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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 256. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 04.05.2016. године, са почетком у 13,00 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. Милош Рајковић; 

3. Слободан Вељковић; 

4. Божидар Николић; 

5. Оливера Зекић 

6. Александра Јанковић 

 

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. Разматрање саопштења ТВ Н1 да је РЕМ одобрио емитовање њиховог 

програмског садржаја у  току предизборне тишине и доношење одлуке;                

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

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

једногласно усвојио дневни ред 256. ванредне седнице 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 256. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање саопштења ТВ Н1 да је РЕМ одобрио емитовање њиховог 

програмског садржаја у  току предизборне тишине и доношење одлуке;            

 



 

  

2. Разматрање саопштења ТВ Н1 да је РЕМ одобрио емитовање њиховог 

програмског садржаја у  току предизборне тишине и доношење одлуке;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се саопштење: 

 

Саопштење телевизије Н1 да је Регулаторно тело за електронске медије одобрило 

емитовање којим се крши предизборна тишина је неистинито и  последица је 

непрофесионалног рада и необавештености ове телевизије. Савет РЕМ-а обавештава 

јавност да нико од чланова Савета, нити било ко из стручних служби регулатора није 

консултован  у доношењу одлуке Н1 да емитује спорни садржај или било који његов 

део.  

РЕМ нема овлашћења да уређује програме пружаоцима медијских услуга дајући им 

савете или налоге шта смеју да емитују, а шта не, већ је та одговорност на онима који 

програм производе и емитују. Пракса звања било кога за мишљење, шта да се емитује, а 

шта не, олако може да пређе у звање о томе шта сме да се пита, а шта не, а онда више 

нећемо имати информисање већ диктате центара моћи.  

Савет РЕМ-а је на данашњој ванредној седници одлучио да о овом кршењу 

предизборне тишине и неистинитим тврдњама Н1 обавести Регулаторно тело за 

електронске медије Луксембурга, код којег је Н1 регистрован као пружалац медијских 

услуга. 

 

 

 

 

 

Седница завршена у 13:30 часова. 

 

У Београду,        

дана 04. маja 2016. године                                                       

Записник сачинила 

 

Драгана Таљић 

      заменик председника Савета 

 

                                                                                                                       Горан Петровић 

 


