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Број: 

Датум: 

Београд 

З А П И С Н И К 

 

 

са 310. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 08.08.2018. 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. Оливера Зекић, члан Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. мр. Горан Пековић, члан Савета 

5. Ђорђe Возаревић, члан Савета 

6. Радојe Кујовић, члан Савета 

 

Седници је присуствоваo Никола Попмихајлов, медијски аналитичар. 

 

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 пријаве Удружења Медијски Центар Нова Јасеница – ТВ МОЗАИК 

поднете на Јавном конкурсу за издавање дозвола за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког 

дигиталног односно аналогног преноса, за зону расподеле (allotment) Авала, под 

бројем АВ -2/18 од 10. јула 2018. године и доношење одлуке;   

3. Разматрање пријаве РТВ Стрела ДОО Велики Поповић – Радио Стрела 90,3 

поднете на Јавном конкурсу за издавање дозвола за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког 

дигиталног односно аналогног преноса, за зону покривања Лр 145 Рековац, под 

бројем ЛР145 -2/18 од 10. јула 2018. године, и доношење одлуке;  

4. Разматрање пријаве Радиодифузно предузеће Радио Оскар ДОО Београд – Радио 

Оскар плус 99,5 поднете на Јавном конкурсу за издавање дозвола за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем 

терестричког дигиталног односно аналогног преноса, за зону покривања Лр 192 

Љиг, под бројем ЛР 192-3/18 од 10. јула 2018. године, и доношење одлуке;  

5. Разматрање пријаве Радиодифузно предузеће Радио Оскар ДОО Београд – Радио 

Оскар 99,5 поднете на Јавном конкурсу за издавање дозвола за пружање медијске 

услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког 
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дигиталног односно аналогног преноса, за зону покривања Лр 243 Футог, под 

бројем ЛР 243-2/18 од 10. јула 2018. године, и доношење одлуке;  

6. Разматрање пријаве Радиодифузно предузеће Радио Оскар ДОО Београд – 

Мањински комерцијални мањарски радио поднете на Јавном конкурсу за 

издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и 

медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног 

преноса, за зону покривања Лр 314 Суботица, под бројем ЛР 314-4/18 од 10. јула 

2018. године, и доношење одлуке;  

7. Разматрање пријаве Привредно друштво «Desiredream» ОД Лазаревац – Радио 

Сан поднете на Јавном конкурсу за издавање дозвола за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког 

дигиталног односно аналогног преноса, за зону покривања Лр 92 Лазаревац, под 

бројем ЛР 92-1/18 од 25. јуна 2018. године, и доношење одлуке;  

8. Разматрање пријаве «NO 1 Galaxy 2018» ДОО Лазаревац – Радио Сан поднете на 

Јавном конкурсу за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно 

аналогног преноса, за зону покривања Лр 92 Лазаревац, под бројем ЛР 92-6/18 од 

10. јула 2018. године, и доношење одлуке;  

9. Разматрање пријаве Радиодифузно предузеће Радио Оскар ДОО Београд – Радио 

Оскар 89,3 поднете на Јавном конкурсу за издавање дозвола за пружање медијске 

услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког 

дигиталног односно аналогног преноса, за зону покривања Лр 92 Лазаревац, под 

бројем ЛР 92-8/18 од 10. јула 2018. године, и доношење одлуке;  

10. Доношење одлуке о објављивању Листе подносилаца пријаве на Јавном конкурсу 

за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и 

медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног 

преноса, објављеног у Службеном гласнику Републике Србије, број 31, дана 

27.04.2018. године и допуне Јавног конкурса објављене у Службеном гласнику 

Републике Србије, број 37, дана 11.05.2018. године чије су пријаве потпуне и 

поднете у предвиђеном року. 

