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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 244. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 02.12.2015. године, са почетком у 13,30 часова 

 

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

Пословника о раду Савета РРА, следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Караџић, председник Савета; 

2. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

3. митрополит Порфирије Перић 

4. Проф. мр Горан Пековић; 

5. Милош Рајковић; 

6. Слободан Вељковић; 

7. Божидар Николић; 

8. Оливера Зекић 

9. Гордана Суша 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

Седницом је председавао председник Савета, Горан Караџић, 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 захтева Министарства унутрашњих послова за емитовање спотова у 

оквиру кампање „Стоп насиљу“ и доношење одлуке; 

3. Доношење одлуке о усвајању Правилника о поступку унутрашње узбуњивања 

код Регулаторног тела за електронске медије; 

4. Доношење одлуке о именовању овлашћеног лица за пријем информације и 

вођење поступка у вези са узбуњивањем; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

 



 

О Д Л У К У 

 

Усваја се дневни ред 244. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање захтева Министарства унутрашњих послова за емитовање 

спотова у оквиру кампање „Стоп насиљу“ и доношење одлуке; 

3. Доношење одлуке о усвајању Правилника о поступку унутрашње 

узбуњивања код Регулаторног тела за електронске медије; 

4. Доношење одлуке о именовању овлашћеног лица за пријем информације и 

вођење поступка у вези са узбуњивањем; 

 

  

 

2. Разматрање захтева Министарства унутрашњих послова за емитовање 

спотова у оквиру кампање „Стоп насиљу“ и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да подносиоцу молбе упути допис следеће садржине: 

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној 

_____________године, разматрао је Вашу молбу и утврдио следеће: 

 

 Одредбе члана 67. ст. 10 и 11 не примењују се на најаве садржаја у сопственом 

програму, као и на споредне производе непосредно произишле из тих програма, најаве 

спонзорства и пласман производа, као и на сопштења од јавног интереса и позиве на 

добротворне акције чије се услуге не наплаћују.  

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије сматра да је наведени промотивни спот 

од јавног интереса због чега његово емитовање не би требало да се урачуна у укупно 

време трајања телевизијског оглашавања и телевизијске продаје, уколико се оно врши 

без накнаде.  

 

Наведени спот потребно је емитовати ван блокова намењених другим огласним 

порукама, да исти не би приликом надзора над програмом пружаоца медијске услуге 

омашком били урачунати у укупно време трајања оглашавања, као и ради прегледности 

емитованог програма. 

 

Одлука Савета Регулаторног тела за електронске медије, односи се само на спот који је 

садржан у аудиовизуелном материјалу приложеном уз Вашу молбу. 

 

  

3. Доношење одлуке о усвајању Правилника о поступку унутрашње 

узбуњивања код Регулаторног тела за електронске медије; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 



 

 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код Регулаторног тела за 

електронске медије. 

  

4. Доношење одлуке о именовању овлашћеног лица за пријем информације и 

вођење поступка у вези са узбуњивањем; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

О Д Л У К У 

 

Славица Стевановић, запослена на радном месту вишег медијског аналитичара, именује 

се као овлашћено лице за пријем информације и вођење поступка у вези са 

узбуњивањем, на основу дужности послодавца из Закона о заштити узбуњивача да 

одреди лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са 

узбуњивањем. 

 

Седница завршена у 14:00 часова. 

 

У Београду,        

дана 02. децембра  2015. године                                                       

Записник сачинила 

 

Драгана Таљић 

                     председник Савета 

 

                                                                                                                       Горан Караџић  

 


