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З А П И С Н И К 

                                                                                          

са 169. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 06. 

априла 2016. године, са почетком у 11.00 часова. 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Слободан Вељковић 

3. Божидар Николић 

4. Оливера Зекић 

5. Милош Рајковић 

6. Александра Јанковић 

 

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 

5. Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета 

 

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 сви чланова Савета, те да Савет има кворум за рад 

и пуноправно одлучивање. 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 168. редовне седнице Савета одржане дана 16. марта 2016. 

године, записника са 253. ванредне седнице одржане дана 28. марта 2016. године 

и записника са 254. ванредне седнице одржане дана 30. марта 2016. године; 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом према ПМУ Предузећу 

за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију „Happy TV“ д.о.о., Београд, 

ул. Александра Дубчека бр. 14 - Nacionalna Happy TV због повреде више одредби 
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законских и подзаконских аката у емисији „Парови“ – Голи живот дана 23. – 24. 

фебруар 2016. године (учешће деце у поноћним сатима);   

4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

програмском садржају „Парови – Кућни Савет“ емитованом у  програму ПМУ 

Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију „Happy TV“ 

д.о.о., Београд, ул. Александра Дубчека бр. 14 - Nacionalna Happy TV дана 16. 

фебруара 2016. године  (вулгарни  говор  и учешће малолетника у емисији);  

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

програмском садржају „Парови – Голи живот“ емитованом дана 27 - 28. фебруара 

2016. године у програму ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, 

радио и телевизију „Happy TV“ д.о.о., Београд, ул. Александра Дубчека бр. 14 - 

Nacionalna Happy TV и могуће повреде одредби којима се забрањује говор мржње 

и доношење одлуке;  

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

„Парови – Голи живот“ емитованом дана 01. марта 2016. године  у програму ПМУ 

Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију „Happy TV“ 

д.о.о., Београд, ул. Александра Дубчека бр. 14 - Nacionalna Happy TV и могуће 

повреде одредби Закона о електронским медијима и Правилника о заштити 

људских права у области пружања медијских услуга због садржаја са елементима 

порнографије;  

7. Доношење одлуке у поступкиу изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према пружаоцу медијске услуге  Привредном друштву 

за пропаганду и маркетинг Ребус д.о.о, ул. Косовска бр. 35, Kрушевац - ОВДЕ 

РАДИО ЧИГРА, због повреде одредаба члана 28. став 1.  Закона о електронским 

медијима; 

8. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Привредног 

друштва за телекомуникације „ТВ Метрополис“ д.о.о. из Београда, Трг Николе 

Пашића бр. 7  - М Моја ТВ, за промену власничке структуре;  

9. Извештај Службе за надзор и анализу о досадашњем току предизборних 

активности: 

- статистика предизборног програма за период 04.03.2016 – 25.03.2016. ( III 

пресек)  

- статистика предизборног програма од 25.3-31.3.2016. године (IV пресек)  

- информација о броју неправилности при обележавању предизборног програма 

код ПМУ који су у редовном или ванредном изборном надзору:  

- информација о броју предизборних пријава.  

10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ КЦН1 због 

повреде члана 5 става 4 Правилника о обавезама пружалаца медијских услуга 

током предизборне кампање у емисији „Јутро са Ђуком“;  

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

„Проводаџија“ на ПМУ Хепи ТВ, и доношење одлуке о покретању поступка 

због повреде права малолетника у области пружања медијских услуга;  

12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о остваривању услова од 

стране ПМУ Хепи К  за умањење накнаде и доношење одлуке; 

13. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу (извештај бр: 1) о програму 

ПМУ ТВ Пинк, „Медијско блато“ емитоване 18. и 19. јануара 2016. године по 
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пријави АДМ, Александра Родића  због повреде личног интереса и НУНС-а и 

доношење одлуке; 

14. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу (предмет бр. 2) о програму 

ПМУ ТВ Пинк, „Тешка реч“ емитоване 25. јануара 2016. године по пријави 

АДМ и Александра Родића због повреде личног интереса и доношење одлуке; 

15. Утврђивање Предлога правилника о висини, измени висине и начину 

обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге;  

16. Информација о допису Министарства културе и информисања у вези са 

Предлогом стратегије развоја медијске услуге радија и аудио-визулених 

медијских услуга у Републици Србији;  

17. Информација о достваљеном Извештај о раду УО РТВ за 2015. годину, 

записници са 156, 157, 158,  159 и 160 УО РТВ и записника са друге заједничке 

седнице УО РТС и РТВ;  

18. Разматрање и доношење одлуке по пријави извршених промена власничке 

структуре пружаоца медијске услуге Друштва за телевизијске активности 

Клисура продукција д.о.о, ул. 29. новембра бб, Грделица- ТВ КЛИСУРА и 

промене скраћеног идентификационог знак; 

19. Разно;  

1. Усвајање дневног реда; 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

1. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

KODAL BOSILEGRAD, ул. Георги Димитрова 81 , Босилеград- ТВ Кодал, бр. 