11. Извештај за савет о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код 

комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са дозволом за пружање 

медијске услуге за подручје целе републике и  код јму Радио-телевизија Србије 

(РТС)- јун 2018.године;  

12. Извештај са „Регионалне конференције регулаторних тела за електронске медије“ 

одржаној у периоду од 05-06. јула 2018. године у Охриду (Македонија);. 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 3108. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 
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2. Разматрање пријаве Удружења Медијски Центар Нова Јасеница – ТВ 

МОЗАИК поднете на Јавном конкурсу за издавање дозвола за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем 

терестричког дигиталног односно аналогног преноса, за зону расподеле 

(allotment) Авала, под бројем АВ -2/18 од 10. јула 2018. године и доношење 

одлуке;   

3. Разматрање пријаве РТВ Стрела ДОО Велики Поповић – Радио Стрела 90,3 

поднете на Јавном конкурсу за издавање дозвола за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког 

дигиталног односно аналогног преноса, за зону покривања Лр 145 Рековац, 

под бројем ЛР145 -2/18 од 10. јула 2018. године, и доношење одлуке;  

4. Разматрање пријаве Радиодифузно предузеће Радио Оскар ДОО Београд – 

Радио Оскар плус 99,5 поднете на Јавном конкурсу за издавање дозвола за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија 

путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса, за зону 

покривања Лр 192 Љиг, под бројем ЛР 192-3/18 од 10. јула 2018. године, и 

доношење одлуке;  

5. Разматрање пријаве Радиодифузно предузеће Радио Оскар ДОО Београд – 

Радио Оскар 99,5 поднете на Јавном конкурсу за издавање дозвола за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија 

путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса, за зону 

покривања Лр 243 Футог, под бројем ЛР 243-2/18 од 10. јула 2018. године, и 

доношење одлуке;  

6. Разматрање пријаве Радиодифузно предузеће Радио Оскар ДОО Београд – 

Мањински комерцијални мањарски радио поднете на Јавном конкурсу за 

издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и 

медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног 

преноса, за зону покривања Лр 314 Суботица, под бројем ЛР 314-4/18 од 10. 

јула 2018. године, и доношење одлуке;  

7. Разматрање пријаве Привредно друштво «Desiredream» ОД Лазаревац – 

Радио Сан поднете на Јавном конкурсу за издавање дозвола за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем 

терестричког дигиталног односно аналогног преноса, за зону покривања Лр 

92 Лазаревац, под бројем ЛР 92-1/18 од 25. јуна 2018. године, и доношење 

одлуке;  

8. Разматрање пријаве «NO 1 Galaxy 2018» ДОО Лазаревац – Радио Сан поднете 

на Јавном конкурсу за издавање дозвола за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког 

дигиталног односно аналогног преноса, за зону покривања Лр 92 Лазаревац, 

под бројем ЛР 92-6/18 од 10. јула 2018. године, и доношење одлуке;  

9. Разматрање пријаве Радиодифузно предузеће Радио Оскар ДОО Београд – 

Радио Оскар 89,3 поднете на Јавном конкурсу за издавање дозвола за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија 

путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса, за зону 

покривања Лр 92 Лазаревац, под бројем ЛР 92-8/18 од 10. јула 2018. године, и 

доношење одлуке;  
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10. Доношење одлуке о објављивању Листе подносилаца пријаве на Јавном 

конкурсу за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно 

аналогног преноса, објављеног у Службеном гласнику Републике Србије, 

број 31, дана 27.04.2018. године и допуне Јавног конкурса објављене у 

Службеном гласнику Републике Србије, број 37, дана 11.05.2018. године чије 

су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року. 

11. Извештај за савет о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању 

код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са дозволом за 

пружање медијске услуге за подручје целе републике и  код јму Радио-

телевизија Србије (РТС)- јун 2018.године;  

12. Извештај са „Регионалне конференције регулаторних тела за електронске 

медије“ одржаној у периоду од 05-06. јула 2018. године у Охриду 

(Македонија);. 

 

 
 

2. Разматрање пријаве Удружења Медијски Центар Нова Јасеница – ТВ 

МОЗАИК поднете на Јавном конкурсу за издавање дозвола за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем 

терестричког дигиталног односно аналогног преноса, за зону расподеле 

(allotment) Авала, под бројем АВ -2/18 од 10. јула 2018. године и доношење 

одлуке;   

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као непотпуна. 

 

3. Разматрање пријаве РТВ Стрела ДОО Велики Поповић – Радио Стрела 90,3 

поднете на Јавном конкурсу за издавање дозвола за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког 

дигиталног односно аналогног преноса, за зону покривања Лр 145 Рековац, 

под бројем ЛР145 -2/18 од 10. јула 2018. године, и доношење одлуке;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као непотпуна. 

