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З А П И С Н И К 

 

са 274. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 07.12.2016. године, са почетком у 11,00 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, члан Савета 

3. Слободан Вељковић, члан Савета 

4. Божидар Николић, члан Савета 

5. Оливера Зекић, члан Савета 

6. Александра Јанковић, члан Савета 

7. мр Горан Пековић, члан Савета 

8. Ђорђе Возаревић, члан Савета 

 

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

захтева JOSIP ŠVEC PREDUZETNIK REKLAMNA AGENCIJA BAPNET 

BAČKA PALANKA, ул.  Паланачка 20 – BAPNET, бр. 05-2813/16 од 09.11.2016. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева  PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD , ул. Аутопут 22, Београд – Prva 

World, бр. 05-2873/16 од 17.11.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

4. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на акт о преносу 

дозволе  пружаоца медијске услуге РТВ продукција и маркетинг „Уб-компани“ 

д.о.о., Београд, ул. Волгина бр. 24 - РАДИО УБ 93,1; 

5. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе 

пружаоцу медијске услуге „Јеt-Company“ д.о.о. за телекомуникације, развој и 

пројектовање Кикинда, Михајла Пупина – ТВ ВК пре истека времена на које је 



 

издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о 

електронским медијима; 

6. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе 

пружаоцу медијске услуге „Јеt-Company“ д.о.о. за телекомуникације, развој и 

пројектовање Кикинда, Михајла Пупина – Радио ВК пре истека времена на које 

је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о 

електронским медијима; 

7. Доношење одлуке о преносу дозволе издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге RTD DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I USLUGE NOVI 

SAD, ул. Милана Симина 16 – ТВ Делта бр. К127 од 03. октобра 2012. године, 

сходно члану 78. став 2. Закона о електронским медијима; 

8. Разматрање и доношење одлуке у вези захтева за издвајање сагласности на акт о 

преносу дозволе пружаоца медијске услуге Радио дифузног предузећа «Б92» АД 

Београд; 

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Asocijacija elektronskih medija – V d.o.o. za zastupanje, 

marketing i radio televizijske delatnosti из Новог Сада – ТВ Делта; 

10. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на акт о преносу 

дозволе  пружаоца медијске услуге Предузећа за радио телевизију РТВ „Стрела“ 

д.о.о. Велики Поповић, ул. Велики Поповић бб- РАДИО СТРЕЛА 90,7; 

11. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Привредног друштва Фур 

д.о.о. Петровац, ул. Српских владара бр. 15, Петровац на Млави – ТВ РУФ; 

12. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио-

телевизија Брус“ д.о.о. из Брус, ул. Мике Ђорђевића бр. 2 – Радио Брус за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о 

електронским медијима; 

13. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају - 

емисија „Црна хроника“  емитованој у програму Радио дифузног предузећа за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк дана 30. 

октобра 2016. године у времену од 21:38 до 23:41 и доношење одлуке; 

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радиодифузно преузеће Студио Б д.о.о. – Радио СТУДИО Б 99,1 100,8 105,4 из 

Београда, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

15. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на основу 

извршне исправе против кабловског ПМУ "Еuro Alfa export import" д.о.о. – ТВ 

SU City из Суботице, Арсенија Чарнојевића  бр.3.; 

16. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на основу 

извршне исправе против ПМУ "Телевизија канал 9" д.о.о. – ТВ канал 9 из 

Крагујевца, Милоја Павловића бр.8; 

17. Информација о 44. састанку Европске платформе регулаторних тела одржаног у 

Јеревану од 19. до 21. октобра 2016. године; 

 

 

 



 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 274. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

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

захтева JOSIP ŠVEC PREDUZETNIK REKLAMNA AGENCIJA BAPNET 

BAČKA PALANKA, ул.  Паланачка 20 – BAPNET, бр. 05-2813/16 од 

09.11.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева  PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD , ул. Аутопут 22, Београд – 

Prva World, бр. 05-2873/16 од 17.11.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

4. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на акт о 

преносу дозволе  пружаоца медијске услуге РТВ продукција и маркетинг 

„Уб-компани“ д.о.о., Београд, ул. Волгина бр. 24 - РАДИО УБ 93,1; 

5. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе 

пружаоцу медијске услуге „Јеt-Company“ д.о.о. за телекомуникације, развој 

и пројектовање Кикинда, Михајла Пупина – ТВ ВК пре истека времена на 

које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о 

електронским медијима; 

6. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе 

пружаоцу медијске услуге „Јеt-Company“ д.о.о. за телекомуникације, развој 

и пројектовање Кикинда, Михајла Пупина – Радио ВК пре истека времена 

на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 1) Закона 

о електронским медијима; 

7. Доношење одлуке о преносу дозволе издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге RTD DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I USLUGE 

NOVI SAD, ул. Милана Симина 16 – ТВ Делта бр. К127 од 03. октобра 2012. 