05-912/16 од 28.03.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

2. Извештај са састанка ЕРГА-е и АВ конференције; 

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

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 169. редовне седнице: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 168. редовне седнице Савета одржане дана 16. марта 

2016. године, записника са 253. ванредне седнице одржане дана 28. марта 

2016. године и записника са 254. ванредне седнице одржане дана 30. марта 

2016. године; 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом према ПМУ 

Предузећу за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију „Happy 

TV“ д.о.о., Београд, ул. Александра Дубчека бр. 14 - Nacionalna Happy TV због 

повреде више одредби законских и подзаконских аката у емисији „Парови“ 

– Голи живот дана 23. – 24. фебруар 2016. године (учешће деце у поноћним 

сатима);   

4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

програмском садржају „Парови – Кућни Савет“ емитованом у  програму 

ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију 

„Happy TV“ д.о.о., Београд, ул. Александра Дубчека бр. 14 - Nacionalna Happy 
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TV дана 16. фебруара 2016. године  (вулгарни  говор  и учешће малолетника 

у емисији);  

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

програмском садржају „Парови – Голи живот“ емитованом дана 27 - 28. 

фебруара 2016. године у програму ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку 

делатност, радио и телевизију „Happy TV“ д.о.о., Београд, ул. Александра 

Дубчека бр. 14 - Nacionalna Happy TV и могуће повреде одредби којима се 

забрањује говор мржње и доношење одлуке;  

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

„Парови – Голи живот“ емитованом дана 01. марта 2016. године  у програму 

ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију 

„Happy TV“ д.о.о., Београд, ул. Александра Дубчека бр. 14 - Nacionalna Happy 

TV и могуће повреде одредби Закона о електронским медијима и 

Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга 

због садржаја са елементима порнографије;  

7. Доношење одлуке у поступкиу изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према пружаоцу медијске услуге  Привредном 

друштву за пропаганду и маркетинг Ребус д.о.о, ул. Косовска бр. 35, 

Kрушевац - ОВДЕ РАДИО ЧИГРА, због повреде одредаба члана 28. став 1.  

Закона о електронским медијима; 

8. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Привредног друштва за телекомуникације „ТВ Метрополис“ д.о.о. из 

Београда, Трг Николе Пашића бр. 7  - М Моја ТВ, за промену власничке 

структуре;  

9. Извештај Службе за надзор и анализу о досадашњем току предизборних 

активности: 

- статистика предизборног програма за период 04.03.2016 – 25.03.2016. ( III 

пресек)  

- статистика предизборног програма од 25.3-31.3.2016. године (IV пресек)  

- информација о броју неправилности при обележавању предизборног 

програма код ПМУ који су у редовном или ванредном изборном надзору:  

- информација о броју предизборних пријава.  

10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ КЦН1 

због повреде члана 5 става 4 Правилника о обавезама пружалаца медијских 

услуга током предизборне кампање у емисији „Јутро са Ђуком“;  

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

„Проводаџија“ на ПМУ Хепи ТВ, и доношење одлуке о покретању поступка 

због повреде права малолетника у области пружања медијских услуга;  

12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о остваривању услова од 

стране ПМУ Хепи К  за умањење накнаде и доношење одлуке; 

13. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу (извештај бр: 1) о 

програму ПМУ ТВ Пинк, „Медијско блато“ емитоване 18. и 19. јануара 

2016. године по пријави АДМ, Александра Родића  због повреде личног 

интереса и НУНС-а и доношење одлуке; 

14. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу (предмет бр. 2) о 

програму ПМУ ТВ Пинк, „Тешка реч“ емитоване 25. јануара 2016. године 
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по пријави АДМ и Александра Родића због повреде личног интереса и 

доношење одлуке; 

15. Утврђивање Предлога правилника о висини, измени висине и начину 

обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге;  

16. Информација о допису Министарства културе и информисања у вези са 

Предлогом стратегије развоја медијске услуге радија и аудио-визулених 

медијских услуга у Републици Србији;  

17. Информација о достваљеном Извештај о раду УО РТВ за 2015. годину, 

записници са 156, 157, 158,  159 и 160 УО РТВ и записника са друге 

заједничке седнице УО РТС и РТВ;  

18. Разматрање и доношење одлуке по пријави извршених промена власничке 

структуре пружаоца медијске услуге Друштва за телевизијске активности 

Клисура продукција д.о.о, ул. 29. новембра бб, Грделица- ТВ КЛИСУРА и 

промене скраћеног идентификационог знак; 

19. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU KODAL BOSILEGRAD, ул. Георги Димитрова 81 , 

Босилеград- ТВ Кодал, бр. 05-912/16 од 28.03.2016. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима; 

20. Извештај са састанка ЕРГА-е и АВ конференције; 

21. Разно;  

  

2. Усвајање записника са 168. редовне седнице Савета одржане дана 16. марта 

2016. године, записника са 253. ванредне седнице одржане дана 28. марта 

2016. године и записника са 254. ванредне седнице одржане дана 30. марта 

2016. године;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се записник са 168. редовне седнице Савета одржане дана 16. марта 2016. године, 

записник са 253. ванредне седнице одржане дана 28. марта 2016. године и записник са 

254. ванредне седнице одржане дана 30. марта 2016. године. 