 

4. Разматрање пријаве Радиодифузно предузеће Радио Оскар ДОО Београд – 

Радио Оскар плус 99,5 поднете на Јавном конкурсу за издавање дозвола за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија 

путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса, за зону 
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покривања Лр 192 Љиг, под бројем ЛР 192-3/18 од 10. јула 2018. године, и 

доношење одлуке;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као непотпуна. 

 

5. Разматрање пријаве Радиодифузно предузеће Радио Оскар ДОО Београд – 

Радио Оскар 99,5 поднете на Јавном конкурсу за издавање дозвола за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија 

путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса, за зону 

покривања Лр 243 Футог, под бројем ЛР 243-2/18 од 10. јула 2018. године, и 

доношење одлуке;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као непотпуна. 

 

6. Разматрање пријаве Радиодифузно предузеће Радио Оскар ДОО Београд – 

Мањински комерцијални мањарски радио поднете на Јавном конкурсу за 

издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и 

медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног 

преноса, за зону покривања Лр 314 Суботица, под бројем ЛР 314-4/18 од 10. 

јула 2018. године, и доношење одлуке;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као непотпуна. 

 

7. Разматрање пријаве Привредно друштво «Desiredream» ОД Лазаревац – 

Радио Сан поднете на Јавном конкурсу за издавање дозвола за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем 

терестричког дигиталног односно аналогног преноса, за зону покривања Лр 

92 Лазаревац, под бројем ЛР 92-1/18 од 25. јуна 2018. године, и доношење 

одлуке;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као непотпуна. 
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8. Разматрање пријаве «NO 1 Galaxy 2018» ДОО Лазаревац – Радио Сан поднете 

на Јавном конкурсу за издавање дозвола за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког 

дигиталног односно аналогног преноса, за зону покривања Лр 92 Лазаревац, 

под бројем ЛР 92-6/18 од 10. јула 2018. године, и доношење одлуке;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као непотпуна. 

 

9. Разматрање пријаве Радиодифузно предузеће Радио Оскар ДОО Београд – 

Радио Оскар 89,3 поднете на Јавном конкурсу за издавање дозвола за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија 

путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса, за зону 

покривања Лр 92 Лазаревац, под бројем ЛР 92-8/18 од 10. јула 2018. године, и 

доношење одлуке;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као непотпуна. 

 

10. Доношење одлуке о објављивању Листе подносилаца пријаве на Јавном 

конкурсу за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно 

аналогног преноса, објављеног у Службеном гласнику Републике Србије, 

број 31, дана 27.04.2018. године и допуне Јавног конкурса објављене у 

Службеном гласнику Републике Србије, број 37, дана 11.05.2018. године чије 

су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року. 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Објављује се Листа подносилаца пријаве на Јавном конкурсу за издавање дозвола за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем 

терестричког дигиталног односно аналогног преноса, објављеног у Службеном гласнику 

Републике Србије, број 31, дана 27.04.2018. године и допуне Јавног конкурса објављене 

у Службеном гласнику Републике Србије, број 37, дана 11.05.2018. године чије су 

пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року. 

 

Листа подносилаца пријаве чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном 

року, објављује се по зонама расподеле (allotment) односно по зонама покривања за које 

је јавни конкурс расписан и то: 

 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ  
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ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ЕМИТОВАЊА 

 

 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛАЗА ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ РАДИЈА 

 

