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Број: 

Датум:  

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 184. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 26. априла 2017. године, са почетком у 13.00 часова. 

 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Божидар Николић члан Савета 

3. Слободан Вељковић члан Савета 

4. Милош Рајковић члан Савета 

5. Александра Јанковић члан Савета 

6. Оливера Зекић члан Савета 

7. Горан Пековић члан Савета 

8. Ђорђе Возаревић члан Савета 

9. Радоје Кујовић члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

 

1. Ненад Јанковић, генерални секретар 

2. Душица Благојевић, начелник правне службе 

3. 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 већина 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 183. редовне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане дана 31. 03. 2017. године и записника са 280. 

ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане дана 

21. 04. 2017. године; 
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3. Разматрање информације Службе за надзор и анализу програма емитера о броју 

поднетих пријава током предизборне кампање за избор Председника Републике, 

поступање наведене службе по истим и доношење одлуке;  

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према пружаоцу медијске услуге Предузећу за 

информисање и маркетинг „Pink International Company“ д.о.о., Београд, ул. 

Незнаног јунака број 1 – ТВ Пинк због индиректног откривања идентитета 

малолетног лица у емисији „ДНК“   дана 30.11.2016. године; 

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

програмском садржају емисијe ТВ ДЕБАТА, приказана 26. марта 2017. године у 

интервалу од 21:00 до 23:47 у програму пружаоца медијских услуга Предузећа 

за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о., Београд, ул. 

Незнаног јунака број 1 – ТВ Пинк  и доношење одлуке; 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу  програма емитера у вези са 

пријавом Групе грађана „Доста је било“ поднете на емисију  ТВ ДЕБАТА, 

приказану 26. марта 2017. године у програму пружаоца медијских услуга 

Предузећа за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о., 

Београд, ул. Незнаног јунака број 1 – ТВ Пинк и доношење одлуке;  

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу  програма емитера у вези са 

емисијом „Моћни програм“ емитованом дана 18. 03. 2017. године у програму 

пружаоца медијских услуга Предузећа за информисање и маркетинг Pink 

international company д.о.о., Београд, ул. Незнаног јунака број 1 – ТВ Пинк 

(кршења одредби члана 47. став 1. тачке 3) и 4) и члана 50. став 1. и став 2. 

Закона о електронским медијима; члана 21. ставови 1. и 2., члана 22. ставови 1, 5 

и члана 23. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских 

услуга које се тичу поштовања достојанства личности и доношење одлуке; 

8. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према пружаоцу медијске услуге  „HAPPY TV“  д.о.о, 

Београд, ул. Александра Дупчека број 14 - Nacionalna HAPPY TV због 

приказивања узнемирујућег програмског садржаја (борбе паса) у информативној 

емисији „Телемастер“, емитованој 20.11.2016 године од 17 часова и 55 минута; 

9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу  програма емитера у вези са 

емитовањем емисије „Ћирилица“ дана 30.3.2017. године у програму пружаоца 

медијских услуга „HAPPY TV“  д.о.о, Београд, ул. Александра Дупчека број 14 - 

Nacionalna HAPPY TV  и доношење одлуке; 

10. Доношење одлуке по молби Studio B d.o.o. из Београда - TV Studio B за додатни 

рок за плаћање накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке; 

11. Доношење одлуке по молби Studio B d.o.o. из Београда - TV Studio B кабл за 

додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске услуге и доношење 

одлуке;  

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

Studio B d.o.o. - Studio B-кабл. из Београда, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

13. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге     Studio 

B d.o.o. из Београда - TV Studio B због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима;  
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14. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радио-Антена, Вршац, ул. Сремска бр. 58а – Радио Антена 101.6  пре истека  

времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о 

електронским медијима;  

15. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге 

Mедијски ценар Blue доо, Сомбор, Трг светог тројства бр. 1 - ББ Радио пре 

истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о 

електронским медијима;  

16. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге 

Авалон доо за производњу и трговину, Кнез Михаилова бр. 48, Оџаци - ББ Радио 

плус 89,7 пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 

99. Закона о електронским медијима;  

17. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге 

Привредно друштво за радио и телевизијске активности ,,Duga-sky радио 

телевизија Дуга’’ доо, Косте Абрашевића бр. 30, Пожаревац – Радио Дуга пре 

истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о 

електронским медијима;  

18. Разматрање и доношење одлуке по молби пружаоца медијске услуге Привредно 

друштво за производњу и услуге „Реноар“ д.о.о., Пожаревац, Љубичевска - 

насеље бб - ТВ Дуга о продужењу рока за доставу уговора о приступу 

мултиплексу; 

19. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ М доо, Књажевац, Главичица – Радио М55 пре истека времена на које је 

издата због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима;  

20. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка за одузимање дозволе пре 

истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Привредном друштву 

за радио дифузију ХИТ доо из Пожаревца, ул. Југ Богданова  бр. 4 – Радио Хит 

105 104,9 због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима;  

21. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка за одузимање дозволе 

пружаоцу медијске услуге Информативно предузеће Центар доо, Ваљево, Проте 

Матеје 1 – Радио Патак 88,6 пре истека времена на које је издата због постојања 

разлога из члана 99. Закона о електронским медијима;  

22. Разматрање и доношење одлуке по приговору подносиоца пријаве на Јавни 

конкурс „Nova.rs Television“ д.о.о. Београд, Панчевачки пут бр. 36/V – Nova.rs за 

издавање дозволе за пружање медијске услуге; 

23. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

Агро-пресс д.о.о. Гредетин ул. Саве Ковачевића бр. 13 – РАДИО АЛЕКСИНАЦ, 

за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. 

Закона о електронским медијима; 

24. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева FILM KLUB DOO BEOGRAD, Београд, ул. Кнеза Вишеслава 88,– TV 

Film Klub Extra, бр. 05-611/17 од 07.03.2017. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

25. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Радио телвизија 4С д.о.о. из Бојника, 

ул. Стојана Љубића бб-ТВ 4С за сагласност на промену алотмента (са Јастрепца 

на Копаоник); 
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26. Разматрање Извештаја са јавне расправе одржане поводом Нацрта правилника о 

доступности програмских садржаја особама са инвалидитетом и доношење 

одлуке о усвајању наведеног Нацрта; 

27. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу у вези са емитовањем  

емисије „Експлозив“ од 24. октобра 2016. године  (откривање идентитета 

малолетника у вези са случајем педофилије)  у програму пружаоца медијске 

услуге Прва телевизија доо, ТВ Прва – Аутопут 22, Београд; 

28. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

поступању пружаоца медијске услуге Друштва за информисање и радиодифузну 

делатност са ограниченом одговорношћу „Радио Љубовија", Љубовија, ул 

Стојана Чупића 16 у вези са изреченом мере упозорења  Савет Регулаторног тела 

за електронске медије од 09. 12. 2016. године;  

29. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о  броју неправилности код 

националних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудио-визуелном 

комерцијалном комуникацијом на основу законa о оглашавању за фебруар 2017. 

године и доношење одлуке; 

30. Разматрање извештаја адвоката Милана Бирмана број 05-82/10/17-36 који се 

односи на извршног дужника Media NS d.o.o. Нови Сад и доношење одлуке; 

 

1. Усвајање дневног реда; 

 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

 

1. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу  медијске услуге "SOS kanal" д.о.о. – TV SOS-kabl. из Београда, 

због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским 

медијима; 

2. Разматрање и доношење одлуке у поступку по пријави пружаоца медијске 

услуге Радио-телевизије и продукције Свилајнац д.о.о., Свилајнац, ул. Мике 

Јовановића  Браде бр.13 - РАДИО СВИЛАЈНАЦ 107,6, за промену власничке 

структуре; 

3. Разматрање и доношење одлуке у поступку по пријави пружаоца медијске 

услуге Santos-Comerce друштва са ограниченом одоворношћу за радио-

телевизијске активности увоз-извоз и услуге маркетинг, Зрењанин, ул. Коче 

Колара бр. 29 – РАДИО САНТОС и ТВ САНТОС, за промену власничке 

структуре; 

4. Извештај са 46. састанка Контакт комитета за примену Директиве о АВМ 

услугама; 

5. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ Pink International Company d.o.o. – TV Pink и доношење одлуке; 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о броју 

политичких огласних порука током предизборне кампање 2017. године и 

доношење одлуке; 

7. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Мелос д.о.о. – 
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ТВ Мелос из Краљева, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона 

о електронским медијима; 

8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Мелос д.о.о. – ТВ Мелос-кабл. из 

Краљева због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

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

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 184. редовне седнице: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 183. редовне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане дана 31. 03. 2017. године и записника са 280. 

ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 

дана 21. 04. 2017. године; 

3. Разматрање информације Службе за надзор и анализу програма емитера о 

броју поднетих пријава током предизборне кампање за избор Председника 

Републике, поступање наведене службе по истим и доношење одлуке;  

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према пружаоцу медијске услуге Предузећу за 

информисање и маркетинг „Pink International Company“ д.о.о., Београд, ул. 

Незнаног јунака број 1 – ТВ Пинк због индиректног откривања идентитета 

малолетног лица у емисији „ДНК“   дана 30.11.2016. године; 

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

програмском садржају емисијe ТВ ДЕБАТА, приказана 26. марта 2017. 

године у интервалу од 21:00 до 23:47 у програму пружаоца медијских услуга 

Предузећа за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о., 

Београд, ул. Незнаног јунака број 1 – ТВ Пинк  и доношење одлуке; 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу  програма емитера у 

вези са пријавом Групе грађана „Доста је било“ поднете на емисију  ТВ 

ДЕБАТА, приказану 26. марта 2017. године у програму пружаоца медијских 

услуга Предузећа за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о., Београд, ул. Незнаног јунака број 1 – ТВ Пинк и доношење одлуке;  

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу  програма емитера у 

вези са емисијом „Моћни програм“ емитованом дана 18. 03. 2017. године у 

програму пружаоца медијских услуга Предузећа за информисање и 

маркетинг Pink international company д.о.о., Београд, ул. Незнаног јунака 

број 1 – ТВ Пинк (кршења одредби члана 47. став 1. тачке 3) и 4) и члана 50. 

став 1. и став 2. Закона о електронским медијима; члана 21. ставови 1. и 2., 

члана 22. ставови 1, 5 и члана 23. Правилника о заштити људских права у 

области пружања медијских услуга које се тичу поштовања достојанства 

личности и доношење одлуке; 

8. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према пружаоцу медијске услуге  „HAPPY TV“  

д.о.о, Београд, ул. Александра Дупчека број 14 - Nacionalna HAPPY TV због 

приказивања узнемирујућег програмског садржаја (борбе паса) у 
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информативној емисији „Телемастер“, емитованој 20.11.2016 године од 17 

часова и 55 минута; 

9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу  програма емитера у 

вези са емитовањем емисије „Ћирилица“ дана 30.3.2017. године у програму 

пружаоца медијских услуга „HAPPY TV“  д.о.о, Београд, ул. Александра 

Дупчека број 14 - Nacionalna HAPPY TV  и доношење одлуке; 

10. Доношење одлуке по молби Studio B d.o.o. из Београда - TV Studio B за 

додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске услуге и доношење 

одлуке; 

11. Доношење одлуке по молби Studio B d.o.o. из Београда - TV Studio B кабл за 

додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске услуге и доношење 

одлуке;  

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

Studio B d.o.o. - Studio B-кабл. из Београда, пре истека времена на које је 

издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

13. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге     

Studio B d.o.o. из Београда - TV Studio B због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

14. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Радио-Антена, Вршац, ул. Сремска бр. 58а – Радио Антена 101.6  пре 

истека  времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона 

о електронским медијима;  

15. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Mедијски ценар Blue доо, Сомбор, Трг светог тројства бр. 1 - ББ 

Радио пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 

99. Закона о електронским медијима;  

16. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Авалон доо за производњу и трговину, Кнез Михаилова бр. 48, 

Оџаци - ББ Радио плус 89,7 пре истека времена на које је издата због 

постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима;  

17. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Привредно друштво за радио и телевизијске активности ,,Duga-sky 

радио телевизија Дуга’’ доо, Косте Абрашевића бр. 30, Пожаревац – Радио 

Дуга пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 

99. Закона о електронским медијима;  

18. Разматрање и доношење одлуке по молби пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво за производњу и услуге „Реноар“ д.о.о., Пожаревац, 

Љубичевска - насеље бб - ТВ Дуга о продужењу рока за доставу уговора о 

приступу мултиплексу; 

19. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге РТВ М доо, Књажевац, Главичица – Радио М55 пре истека времена 

на које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским 

медијима;  

20. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка за одузимање 

дозволе пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге 

Привредном друштву за радио дифузију ХИТ доо из Пожаревца, ул. Југ 
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Богданова  бр. 4 – Радио Хит 105 104,9 због постојања разлога из члана 99. 