године, сходно члану 78. став 2. Закона о електронским медијима; 

8. Разматрање и доношење одлуке у вези захтева за издвајање сагласности на 

акт о преносу дозволе пружаоца медијске услуге Радио дифузног предузећа 

«Б92» АД Београд; 

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Asocijacija elektronskih medija – V d.o.o. za 

zastupanje, marketing i radio televizijske delatnosti из Новог Сада – ТВ Делта; 

10. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на акт о 

преносу дозволе  пружаоца медијске услуге Предузећа за радио телевизију 

РТВ „Стрела“ д.о.о. Велики Поповић, ул. Велики Поповић бб- РАДИО 

СТРЕЛА 90,7; 

11. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Привредног друштва 



 

Фур д.о.о. Петровац, ул. Српских владара бр. 15, Петровац на Млави – ТВ 

РУФ; 

12. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио-

телевизија Брус“ д.о.о. из Брус, ул. Мике Ђорђевића бр. 2 – Радио Брус за 

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

Закона о електронским медијима; 

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

- емисија „Црна хроника“  емитованој у програму Радио дифузног 

предузећа за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – 

ТВ Пинк дана 30. октобра 2016. године у времену од 21:38 до 23:41 и 

доношење одлуке; 

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радиодифузно преузеће Студио Б д.о.о. – Радио СТУДИО Б 99,1 100,8 105,4 

из Београда, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

15. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на 

основу извршне исправе против кабловског ПМУ "Еuro Alfa export import" 

д.о.о. – ТВ SU City из Суботице, Арсенија Чарнојевића  бр.3.; 

16. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на 

основу извршне исправе против ПМУ "Телевизија канал 9" д.о.о. – ТВ 

канал 9 из Крагујевца, Милоја Павловића бр.8; 

17. Информација о 44. састанку Европске платформе регулаторних тела 

одржаног у Јеревану од 19. до 21. октобра 2016. године;         

  

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

захтева JOSIP ŠVEC PREDUZETNIK REKLAMNA AGENCIJA BAPNET 

BAČKA PALANKA, ул.  Паланачка 20 – BAPNET, бр. 05-2813/16 од 

09.11.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

ŠVEC PREDUZETNIK REKLAMNA AGENCIJA BAPNET BAČKA PALANKA, ул. 

 Паланачка 20 – BAPNET, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

Даје се налог стручној служби да се решењем утврди накнада за пружање аудио-

визуелне медијске услуге на основу захтева JOSIP ŠVEC PREDUZETNIK REKLAMNA 

AGENCIJA BAPNET BAČKA PALANKA, ул.  Паланачка 20 – BAPNET, сходно члану 

36. Закона о електронским медијима. 

  

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

захтева  PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD , ул. Аутопут 22, Београд – 

Prva World, бр. 05-2873/16 од 17.11.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима;               



 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

TELEVIZIJA DOO BEOGRAD , ул. Аутопут 22, Београд – Prva World, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима. 

 

Даје се налог стручној служби да се решењем утврди накнада за пружање аудио-

визуелне медијске услуге на основу захтева PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD , ул. 

Аутопут 22, Београд – Prva World, сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 

  

4. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на акт о 

преносу дозволе  пружаоца медијске услуге РТВ продукција и маркетинг 

„Уб-компани“ д.о.о., Београд, ул. Волгина бр. 24 - РАДИО УБ 93,1;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност пружаоцу медијске услуге РТВ продукција и маркетинг „Уб-

компани“ д.о.о., Београд, ул. Волгина бр. 24 - РАДИО УБ 93,1, на акт о преносу дозволе 

у поступку спровођења статусне промене издвајања уз оснивање тако што ће  ималац 

дозволе РТВ продукција и маркетинг „Уб-компани“ д.о.о., Београд, извршити статусну 

промену и издвојити део имовине, права и обавеза на новоосновано друштво стицаоца 

РТВ продукција и маркетинг „Уб“ д.о.о. Београд након које промене ће ималац дозволе 

за емитовање радио програма бити новоосновано правно лице РТВ продукција и 

маркетинг „Уб“ д.о.о. Беогад.  