  

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом према ПМУ 

Предузећу за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију „Happy 

TV“ д.о.о., Београд, ул. Александра Дубчека бр. 14 - Nacionalna Happy TV због 

повреде више одредби законских и подзаконских аката у емисији „Парови“ 

– Голи живот дана 23. – 24. фебруар 2016. године (учешће деце у поноћним 

сатима);  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Спајају се тачке 3.,4.,5. и 6. 

 

4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

програмском садржају „Парови – Кућни Савет“ емитованом у  програму 

ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију 

„Happy TV“ д.о.о., Београд, ул. Александра Дубчека бр. 14 - Nacionalna Happy 

TV дана 16. фебруара 2016. године  (вулгарни  говор  и учешће малолетника 

у емисији);  

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

програмском садржају „Парови – Голи живот“ емитованом дана 27 - 28. 

фебруара 2016. године у програму ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку 

делатност, радио и телевизију „Happy TV“ д.о.о., Београд, ул. Александра 

Дубчека бр. 14 - Nacionalna Happy TV и могуће повреде одредби којима се 

забрањује говор мржње и доношење одлуке; 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

„Парови – Голи живот“ емитованом дана 01. марта 2016. године  у програму 

ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију 

„Happy TV“ д.о.о., Београд, ул. Александра Дубчека бр. 14 - Nacionalna Happy 

TV и могуће повреде одредби Закона о електронским медијима и 

Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга 

због садржаја са елементима порнографије; 

Седници су приступили представници ПМУ Миломир Марић главни и одговорни 

уредник и Александра Крстић директор телевизије. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Изриче се мера упозорења ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и 

телевизију „Happy TV“ д.о.о., Београд, ул. Александра Дубчека бр. 14 - Nacionalna Happy 

TV. 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против ПМУ Предузће за 

маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. – Nacionalna Happy 

TV. 

Овлашћују се адвокати Милан Бирман, Драгослав Оташевић и Борис Богдановић да 

заступају РЕМ пред надлежним судом. 

  

7. Доношење одлуке у поступкиу изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према пружаоцу медијске услуге  Привредном 

друштву за пропаганду и маркетинг Ребус д.о.о, ул. Косовска бр. 35, 

Kрушевац - ОВДЕ РАДИО ЧИГРА, због повреде одредаба члана 28. став 1.  

Закона о електронским медијима; 

Седници је приступила представника ПМУ Јадранка Дулић. 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Oбуставља се поступак изрицања мера. 

Даје се сагласност ПМУ Привредном друштву за пропаганду и маркетинг Ребус д.о.о, 

ул. Косовска бр. 35, Kрушевац - ОВДЕ РАДИО ЧИГРА за промену измену 

идентификационог знака. 

Упутити допис ПМУ Привредном друштву за пропаганду и маркетинг Ребус д.о.о, ул. 

Косовска бр. 35, Kрушевац - ОВДЕ РАДИО ЧИГРА да убудуће за сваку промену 

података који су садржани у дозволи ( власничку структуру, измену идентификационог 

знака и др) траже претходну сагласност Регулатора са упозорењем да промене без 

претходне сагласности Регулатора представљају кршење законски одредби. 

  

8. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Привредног друштва за телекомуникације „ТВ Метрополис“ д.о.о. из 

Београда, Трг Николе Пашића бр. 7  - М Моја ТВ, за промену власничке 

структуре; 

Седници су приступили пуномоћник ПМУ М Моја ТВ Борис Вуковић и нови оснивач 

ПМУ М Моја ТВ Милинко Исаковић. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за наредну седницу Савета.  

  

9. Извештај Службе за надзор и анализу о досадашњем току предизборних 

активности: 

-статистика предизборног програма за период 04.03.2016 – 25.03.2016. ( III пресек)  

-статистика предизборног програма од 25.3-31.3.2016. године (IV пресек)  

-информација о броју неправилности при обележавању предизборног програма код 

ПМУ који су у редовном или ванредном изборном надзору:  

-информација о броју предизборних пријава. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови Савета упознати са извештајем. 