Закона о електронским медијима;  

21. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка за одузимање 

дозволе пружаоцу медијске услуге Информативно предузеће Центар доо, 

Ваљево, Проте Матеје 1 – Радио Патак 88,6 пре истека времена на које је 

издата због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским 

медијима;  

22. Разматрање и доношење одлуке по приговору подносиоца пријаве на Јавни 

конкурс „Nova.rs Television“ д.о.о. Београд, Панчевачки пут бр. 36/V – 

Nova.rs за издавање дозволе за пружање медијске услуге; 

23. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

Агро-пресс д.о.о. Гредетин ул. Саве Ковачевића бр. 13 – РАДИО 

АЛЕКСИНАЦ, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

24. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева FILM KLUB DOO BEOGRAD, Београд, ул. Кнеза Вишеслава 88,– 

TV Film Klub Extra, бр. 05-611/17 од 07.03.2017. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима; 

25. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Радио телвизија 4С д.о.о. из 

Бојника, ул. Стојана Љубића бб-ТВ 4С за сагласност на промену алотмента 

(са Јастрепца на Копаоник); 

26. Разматрање Извештаја са јавне расправе одржане поводом Нацрта 

правилника о доступности програмских садржаја особама са 

инвалидитетом и доношење одлуке о усвајању наведеног Нацрта; 

27. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу у вези са емитовањем  

емисије „Експлозив“ од 24. октобра 2016. године  (откривање идентитета 

малолетника у вези са случајем педофилије)  у програму пружаоца медијске 

услуге Прва телевизија доо, ТВ Прва – Аутопут 22, Београд; 

28. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

поступању пружаоца медијске услуге Друштва за информисање и 

радиодифузну делатност са ограниченом одговорношћу „Радио Љубовија", 

Љубовија, ул Стојана Чупића 16 у вези са изреченом мере упозорења  Савет 

Регулаторног тела за електронске медије од 09. 12. 2016. године;  

29. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о  броју неправилности 

код националних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудио-

визуелном комерцијалном комуникацијом на основу законa о оглашавању 

за фебруар 2017. године и доношење одлуке; 

30. Разматрање извештаја адвоката Милана Бирмана број 05-82/10/17-36 који 

се односи на извршног дужника Media NS d.o.o. Нови Сад и доношење 

одлуке; 

31. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу  медијске услуге "SOS kanal" д.о.о. – TV SOS-kabl. 

из Београда, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

32. Разматрање и доношење одлуке у поступку по пријави пружаоца медијске 

услуге Радио-телевизије и продукције Свилајнац д.о.о., Свилајнац, ул. 
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Мике Јовановића  Браде бр.13 - РАДИО СВИЛАЈНАЦ 107,6, за промену 

власничке структуре; 

33. Разматрање и доношење одлуке у поступку по пријави пружаоца медијске 

услуге Santos-Comerce друштва са ограниченом одоворношћу за радио-

телевизијске активности увоз-извоз и услуге маркетинг, Зрењанин, ул. Коче 

Колара бр. 29 – РАДИО САНТОС и ТВ САНТОС, за промену власничке 

структуре; 

34. Извештај са 46. састанка Контакт комитета за примену Директиве о АВМ 

услугама; 

35. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ Pink International Company d.o.o. – TV Pink и доношење одлуке; 

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

броју политичких огласних порука током предизборне кампање 2017. 

године и доношење одлуке; 

37. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Мелос 

д.о.о. – ТВ Мелос из Краљева, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

38. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Мелос д.о.о. – ТВ 

Мелос-кабл. из Краљева због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

 

 

 

2. Усвајање записника са 183. редовне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане дана 31. 03. 2017. године и записника са 280. 

ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 

дана 21. 04. 2017. године;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се записник  са 183. редовне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане дана 31. 03. 2017. године и записник са 280. ванредне 

седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане дана 21. 04. 2017. 

године. 

 

 

 

3. Разматрање информације Службе за надзор и анализу програма емитера о 

броју поднетих пријава током предизборне кампање за избор Председника 

Републике, поступање наведене службе по истим 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 

 

Налаже се стручној служби да за следећу седницу уради коначан извештај о 

броју поднетих пријава током предизборне кампање за избор Председника Републике у 

коме ће пријаве бити груписане по областима и по ПМУ и у коме ће бити наведен цео 

поступак по предметној пријави. 

 

Одбацују се наведене пријаве као непотпуне сходно члану 58 Закона о општем 

управном поступку. 

Пријаве поднете против Јавне медијске установе „Радио - телевизија Србије“ 

Милутин Јанковић (бр. 07-820/17)  

Мирослав Грујић (бр. 07-865/17)  

Катарина Балетић  (бр. 07-962/17)  

Пријаве поднете против Јавне медијске установе „Радио - телевизије Војводине“ 

Катарина Балетић (бр. 07-963/17)  

Пријаве поднете против Предузећа за информисање и маркетинг „Pink International 

Company“  

Ранко Шпановић (бр. 07-822/17)  

Ивана Павловић (бр. 07-933/17)  

Александра Ивановић (бр. 07-952/17)  

Мирослав Грујић (бр. 07-865/17)  

Пријаве поднете против Предузећа за маркетниг, издавачку делатност, радио и 

телевизију „HAPPY TV“  д.о.о.  

Александра Ивановић (бр. 07-952/17)  

Пријавa поднетa против Прва телевизија д.о.о . 

Катарина Балетић (бр. 07-959/17)  

Пријаве поднете против Радиодифузног предузећа Studio B d.o.o. 

Мирослав Грујић (бр. 07-865/17)  

Пријаве поднете против Радиодифузног предузећа Б92 а.д. 

Мирослав Грујић (бр. 07-865/17)  
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4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према пружаоцу медијске услуге Предузећу за 

информисање и маркетинг „Pink International Company“ д.о.о., Београд, ул. 

Незнаног јунака број 1 – ТВ Пинк због индиректног откривања идентитета 

малолетног лица у емисији „ДНК“   дана 30.11.2016. године; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Изриче се мера опомене ПМУ Предузећу за информисање и маркетинг „Pink 

International Company“ д.о.о., Београд, ул. Незнаног јунака број 1 – ТВ Пинк. 

 

 

 

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

програмском садржају емисијe ТВ ДЕБАТА, приказана 26. марта 2017. 

године у интервалу од 21:00 до 23:47 у програму пружаоца медијских услуга 

Предузећа за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о., 

Београд, ул. Незнаног јунака број 1 – ТВ Пинк  и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка.  

 

 

 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу  програма емитера у 

вези са пријавом Групе грађана „Доста је било“ поднете на емисију  ТВ 

ДЕБАТА, приказану 26. марта 2017. године у програму пружаоца медијских 

услуга Предузећа за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о., Београд, ул. Незнаног јунака број 1 – ТВ Пинк и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нама места покретању поступка. 

 

 

 

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу  програма емитера у 

вези са емисијом „Моћни програм“ емитованом дана 18. 03. 2017. године у 
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програму пружаоца медијских услуга Предузећа за информисање и 

маркетинг Pink international company д.о.о., Београд, ул. Незнаног јунака 

број 1 – ТВ Пинк (кршења одредби члана 47. став 1. тачке 3) и 4) и члана 50. 

став 1. и став 2. Закона о електронским медијима; члана 21. ставови 1. и 2., 

члана 22. ставови 1, 5 и члана 23. Правилника о заштити људских права у 

области пружања медијских услуга које се тичу поштовања достојанства 

личности и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 

 

 

 

8. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према пружаоцу медијске услуге  „HAPPY TV“  

д.о.о, Београд, ул. Александра Дупчека број 14 - Nacionalna HAPPY TV због 

приказивања узнемирујућег програмског садржаја (борбе паса) у 

информативној емисији „Телемастер“, емитованој 20.11.2016 године од 17 

часова и 55 минута; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским 

медијима према пружаоцу медијске услуге  „HAPPY TV“  д.о.о, Београд, ул. 