 

Налаже се РТВ продукција и маркетинг „Уб“ д.о.о. Београд, ул. Волгина бр. 24, да у 

примереном року од дана пријема ове одлуке, поднесе Уговор о статусној промени, као 

и доказ о упису статусне промене у регистар привредних субјеката. 

 

  

5. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе 

пружаоцу медијске услуге „Јеt-Company“ д.о.о. за телекомуникације, развој 

и пројектовање Кикинда, Михајла Пупина – ТВ ВК пре истека времена на 

које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о 

електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге Регулаторног тела 

за електронске медије бр. 165/2008-9 од 11.05.2016. године издата пружаоцу медијске 

„Јеt-Company“ д.о.о. за телекомуникације, развој и пројектовање Кикинда, Михајла 



 

Пупина – ТВ ВК у зони покривања алотмент Кикинда (Чока, Кикинда, Нова Црња, 

Нови Бечеј, Зрењанин, Житиште) пре истека времена на које је издата. 

 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на седницу Савета Регулатора ради 

изјашњења о чињеници које су биле основ за покретање поступка одузимања дозволе. 

 

  

6. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе 

пружаоцу медијске услуге „Јеt-Company“ д.о.о. за телекомуникације, развој 

и пројектовање Кикинда, Михајла Пупина – Радио ВК пре истека времена 

на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 1) Закона 

о електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге Регулаторног тела 

за електронске медије бр. 68/2007-8 од 18.12.2015. године издате пружаоцу медијске 

„Јеt-Company“ д.о.о. за телекомуникације, развој и пројектовање Кикинда, Михајла 

Пупина – Радио ВК за пружање медијске услуге на подручју региона, радиодифузна 

област 8, оквирна жељена зона покривања – подручје општина Рр15 (Кикинда, Чока, 

Нова Црња) пре истека времена на које је издата. 

 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на седницу Савета Регулатора ради 

изјашњења о чињеници које су биле основ за покретање поступка одузимања дозволе. 

  

7. Доношење одлуке о преносу дозволе издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге RTD DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I USLUGE 

NOVI SAD, ул. Милана Симина 16 – ТВ Делта бр. К127 од 03. октобра 2012. 

године, сходно члану 78. став 2. Закона о електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Прихвата се захтев пружаоца медијске услуге RTD DOO PREDUZEĆE ZA 

PROIZVODNJU I USLUGE NOVI SAD, ул. Милана Симина 16 – ТВ Делта да се дозвола 

издата на захтев бр. К 127 од 03.10.2012. године пренесе на Асоцијацију електронских 

медија – V д.о.о. за заступање, маркетинг, и радио телевизијске активности, Нови Сад, 

ул. Милана Симина бр. 16, сходно члану 78. став 2. Закона о електронским медијима. 

 

  

8. Разматрање и доношење одлуке у вези захтева за издвајање сагласности на 

акт о преносу дозволе пружаоца медијске услуге Радио дифузног предузећа 

«Б92» АД Београд;               

 



 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се претходна сагласност на одлуку о оснивању друштва са ограниченом 

одговорношћу «Play radio» ДОО Београд донету на основу планиране статусне промене 

издвајање уз оснивање оснивача Радио дифузног предузећа «Б92» АД Београд и која ће 

бити основ за пренос дозволе за пружање медијске услуге радија након регистрације 

наведене статусне промене код Агенције за привредне регистре. 

 

Налаже се Радио дифузном предузећу «Б92» АД Београд да у року од 8 (осам) дана од 

дана регистрације статусне промене код Агенције за привредне регистре, Регулаторном 

телу за електронске медије достави извод из регистра привредних субјеката за 

новоосновано привредно друштво «Play radio» ДОО Београд као и сву документацију 

која је била правни основ за извршену статусну промену издвајање уз оснивање. 

  

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Asocijacija elektronskih medija – V d.o.o. za 

zastupanje, marketing i radio televizijske delatnosti из Новог Сада – ТВ Делта;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ да планираном променом власничке структуре пружаоца медијске 

услуге Asocijacija elektronskih medija – V d.o.o. za zastupanje, marketing i radio televizijske 

delatnosti из Новог Сада – ТВ Делта, која би била извршена тако што би досадашњи 

оснивач тог друштва Невена Ђукић из Новог Сада, ЈМБГ 1704978805036 пренела 100% 

свог оснивачког удела у капиталу друштва на Александра Винчића из Шида, ЈМБГ 

2405975890047 и на тај начин иступила из наведеног друштва, не би настало стање 

којим се нарушава медијски плурализам. 

