.2018. године, са почетком у 12,15 часова
У раду седнице учествовали су телефонским путем сходно члану 37. Став 2
Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Горан Петровић, заменик председника Савета;
Оливера Зекић, члан Савета
Александра Јанковић, члан Савета
мр. Горана Пековић, члан Савета
Ђорђe Возаревић, члан Савета
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. Одговор листу „Данас“ на текст обајвљен дана 6.11.2018. године под насловом „
Спасић идеалан кадар за напредњачку визију информисања“;

1. Усвајање дневног реда;
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се дневни ред 317. ванредне седнице.


2. Одговор листу „Данас“ на текст обајвљен дана 6.11.2018. године под
насловом „ Спасић идеалан кадар за напредњачку визију информисања“;
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
САОПШТЕЊЕ:
Поштоване колеге,
Регулаторно тело за електронске медије није предложило никога, па ни Марија
Спасића, за Управни одбор РТС. Регулаторно тело, у овој фази процеса, само утврђује
листу кандидата (тренутно их има шест), које предлажу други. У конкретном случају Транспарентност.
Зато вас молимо да, убудуће, пре него што нешто напишете, и пре него што, због ваше,
суштински, лажне вести крену промашени коментари, прво проверите, изучите законе
и процедуре, обавестите се, научите, па тек онда - објавите.
Ваш посао је информисање, и тешко ћете га, неинформисани, радити.
С поштовањем
Регулаторно тело за електронске медије
Седница завршена у 12:30 часова.
Записник сачинила:
СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА
Драгана Таљић
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Горан Петровић

