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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 289. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 10.10.2017. године, са почетком у 12,15 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. Оливера Зекић, члан Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. мр. Горана Пековић, члан Савета 

5. Ђорђe Возаревић, члан Савета 

6. Радојe Кујовић, 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 утврђивању листе телевизијских програма за које постоји 

обавезан пренос као мера медијског плурализма, у складу са чланом 106. Закона 

о електронским медијима; 

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

основу захтева ЛАГУНА ЕТАР ДОО БЕОГРАД (VRAČAR), ул. Булевар Краља 

Александра 62, Београд  – Радио Лагуна 93,7, бр. 05-2031/17-3 од 13.09.2017. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће ТВ-5 

д.оо. Ужице, ул. Кнеза Лазара бр. 7 – Телевизија 5 плус, за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским 

медијима; 

5. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка изрицања мере пружаоцу 

медијске услуге Фондација ,,Панонија“, Суботица,  ул. Аге Мумужића 11/III, – 

ТВ Панон; 



 

6. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Радио телевизија Врњачка бања 

д.о.о. из Врњачке бање, Врњачка бр.1 „Брђовић Центар“, I спрат-ВРТ за 

сагласност на промену алотмента (са Јастрепца на Копаоник); 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 289. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда 

2. Доношење одлуке о утврђивању листе телевизијских програма за које 

постоји обавезан пренос као мера медијског плурализма, у складу са 

чланом 106. Закона о електронским медијима; 

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

основу захтева ЛАГУНА ЕТАР ДОО БЕОГРАД (VRAČAR), ул. Булевар 

Краља Александра 62, Београд  – Радио Лагуна 93,7, бр. 05-2031/17-3 од 

13.09.2017. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће 

ТВ-5 д.оо. Ужице, ул. Кнеза Лазара бр. 7 – Телевизија 5 плус, за продужење 

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

електронским медијима; 

5. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка изрицања мере 

пружаоцу медијске услуге Фондација ,,Панонија“, Суботица,  ул. Аге 

Мумужића 11/III, – ТВ Панон; 

6. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Радио телевизија Врњачка бања 

д.о.о. из Врњачке бање, Врњачка бр.1 „Брђовић Центар“, I спрат-ВРТ за 

сагласност на промену алотмента (са Јастрепца на Копаоник);      

 

 
 

2. Доношење одлуке о утврђивању листе телевизијских програма за које 

постоји обавезан пренос као мера медијског плурализма, у складу са 

чланом 106. Закона о електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се Листа телевизијских програма за које је предвиђен обавезан пренос 

као мера заштите медијског плурализма, сходно члану 106. Закона о електронским 

медијима. 

 



 

 
 

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

основу захтева ЛАГУНА ЕТАР ДОО БЕОГРАД (VRAČAR), ул. Булевар 

Краља Александра 62, Београд  – Радио Лагуна 93,7, бр. 05-2031/17-3 од 

13.09.2017. 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 медијске услуге радија на основу захтева ЛАГУНА ЕТАР 

ДОО БЕОГРАД (VRAČAR) , ул. Булевар Краља Александра 62, Београд  – Радио 

Лагуна 93,7, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

Налаже се стручној служби да решењем утврди накнаду за пружање медијске 

услуге радија на основу захтева ЛАГУНА ЕТАР ДОО БЕОГРАД (VRAČAR) , ул. 

Булевар Краља Александра 62, Београд  – Радио Лагуна 93,7, сходно члану 36. Закона о 

електронским медијима. 

 

 
 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће 

ТВ-5 д.оо. Ужице, ул. Кнеза Лазара бр. 7 – Телевизија 5 плус, за продужење 

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

електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за продужење дозволе пружаоца медијске услуге Предузеће ТВ-

5 д.оо. Ужице, ул. Кнеза Лазара бр. 7 – Телевизија 5 плус. 

 

 
 

5. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка изрицања мере 

пружаоцу медијске услуге Фондација ,,Панонија“, Суботица,  ул. Аге 

Мумужића 11/III, – ТВ Панон;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука о покретању поступка изрицања мере пружаоцу медијске 

услуге Фондација ,,Панонија“, Суботица,  ул. Аге Мумужића 11/III, – ТВ Панон. 

 

Налаже се стручној служби да упути позив наведеном пружаоцу медијске услуге 

за присуствовање  седници Савета Регулатора ради изјашњења о разлозима промене 

власничке структуре без претходно прибављене сагласности Регулатора. 



 

 
 

6. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Радио телевизија Врњачка бања 

д.о.о. из Врњачке бање, Врњачка бр.1 „Брђовић Центар“, I спрат-ВРТ за 

сагласност на промену алотмента (са Јастрепца на Копаоник).;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Донеси се одлука да се пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Врњачка 

бања д.о.о. из Врњачке бање, Врњачка бр.1 „Брђовић Центар“, I спрат-ВРТ, да 

сагласност, за право на приступ алотменту Копаоник. 

 

Налаже се стручној служба изради допунско решење о праву приступа 

алотменту Копаоник, којим је одређена логичка нумерација које се Јавно предузеће 

„Емисиона техника и везе“ мора придржавати  у мрежи за  мултиплексирање и  

дистрибуцију медијских садржаја. 

 

 

Седница завршена у 12:30 часова. 

 

                                                     

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