  

10. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на акт о 

преносу дозволе  пружаоца медијске услуге Предузећа за радио телевизију 

РТВ „Стрела“ д.о.о. Велики Поповић, ул. Велики Поповић бб- РАДИО 

СТРЕЛА 90,7;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност пружаоцу медијске услуге Предузеће за радио телевизију РТВ 

„Стрела“ д.о.о. Велики Поповић, ул. Велики Поповић бб- РАДИО СТРЕЛА 90,7, на акт 

о преносу дозволе у поступку спровођења статусне промене издвајања уз оснивање 

тако што ће  ималац дозволе Предузеће за радио телевизију РТВ „Стрела“ д.о.о. Велики 

Поповић, издвојио део своје имовине и основао ново привредно друштво Радио 

телевизија Стрела  д.о.о. Велики Поповић након које промене ће ималац дозволе за 



 

емитовање радио програма бити новоосновано правно лице Радио телевизија Стрела  

д.о.о. Велики Поповић, ул. Велики Поповић бб. 

 

Налаже се Радио телевизија Стрела  д.о.о. Велики Поповић, ул. Велики Поповић бб, да 

у примереном року од дана пријема ове одлуке, поднесе Уговор о статусној промени, 

као и доказ о упису статусне промене у регистар привредних субјеката. 

 

  

11. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Привредног друштва 

Фур д.о.о. Петровац, ул. Српских владара бр. 15, Петровац на Млави – ТВ 

РУФ;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на измену скраћеног идентификационог знака из РТВ РУФ  у РТВ 

БРАНИЧЕВО. 

 

Обавестити ЈП ЕТВ о насталој промени идентификационог знака. 

 

Налаже се Стручној служби Регулатора изврши промену у дозволи за пружање 

медијске услуге Привредног друштва Фур д.о.о. Петровац - ТВ РУФ, који се односи на 

промену скраћеног идентификационог знака и да измењену дозволу упути ЈП ЕТВ. 

 

  

12. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио-

телевизија Брус“ д.о.о. из Брус, ул. Мике Ђорђевића бр. 2 – Радио Брус за 

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

Закона о електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Дозвољава се повраћај у пређашње стање по предлогу „Радио-телевизија Брус“ д.о.о. из 

Брус, ул. Мике Ђорђевића бр. 2 – Радио Брус у поступку продужења дозволе за 

пружање медијске услуге издате наведеном правном лицу. 

 

Пружаоцу медијске услуге „Радио-телевизија Брус“ д.о.о. из Брус, ул. Мике Ђорђевића 

бр. 2 – Радио Брус, матични број: 17214217, ПИБ: 101140940 продужава се важење 

дозволе за пружање медијске услуге број 215/2008-4, на период од осам година, и важи 

до 18.08.2024. године. 

 

 

 

 



 

  

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

- емисија „Црна хроника“  емитованој у програму Радио дифузног 

предузећа за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – 

ТВ Пинк дана 30. октобра 2016. године у времену од 21:38 до 23:41 и 

доношење одлуке;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изицања мера према ПМУ Радио дифузног предузећа за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк. 

 

Позвати представника ПМУ на следећи седницу Савета уз доставу извештаја. 

 

  

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радиодифузно преузеће Студио Б д.о.о. – Радио СТУДИО Б 99,1 100,8 105,4 

из Београда, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Радиодифузно 

преузеће Студио Б д.о.о. – Радио СТУДИО Б 99,1 100,8 105,4 из Београда. 

 

  

15. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на 

основу извршне исправе против кабловског ПМУ "Еuro Alfa export import" 

д.о.о. – ТВ SU City из Суботице, Арсенија Чарнојевића  бр.3.;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Подноси се предлог за извршење на основу извршне исправе против кабловског ПМУ 

"Еuro Alfa export import" д.о.о. – ТВ SU City из Суботице на износ од 10.248,40 динара. 

 

  

16. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на 

основу извршне исправе против ПМУ "Телевизија канал 9" д.о.о. – ТВ 

канал 9 из Крагујевца, Милоја Павловића бр.8;               

 



 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Подноси се предлог за извршење на основу извршне исправе против ПМУ "ТВ канал 9" 

д.о.о. – ТВ канал 9 из Крагујевца на износ од 2.361.342,62 динара (14м). 

 

  

17. Информација о 44. састанку Европске платформе регулаторних тела 

одржаног у Јеревану од 19. до 21. октобра 2016. године;  

              

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са извештајем. 

 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

У Београду,        

дана 07. децембра 2016. године                                                       

Записник сачинила 

 

Драгана Таљић 

      заменик председника Савета 

 

                                                                                                                       Горан Петровић 

 