Александра Дупчека број 14 - Nacionalna HAPPY TV. 

 

 

 

9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу  програма емитера у 

вези са емитовањем емисије „Ћирилица“ дана 30.3.2017. године у програму 

пружаоца медијских услуга „HAPPY TV“  д.о.о, Београд, ул. Александра 

Дупчека број 14 - Nacionalna HAPPY TV  и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 
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10. Доношење одлуке по молби Studio B d.o.o. из Београда - TV Studio B за 

додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске услуге и доношење 

одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да упути допис ПМУ у којем ће бити наведено да је 

ПМУ обавезан да измири своја дуговања у року од 20 дана и обавестити ПМУ да је то 

последњи рок за измирење дуга.  

Позвати одговорно лице ПМУ Ивану Вучићевић на следећу седницу Савета. 

 

 

 

 

11. Доношење одлуке по молби Studio B d.o.o. из Београда - TV Studio B кабл за 

додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске услуге и доношење 

одлуке;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да упути допис ПМУ у којем ће бити наведено да је 

ПМУ обавезан да измири своја дуговања у року од 20 дана и обавестити ПМУ да је то 

последњи рок за измирење дуга. 

Позвати одговорно лице ПМУ Ивану Вучићевић на следећу седницу Савета. 

 

 

 

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

Studio B d.o.o. - Studio B-кабл. из Београда, пре истека времена на које је 

издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

Позвати одговорно лице ПМУ Ивану Вучићевић на следећу седницу Савета. 
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13. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге     

Studio B d.o.o. из Београда - TV Studio B због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе ПМУ Studio B d.o.o. из Београда - TV 

Studio B. 

Позвати одговорно лице ПМУ Ивану Вучићевић на следећу седницу Савета. 

 

 

 

14. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Радио-Антена, Вршац, ул. Сремска бр. 58а – Радио Антена 101.6  пре 

истека  времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона 

о електронским медијима; 

 

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

једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

Упутити допис РАТЕЛ-у заједно са документацијом коју је ПМУ предао на 

седници ради провере података. 

 

 

15. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Mедијски ценар Blue доо, Сомбор, Трг светог тројства бр. 1 - ББ 

Радио пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 

99. Закона о електронским медијима;  

 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

Упутити допис РАТЕЛ-у заједно са документацијом коју је ПМУ предао на 

седници ради провере података. 

 

 

16. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Авалон доо за производњу и трговину, Кнез Михаилова бр. 48, 



14 

 

Оџаци - ББ Радио плус 89,7 пре истека времена на које је издата због 

постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима; 

 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

Упутити допис РАТЕЛ-у заједно са документацијом коју је ПМУ предао на 

седници ради провере података. 

 

 

 

 

 

17. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Привредно друштво за радио и телевизијске активности ,,Duga-sky 

радио телевизија Дуга’’ доо, Косте Абрашевића бр. 30, Пожаревац – Радио 

Дуга пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 

99. Закона о електронским медијима; 

 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

Упутити допис РАТЕЛ-у заједно са документацијом коју је ПМУ предао на 

седници ради провере података 

 

 

18. Разматрање и доношење одлуке по молби пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво за производњу и услуге „Реноар“ д.о.о., Пожаревац, 

Љубичевска - насеље бб - ТВ Дуга о продужењу рока за доставу уговора о 

приступу мултиплексу; 

 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

 Одлаже се доношење одлуке. 
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19. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге РТВ М доо, Књажевац, Главичица – Радио М55 пре истека времена 

на које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским 

медијима; 

 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

 Одлаже се доношење одлуке. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу. 

 

 

 

20. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка за одузимање 

дозволе пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге 

Привредном друштву за радио дифузију ХИТ доо из Пожаревца, ул. Југ 

Богданова  бр. 4 – Радио Хит 105 104,9 због постојања разлога из члана 99. 

Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

 Покреће се поступак одузимања дозволе ПМУ Привредном друштву за радио 

дифузију ХИТ доо из Пожаревца, ул. Југ Богданова  бр. 4 – Радио Хит 105 104,9. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

 

 

21. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка за одузимање 

дозволе пружаоцу медијске услуге Информативно предузеће Центар доо, 

Ваљево, Проте Матеје 1 – Радио Патак 88,6 пре истека времена на које је 

издата због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским 

медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе ПМУ Информативно предузеће Центар 

доо, Ваљево, Проте Матеје 1 – Радио Патак 88,6. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 
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22. Разматрање и доношење одлуке по приговору подносиоца пријаве на Јавни 

конкурс „Nova.rs Television“ д.о.о. Београд, Панчевачки пут бр. 36/V – 

Nova.rs за издавање дозволе за пружање медијске услуге; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ приговор „Nova.rs Television“ д.о.о. Београд, Панчевачки пут бр. 

36/V – Nova.rs, изјављен против решења Савета Републичке радиодифузне агенције, 

број ЈК-Н 496/14/17 од 26.04.2017. године, КАО НЕДОЗВОЉЕН.  

 

 

 

23. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

Агро-пресс д.о.о. Гредетин ул. Саве Ковачевића бр. 13 – РАДИО 

АЛЕКСИНАЦ, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се  важење дозволе ПМУ Предузећа Агро-пресс д.о.о. Гредетин ул. 

Саве Ковачевића бр. 13 – РАДИО АЛЕКСИНАЦ број 416/2009-1 од 27.07.2015. 

 

 

24. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева FILM KLUB DOO BEOGRAD, Београд, ул. Кнеза Вишеслава 88,– 

TV Film Klub Extra, бр. 05-611/17 од 07.03.2017. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу захтева 

FILM KLUB DOO BEOGRAD, ул. Кнеза Вишеслава 88, Београд – TV Film Klub Extra, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

Доноси се решење о утврђивању висине накнаде за пружање аудио-визуелне 

медијске услуге на основу захтева FILM KLUB DOO BEOGRAD, ул. Кнеза Вишеслава 

88, Београд – TV Film Klub Extra, сходно члану 36. Закона о електронским медијима 
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25. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Радио телвизија 4С д.о.о. из 

Бојника, ул. Стојана Љубића бб-ТВ 4С за сагласност на промену алотмента 

(са Јастрепца на Копаоник); 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев Радио телвизија 4С д.о.о. из Бојника, ул. Стојана Љубића бб-ТВ 

4С за промену алотмента (са Јастрепца на Копаоник). 

 

 

26. Разматрање Извештаја са јавне расправе одржане поводом Нацрта 

правилника о доступности програмских садржаја особама са 

инвалидитетом и доношење одлуке о усвајању наведеног Нацрта; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Нацрт правилника о доступности програмских садржаја особама са 

инвалидитетом. 

Налаже се стручној служби да достави Предлог правилника о доступности 

програмских садржаја особама са инвалидитетом надлежном министарству на 

мишљење.  

 

 

27. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу у вези са емитовањем  

емисије „Експлозив“ од 24. октобра 2016. године  (откривање идентитета 

малолетника у вези са случајем педофилије)  у програму пружаоца медијске 

услуге Прва телевизија доо, ТВ Прва – Аутопут 22, Београд; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мере против ПМУ Предузће за маркетинг, 

издавачку делатност, Прва телевизија Д.О.О. – Прва. 

 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

28. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

поступању пружаоца медијске услуге Друштва за информисање и 

радиодифузну делатност са ограниченом одговорношћу „Радио Љубовија", 

Љубовија, ул Стојана Чупића 16 у вези са изреченом мере упозорења  Савет 

Регулаторног тела за електронске медије од 09. 12. 2016. године; 

 

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. 

 

 

 

29. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о  броју неправилности 

код националних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудио-

визуелном комерцијалном комуникацијом на основу законa о оглашавању 

за фебруар 2017. године и доношење одлуке; 

 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца 

медијских услуга Предузеће за информисање и маркетинг Pink Internacional Company 

Друштво са ограниченом одговорношћу - ТВ Пинк, Радио дифузно предузеће Б92 А.Д. 

