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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 329. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 12.02.2019. године, са почетком у 11 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 издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 1, бр. 05-208/19 

од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 2, бр. 05-209/19 

од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 3, бр. 05-210/19 

од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 4, бр. 05-211/19 

од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 5, бр. 05-212/19 

од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 



 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 6, бр. 05-213/19 

од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 7, бр. 05-214/19 

од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – EG Melody, бр. 05-

221/19 од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – EX YU Melody, бр. 05-

215/19 од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – FOLK Melody, бр. 05-

217/19 од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – HITS Melody, бр. 05-

219/19 од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – LIVE Melody, бр. 05-

220/19 од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – POP Melody, бр. 05-

216/19 од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – Trailer Channel, бр. 05-

218/19 од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

16. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Društvo sa ograničenom 

odgovornošću ADD Production Kruševac, ул. Балканска 71, Крушевац – ТВ Плус, 

бр. 05-202/19 од 06.02.2019. године за упис у  Регистар медијских услуга сходно 

члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима; 

17. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Fondacija 021 Novi Sad, 

ул. Светозара Милетића 45, Нови Сад – Multiradio, бр. 05-79/19- од 18.10.2018. 

године за упис у  Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. 

Закона о електронским медијима; 

18. Разматрање и доношење одлуке по пријави за промену власничке структуре, 

поднет од стране пружаоца медијске услуге ,,TV JEDINSTVO MEDIA TEAM 

доо, Нови Пазар“, ул. АВНОЈ-а д, спрат 2, стан 7, Нови Пазар – ТВ Јединство; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 



 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 329. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

О Д Л У К А 

 

Усваја се дневни ред 329. ванредне седнице. 

 

  

 

1. Усвајање дневног реда; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 1, бр. 05-

208/19 од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 2, бр. 05-

209/19 од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 3, бр. 05-

210/19 од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 4, бр. 05-

211/19 од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 5, бр. 05-

212/19 од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 6, бр. 05-

213/19 од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 7, бр. 05-

214/19 од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – EG Melody, бр. 05-

221/19 од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 



 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – EX YU Melody, бр. 

05-215/19 од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – FOLK Melody, бр. 

05-217/19 од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – HITS Melody, бр. 

05-219/19 од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – LIVE Melody, бр. 

05-220/19 од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – POP Melody, бр. 05-

216/19 од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – Trailer Channel, бр. 

05-218/19 од 06.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

16. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Društvo sa 

ograničenom odgovornošću ADD Production Kruševac, ул. Балканска 71, 

Крушевац – ТВ Плус, бр. 05-202/19 од 06.02.2019. године за упис у  Регистар 

медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским 

медијима; 

17. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Fondacija 021 Novi 

Sad, ул. Светозара Милетића 45, Нови Сад – Multiradio, бр. 05-79/19- од 

18.10.2018. године за упис у  Регистар медијских услуга сходно члану 74. 

став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима; 

18. Разматрање и доношење одлуке по пријави за промену власничке 

структуре, поднет од стране пружаоца медијске услуге ,,TV JEDINSTVO 

MEDIA TEAM доо, Нови Пазар“, ул. АВНОЈ-а д, спрат 2, стан 7, Нови 

Пазар – ТВ Јединство; 

 

 
 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 1, бр. 05-

208/19 од 06.02.2019. 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 на основу захтева Прва телевизија д.о.о., 

ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 1, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 
 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 2, бр. 05-

209/19 од 06.02.2019. 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 на основу захтева Прва телевизија д.о.о., 

ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 2, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 
 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 3, бр. 05-

210/19 од 06.02.2019. 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 на основу захтева Прва телевизија д.о.о., 

ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 3, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 
 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 4, бр. 05-

211/19 од 06.02.2019. 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 на основу захтева Прва телевизија д.о.о., 

ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 4, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 

 

 



 

 
 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 5, бр. 05-

212/19 од 06.02.2019. 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 на основу захтева Прва телевизија д.о.о., 

ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 5, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 
 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 6, бр. 05-

213/19 од 06.02.2019. 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 на основу захтева Прва телевизија д.о.о., 

ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 6, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 
 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 7, бр. 05-

214/19 од 06.02.2019. 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 на основу захтева Прва телевизија д.о.о., 

ул. Аутопут 22, Београд – ADULT 7, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 
 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – EG Melody, бр. 05-

221/19 од 06.02.2019. 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 на основу захтева Прва телевизија д.о.о., 

ул. Аутопут 22, Београд – EG Melody, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

 
 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – EX YU Melody, бр. 

05-215/19 од 06.02.2019. 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 на основу захтева Прва телевизија д.о.о., 

ул. Аутопут 22, Београд – EX YU Melody, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

 
 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – FOLK Melody, бр. 

05-217/19 од 06.02.2019. 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 на основу захтева Прва телевизија д.о.о., 

ул. Аутопут 22, Београд – Folk Melody, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

 
 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – HITS Melody, бр. 

05-219/19 од 06.02.2019. 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 на основу захтева Прва телевизија д.о.о., 

ул. Аутопут 22, Београд – HITS Melody, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

 

 

 



 

 
 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – LIVE Melody, бр. 

05-220/19 од 06.02.2019. 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 на основу захтева Прва телевизија д.о.о., 

ул. Аутопут 22, Београд – LIVE Melody, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

 
 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – POP Melody, бр. 05-

216/19 од 06.02.2019. 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 на основу захтева Прва телевизија д.о.о., 

ул. Аутопут 22, Београд – POP Melody, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

 
 

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

захтева Прва телевизија д.о.о., ул. Аутопут 22, Београд – Trailer Channel, бр. 

05-218/19 од 06.02.2019. 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 на основу захтева Прва телевизија д.о.о., 

ул. Аутопут 22, Београд – Trailer Channel, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

 
 

16. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Društvo sa 

ograničenom odgovornošću ADD Production Kruševac, ул. Балканска 71, 

Крушевац – ТВ Плус, бр. 05-202/19 од 06.02.2019. године за упис у  Регистар 

медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским 

медијима;               

 



 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Да се пружалац медијске услуге Društvo sa ograničenom odgovornošću ADD Production 

Kruševac, ул. Балканска 71, Крушевац – ТВ Плус,  упише у Регистар медијских услуга 

пружаоца који медијске услуге пружају искључиво путем глобалне информатичке 

мреже, сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима. 

 

 
 

17. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Fondacija 021 Novi 

Sad, ул. Светозара Милетића 45, Нови Сад – Multiradio, бр. 05-79/19- од 

18.10.2018. године за упис у  Регистар медијских услуга сходно члану 74. 

став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Да се пружалац медијске услуге Fondacija 021 Novi Sad, ул. Светозара Милетића 45, 

Нови Сад – Multiradio,  упише у Регистар медијских услуга пружаоца који медијске 

услуге пружају искључиво путем глобалне информатичке мреже, сходно члану 74. став 

1. тачка 2. Закона о електронским медијима. 

 

 
 

18. Разматрање и доношење одлуке по пријави за промену власничке 

структуре, поднет од стране пружаоца медијске услуге ,,TV JEDINSTVO 

MEDIA TEAM доо, Нови Пазар“, ул. АВНОЈ-а д, спрат 2, стан 7, Нови 

Пазар – ТВ Јединство;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке структуре ТВ 

Јединство, која би била извршена тако што би његов досадашњи ималац удела Шериф 

Марукић из Новог Пазара, ЈМБГ 0907970783917, пренео удео у висини од 100 % у 

основном капиталу тог друштва на Зафира Хусеиновића, из Новог Пазара, ЈМБГ 

0403968783952, не би настало стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Седница завршена у 11.15 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


