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З А П И С Н И К 

                                                                                          

са 171. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 28. 

априла 2016. године, са почетком у 11.00 часова. 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Слободан Вељковић 

3. Божидар Николић 

4. Оливера Зекић 

5. Милош Рајковић 

6. Александра Јанковић 

 

Седници су присуствовали и: 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор  

2. Душица Благојевић, начелник правне службе 

3. Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу 

4. 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 сви 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 170. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

18.априла 2016. године; 

3. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма o броју 

неправилности код националних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) у вези 

са аудио-визуелном комерцијалном комуникацијом на основу Закона о 

електронским медијима и Закона о оглашавању за месец фебруар 2016. године и 

доношење одлуке;  



2 

 

 

 

4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму Накси радија  због 

појављивање функционера или истакнутих  представник подносиоца изборне 

листе у забавном програму током предизборног периода и доношење одлуке;  

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ТВ Б92 и кршења 

изборне тишине 24. априла у емисији Вести у 16 часова и доношење одлуке;  

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по пријави „Двери“ о 

програму ПМУ ТВ Пинк за период од 1.до.7. априла 2016. године због 

несразмерне заступљености у програму и доношење одлуке; 

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по пријави „Двери“ о 

програму ПМУ ТВ Пинк због дискриминације учесника у предизборној кампањи 

у програмском садржају Добро јутро емитованом на дан 14. априла 2016. године  

и доношење одлуке;  

8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по пријави „Двери“ о 

програму ПМУ ТВ Прва у периоду од 1. до 7. априла 2016. године, због 

дискриминације учесника у предизборној кампањи и доношење одлуке;  

9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ ТВ Прва због  

појављивања функционера или истакнутог представника подносиоца изборне 

листе у програмском садржају документарног жанра и доношење одлуке;  

10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ ТВ Инфо 

Кодал и непоступања по налогу РЕМ-а за доставу снимка и доношење одлуке;  

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ ТВ 025 због 

дискриминације учесника у предизборној кампањи и доношење одлуке;  

12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ РТВ 

Хомоље  и непоступања по налогу РЕМ-а за доставу снимка и доношење одлуке; 

13. Разматрање извештаја о програму ПМУ ОК Радио Гем  због могућег одступања 

програма од програмског елабората на основу ког је издата дозвола и доношење 

одлуке;  

14. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ,,Радио 

телевизија Врњачка Бања'' ад  – у стечају, Врњачка Бања, Војвођанска бб – TВ 

Врњачка Бања и Радио Врњачка Бања, за продужење дозвола за пружање медијске 

услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

15. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге „Stefan 

street“ d.o.o  из  Апатина, Радничка бр. 3 – РАДИО ДУНАВ, за издавање дозволе 

за емитовање програма ради проширења зоне покривања, на додатну фреквенцију 

97.5 Мhz у Сомбору; 

16. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре Д.о.о за 

производњу, трговину и услуге Radio Хanadu д.о.о. ул. Скадарска бр.1, Чачак - 

РАДИО КЛИК ФМ 032; 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге „Rimi media group“ д.о.о. из 

Београда, ул. Војислава Илића бр. 38 – Радио Вива 104,5; 

18. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Радиодифузног предузећа „Радио Клик ФМ“ д.о.о. из Зрењанина, ул. Раде 
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Кончара бр. 23/12  - Радио Клик ФМ., за издавање сагласности на акт о преносу 

дозволе; 

19. Разно;  

1. Усвајање дневног реда; 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

1. Доношење одлуке о усвајању Правилника о минималним техничким и 

организационим условима за издавање дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева пружаоца медијске услуге; 

2. Доношење одлуке о усвајању Правилника о минималним условима за пружање 

медијске услуге и критеријумима за одлучивање у поступку издавања дозволе за 

пружање медијске услуге на основу спроведеног јавног конкурса; 

3. Доношење одлуке о усвајању Правилника о уступању неискоришћених права 

јавних медијских сервиса на емитовање радијских, телевизијских и других 

медијских садржаја од изузетног значаја; 

 

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

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 171. редовне седнице: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 170. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

18.априла 2016. године; 

3. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма o броју 

неправилности код националних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) у 

вези са аудио-визуелном комерцијалном комуникацијом на основу Закона о 

електронским медијима и Закона о оглашавању за месец фебруар 2016. 

