
ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА  
РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ 

 
 

 
Јавни позив за предлагање кандидата за чланове Савета Регулаторног тела за 

електронске медије за овлашћене предлагаче Надлежни одбор Скупштине АП 
Војводине и Удружења издавача електронских медија и удружења новинара у 
Републици Србији, објављен је 17. августа 2016.године у складу са чланом 10. став 1. 
Закона о електронским медијима. 

 
На основу члана 10. став 2. Закона о електронским медијима, овлашћени 

предлагачи имали су рок од 15 дана, од дана објављивања Јавног позива, да доставе 
образложени предлог два кандидата за члана Савета Регулатора.  

 
Служби су достављени предлози следећих предлагача: 
 

1. Образложен предлог надлежног одбора Скупштине АП Војводине; 
2. Образложени предлози Друштва новинара Војводине, Синдиката новинара 

Србије, Удружење радио станица РАБ Србија, Удружене радио телевизијске 
станице Србије, које заједно чине јединственог овлашћеног предлагача из члана 
9. став 1. тачка 4).  

 
I 

 
Потпуну документацију, у складу са Јавним позивом за предлагање кандидата 

за чланове Савета Регулаторног тела за електронске медије и Законом о електронским 
медијима, су доставили: 

-Надлежни одбор Скупштине АП Војводине - (предложени кандидати су 
Синиша Исаков и Ђорђе Возаревић); 

-Друштво новинара Војводине - (предложени кандидати су проф.др Биљана 
Ратковић Његован и  мр Милан Петковић).  
 

II 
 

  Непотпуну документацију доставили су: 
-Удружење радио станица РАБ Србија - (предложени кандидати су Горан 

Пековић и Велимира Милошевића), које за кандидата Велимира Милошевића није 
доставило диплому о стеченој стручној спреми, као и исправе којима се доказује радно 
искуство у струци1, док је за кандидата Горана Пековића достављена потпуна 
документација. 

-Удружене радио телевизијске станице Србије - (предложени кандидати су 
Велимир Милошевић и Горан Пековић) - које за кандидата за кандидата Велимира 
Милошевића није доставило диплому о стеченој стручној спреми, као и исправе којима 
се доказује радно искуство у струци2, док је за кандидата Горана Пековића достављена 
потпуна документација. 

 

                                                             
1 НАПОМЕНА- Велимир Милошевић је пензионер од 2009. године  
2 НАПОМЕНА- Велимир Милошевић је пензионер од 2009. године  



 
 

III 
 
 
-Синдикат новинара Србије3  - (предложени кандидати су мр Милан Петковић и 

проф. др Биљана Ратковић Његован) које за кандидата Биљану Ратковић Његован није 
доставило уверење да није покренута истрага или подигнута оптужница, док је за 
кандидата мр Милана Петковића достављена потпуна документација.  

 
 
Одредбом члана 10. став 6. Закона о електронским медијима прописана је 

могућност да се листа кандидата и листа организација може уредити у року од 15 дана 
од дана истека рока за подношења пријава, ако је организацијама остављен додатни 
рок да уреде свој предлог, односно доставе доказе о испуњености услова прописаних 
Законом.  

 
 
 

                                                             
3 НАПОМЕНА- Синдикат је доставио потврду из Регистра синдиката Министарства за рад, 
запошљавање, борачака и социјална питања.  