Ознака 
Зона 

покривања 
Подносилац пријаве/ број пријаве 

Лр92 Лазаревац 

1. „SGFX“ медиа д.о.о. Лазаревац – ЛР 92-2/18 

2. Привредно друштво „Radio Galaxy 2018“ д.о.о. Лазаревац – 

ЛР 92-3/18 

3. „Минел Кварц“ д.о.о. Лазаревац – ЛР 92-4/18 

4. Удружење грађана „Заједно до једнакости“ Београд – ЛР 92-

5/18 

5. „Broadcasting Media Group Galaxy“ д.о.о. Бајина Башта – ЛР 

92-7/18 

Лр119 Кнић 

1. „Радио 9“ д.о.о. Крагујевац – ЛР 119-1/18 

2. Јовица Миливојевић пр ЗТУР и мењачница „Раде Змај“ Баре 

– ЛР 119-2/18 

Лр288 Гуча 
1. Милош Стошића пр Агенција за маркетинг „Skay Media 

Team“ Ранутовац – ЛР 288-1/18 

Зона расподеле (број 

дозвола) 
Подносилац пријаве/број пријаве 

1 

Подручје 

целе 

Републике 

Србије 

1.дозвол

а 

1. Радиодифузно предузеће „Студио Б” д.о.о. Београд – 

НЈК-1/18 

2. РТВ „BK Telecom”  д.о.о. Београд – НЈК-2/18 

3. „LTR” медији и комуникације  д.о.о. Београд – НЈК-

3/18 

4. „Kopernikus Cable Network”  д.о.о. Ниш – НЈК-4/18 

2 Авала 
1.дозвол

а 
1. „СОС канал плус”  д.о.о. Београд – АВ-1/18 

3 
Црвени 

Чот 

1.дозвол

а 
1. „РТВ Панчево”  д.о.о. Панчево – ЦЧ-1/18 

4 
Бесна 

Кобила 

2.дозвол

е 

1. „Врањска плус”  д.о.о. Врање – БК-1/18 

2. „Kopernikus Cable Network”  д.о.о. Ниш – БК-2/18 

5 

Црвени 

Чот 

Суботица-

Сомбор 

1.дозвол

а 

1. „Новосадска ТВ”  д.о.о. Нови Сад – ЦЧСС-1/18 

2. „Kopernikus Cable Network”  д.о.о. Ниш – ЦЧСС-2/18 

6 Јастребац 
1.дозвол

а 
1. „Зона Плус»  д.о.о. Ниш – ЈА-1/18 

7 
Рудник - 

Црни Врх 

2.дозвол

е 

1. „Радио телевизија Шумадија”  д.о.о. Аранђеловац – 

ЦВ-1/18 

2. Удружење за информисање путем електронских и 

принтаних медија „Rom press” Ниш – ЦВ-2/18 

8 
Тупижница 

Дели Јован 

1.дозвол

а 
1. „Kopernikus Cable Network”  д.о.о. Ниш – ТПДЈ-1/18 

9 
Цер-

Маљен 

1.дозвол

а 

1. „Kopernikus Cable Network”  д.о.о. Ниш – ЦМ-1/18 

2. Удружење грађана „Заједно до једнакости” Београд – 

ЦМ-2/18 
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2. „Круна“ д.о.о. Јежевица – ЛР 288-2/18 

3. „Студио М“ д.о.о. Чачак – ЛР 288-3/18 

Лр192 Љиг 

1. Предузеће за производњу, промет и услуге „Радио Бубоња“ 

д.о.о. Љиг – ЛР 192-1/18 

2. Удружење грађана „Заједно до једнакости“ Београд – ЛР 

192-2/18 

Лр243 Футог 
1. Удружење грађана „Завичајно удружење Футог“ Футог – ЛР 

243-1/18 

Лр314 Суботица 

1. Фондација „Панонија“ Суботица – ЛР 314-1/18 

2. Удружење грађана „Буњевачки омладински центар“, 

Суботица – ЛР 314-2/18 

3. „Megvajer“ д.о.о. Суботица – ЛР 314-3/18 

Лр145 Рековац 
1. Миле Влаисављевић пр занатска радња Столар дрводеља, 

Крагујевац – ЛР 145-1/18 

Лр164 Ариље 

1. Милена Вучетић пр Агенција за бежичне телекомуникације 

„Pundosat“ Ариље – ЛР 164-1/18 

2. Милош Стошић пр Агенција за маркетинг „Skay Media 

Team“ Ранутовац – ЛР 164-2/18 

3. „Broadcasting Media Group Galaxy“ д.о.о. Бајина Башта – ЛР 

164-3/18 

 

Листу свих подносилаца пријаве чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном 

року објавити у Службеном гласнику Републике Србије и на сајту Регулатора. 

 

11. Извештај за савет о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању 

код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са дозволом за 

пружање медијске услуге за подручје целе републике и  код јму Радио-

телевизија Србије (РТС)- јун 2018.године;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Подносе се прекршајне пријаве против ПМУ ТВ Пинк, О2. ТВ, Хепи ТВ и ТВ Прва.  

12. Извештај са „Регионалне конференције регулаторних тела за електронске 

медије“ одржаној у периоду од 05-06. јула 2018. године у Охриду 

(Македонија);  

Констатује се да су чланови Савета упознати са извештајем. 

Седница завршена у 11:20 часова. 

 

Записник сачинио: 

Никола Попмихајлов 

медијски аналитичар 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