- ТВ Б92, Предузће за маркетинг, издавачку делатност, Прва телевизија Д.О.О. – Прва, 

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О.– 

Nacionalna Happy TV у вези са повредама одредби члана 12; 28.2; 29.1.1; 29.1.2; 32; 

33.4; 33.5; 35.1; 35.2; 37.1; 37.3; 51; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по 

извештају Службе за надзор и анализу за месец фебруар 2017. године. 

 

Овлашћује се адвокат Милан Бирман да заступа РЕМ пред надлежним судом. 

 

 

 

30. Разматрање извештаја адвоката Милана Бирмана број 05-82/10/17-36 који 

се односи на извршног дужника Media NS d.o.o. Нови Сад и доношење 

одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да затражити од надлежних органа податке о  извршном 

дужнику. 
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31. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу  медијске услуге "SOS kanal" д.о.о. – TV SOS-kabl. 

из Београда, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да упути допис ПМУ у којем ће бити наведено да је 

ПМУ обавезан да измири своја дуговања у року од 20 дана и обавестити ПМУ да је то 

последњи рок за измирење дуга. 

 

Позвати одговорно лице ПМУ Драгишу Ковачевића на следећу седницу Савета 

 

 

 

32. Разматрање и доношење одлуке у поступку по пријави пружаоца медијске 

услуге Радио-телевизије и продукције Свилајнац д.о.о., Свилајнац, ул. 

Мике Јовановића  Браде бр.13 - РАДИО СВИЛАЈНАЦ 107,6, за промену 

власничке структуре; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује да планираном променом власничке структуре пружаоца медијске 

услуге Радио-телевизије и продукције Свилајнац д.о.о., Свилајнац, ул. Мике Јовановића  

Браде бр.13 - РАДИО СВИЛАЈНАЦ 107,6, која би била извршена тако што би 

досадашњи оснивач тог друштва Радослав Јанковић из Свилајнца пренеo свој 

целокупан оснивачки удео у висини од 100% у капиталу друштва на Живадина 

Алексијева из Свилајнца и на тај начин иступио из наведеног друштва, не би настало 

стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

 

 

33. Разматрање и доношење одлуке у поступку по пријави пружаоца медијске 

услуге Santos-Comerce друштва са ограниченом одоворношћу за радио-

телевизијске активности увоз-извоз и услуге маркетинг, Зрењанин, ул. Коче 

Колара бр. 29 – РАДИО САНТОС и ТВ САНТОС, за промену власничке 

структуре; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

 



20 

 

О Д Л У К У 

 

 Утврђује да планираном променом власничке структуре пружалаца медијске 

услуге Santos-Comerce друштва са ограниченом одоворношћу за радио-телевизијске 

активности увоз-извоз и услуге маркетинг, Зрењанин, ул. Коче Колара бр. 29 – РАДИО 

САНТОС и ТВ САНТОС, која би била извршена тако што би досадашњи оснивач тог 

друштва Миле Беслаћ из Зрењанина пренеo свој целокупан оснивачки удео у висини од 

51% у капиталу друштва на Дејану Туцић из Зрењанина и на тај начин иступио из 

наведеног друштва, не би настало стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

 

 

34. Извештај са 46. састанка Контакт комитета за примену Директиве о АВМ 

услугама; 

 

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. 

 

 

 

35. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ Pink International Company d.o.o. – TV Pink и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

 Одобрава се измирење  дуговања ПМУ Pink International Company d.o.o. – TV 

Pink на начин како је наведено у молби заведеној под бројем 08-14066/17 од 25.04.2017. 

године. 

 

 

 

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

броју политичких огласних порука током предизборне кампање 2017. 

године и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

 Усваја се Извештај Службе за надзор и анализу програма емитера о броју 

политичких огласних порука током предизборне кампање 2017. 
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37. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Мелос 

д.о.о. – ТВ Мелос из Краљева, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе пружаоцу  медијске услуге  телевизије Мелос 

д.о.о. – ТВ Мелос из Краљева. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

  

38. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Мелос д.о.о. – ТВ 

Мелос-кабл. из Краљева због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе пружаоцу  медијске услуге  телевизије Мелос 

д.о.о. – ТВ Мелос-кабл. из Краљева. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

Седница завршена у 14:30 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