Налаже се стручној служби да упути допис ПМУ који имају неправилности при 

обележавању предизборног програма како би исте у најкраћем року исправили. 

Налаже се стручној служби да све пристигле пријаве окачи на сајт Регулатора. 
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10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ КЦН1 

због повреде члана 5 става 4 Правилника о обавезама пружалаца медијских 

услуга током предизборне кампање у емисији „Јутро са Ђуком“; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови Савета упознати са извештајем. 

  

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

„Проводаџија“ на ПМУ Хепи ТВ, и доношење одлуке о покретању поступка 

због повреде права малолетника у области пружања медијских услуга; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак изрицања мере према ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку 

делатност, радио и телевизију „Happy TV“ због програмског садржаја у емисији 

„Проводаџија“. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета на изјашњење. 

  

 

12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о остваривању услова од 

стране ПМУ Хепи К  за умањење накнаде и доношење одлуке; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Укида се Решење РЕМ-а бр. 05-373/13-4 о умањењу годишње накнаде ПМУ Привредно 

друштво за радио и телевизијске активности „Happy К“ д.о.о., Београд, ул. Александра 

Дубчека бр. 14 - „Happy К“. 

Доноси се решење о висину годишње накнаде за ПМУ Привредно друштво за радио и 

телевизијске активности „Happy К“ д.о.о., Београд, ул. Александра Дубчека бр. 14 - 

„Happy К“. 

  

13. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу (извештај бр: 1) о 

програму ПМУ ТВ Пинк, „Медијско блато“ емитоване 18. и 19. јануара 

2016. године по пријави АДМ, Александра Родића  због повреде личног 

интереса и НУНС-а и доношење одлуке; 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбија се пријава. 

  

14. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу (предмет бр. 2) о програму 

ПМУ ТВ Пинк, „Тешка реч“ емитоване 25. јануара 2016. године по пријави 

АДМ и Александра Родића због повреде личног интереса и доношење одлуке;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбија се пријава. 

  

15. Утврђивање Предлога правилника о висини, измени висине и начину 

обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се Предлог правилника о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде 

за пружање медијске услуге. 

Налаже се стручној служби да исти достави Министарству културе и информисања на 

мишљење. 

  

16. Информација о допису Министарства културе и информисања у вези са 

Предлогом стратегије развоја медијске услуге радија и аудио-визулених 

медијских услуга у Републици Србији; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови Савета упознати са информацијом.  

  

17. Информација о достваљеном Извештај о раду УО РТВ за 2015. годину, 

записници са 156, 157, 158,  159 и 160 УО РТВ и записника са друге заједничке 

седнице УО РТС и РТВ; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем и записницима. 

 

  

18. Разматрање и доношење одлуке по пријави извршених промена власничке 

структуре пружаоца медијске услуге Друштва за телевизијске активности 

Клисура продукција д.о.о, ул. 29. новембра бб, Грделица- ТВ КЛИСУРА и 

промене скраћеног идентификационог знак; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Извршити промену података у дозволи. 

Упутити допис ПМУ да убудуће за сваку промену података који су садржани у дозволи 

( власничку структуру, измену идентификационог знака и др) траже претходну 

сагласност Регулатора са упозорењем да промене без претходне сагласности 

Регулатора представљају кршење законски одредби. 

  

 

19. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

KODAL BOSILEGRAD, ул. Георги Димитрова 81 , Босилеград- ТВ Кодал, бр. 

05-912/16 од 28.03.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбацује се захтев кабловског оператора DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU KODAL BOSILEGRAD, ул. Георги Димитрова 81 , Босилеград, 

матични број 17389157, за издавање дозволе за пружање аудио-визуелне медијске услуге 

бр. 05-912/16 од 28.03.2016. године,  због не постојања страначке легитимације сходно 

члану 39. и 115. Закона о општем управном поступку. 

  

 

20. Извештај са састанка ЕРГА-е и АВ конференције; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем. 
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21. Разно; 

Заменик председника Савета Горан Петровић обавестио је чланове Савета о одржаним 

састанцима са  шефом Ограничене мисије ОЕБС/ОДИХР-а за посматрање избора на 

предстојећим пармалемтарним изборима у Републици Србији амбасадором Герт 

Хинрихом Аренсом и  његовим сарадником г. Мареком Мрацка тема састанка била је 

улога и надлежности Регулторног тела као и активности током предизборног, изборног 

и постизборног периода. (30.3.2016.) и делегацијом Парламентарне скупштине Савета 

Европе која је бројала 9 чланова. (04.04.2016.). 

  

 

Седница завршена у 12:20 часова. 

У Београду,         

дана 06. априла 2016. године                                                          

Записник сачинила Секретар Кацеларије Савета 

Драгана Таљић 

 

        заменик председник Савета 

Горан Петровић 

 