године и доношење одлуке;  

4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму Накси радија  

због појављивање функционера или истакнутих  представник подносиоца 

изборне листе у забавном програму током предизборног периода и доношење 

одлуке;  

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ТВ Б92 и 

кршења изборне тишине 24. априла у емисији Вести у 16 часова и доношење 

одлуке;  

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по пријави „Двери“ о 

програму ПМУ ТВ Пинк за период од 1.до.7. априла 2016. године због 

несразмерне заступљености у програму и доношење одлуке; 

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по пријави „Двери“ о 

програму ПМУ ТВ Пинк због дискриминације учесника у предизборној 

кампањи у програмском садржају Добро јутро емитованом на дан 14. априла 

2016. године  и доношење одлуке;  

8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по пријави „Двери“ о 

програму ПМУ ТВ Прва у периоду од 1. до 7. априла 2016. године, због 

дискриминације учесника у предизборној кампањи и доношење одлуке;  

9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ ТВ Прва 

због  појављивања функционера или истакнутог представника подносиоца 
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изборне листе у програмском садржају документарног жанра и доношење 

одлуке;  

10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ ТВ 

Инфо Кодал и непоступања по налогу РЕМ-а за доставу снимка и доношење 

одлуке;  

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ ТВ 025 

због дискриминације учесника у предизборној кампањи и доношење одлуке;  

12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ РТВ 

Хомоље  и непоступања по налогу РЕМ-а за доставу снимка и доношење 

одлуке; 

13. Разматрање извештаја о програму ПМУ ОК Радио Гем  због могућег 

одступања програма од програмског елабората на основу ког је издата 

дозвола и доношење одлуке;  

14. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ,,Радио 

телевизија Врњачка Бања'' ад  – у стечају, Врњачка Бања, Војвођанска бб – 

TВ Врњачка Бања и Радио Врњачка Бања, за продужење дозвола за пружање 

медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

15. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге „Stefan 

street“ d.o.o  из  Апатина, Радничка бр. 3 – РАДИО ДУНАВ, за издавање 

дозволе за емитовање програма ради проширења зоне покривања, на додатну 

фреквенцију 97.5 Мhz у Сомбору; 

16. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

Д.о.о за производњу, трговину и услуге Radio Хanadu д.о.о. ул. Скадарска 

бр.1, Чачак - РАДИО КЛИК ФМ 032; 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге „Rimi media group“ д.о.о. 

из Београда, ул. Војислава Илића бр. 38 – Радио Вива 104,5; 

18. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Радиодифузног предузећа „Радио Клик ФМ“ д.о.о. из Зрењанина, ул. Раде 

Кончара бр. 23/12  - Радио Клик ФМ., за издавање сагласности на акт о 

преносу дозволе; 

19. Доношење одлуке о усвајању Правилника о минималним техничким и 

организационим условима за издавање дозволе за пружање медијске услуге 

на основу захтева пружаоца медијске услуге; 

20. Доношење одлуке о усвајању Правилника о минималним условима за 

пружање медијске услуге и критеријумима за одлучивање у поступку 

издавања дозволе за пружање медијске услуге на основу спроведеног јавног 

конкурса; 

21. Доношење одлуке о усвајању Правилника о уступању неискоришћених 

права јавних медијских сервиса на емитовање радијских, телевизијских и 

других медијских садржаја од изузетног значаја; 

22. Разно;  

  

2. Усвајање записника са 170. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

18.априла 2016. године;  
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се записник са 170. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 18.априла 2016. 

године. 

  

3. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма o броју 

неправилности код националних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) у 

вези са аудио-визуелном комерцијалном комуникацијом на основу Закона о 

електронским медијима и Закона о оглашавању за месец фебруар 2016. 

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, Јавне 

медијске установе Радио-телевизије Србије, РТС1 у вези са повредама одредби члана 

56.2 57.2;57.3;58.2.4;67.1;67.4;67.5;67.10; 67.14 Закона о електронских медија, а по 

извештају Службе за надзор и анализу за месец фебруар 2016. године и Предузећа за 

информисање и маркетинг Pink Internacional Company Друштво са ограниченом 

одговорношћу - ТВ Пинк у вези са повредама одредби члана 57 Закона о оглашавању. 

Овлашћују се адвокати Милан Бирман, Драгослав Оташевић и Борис Богдановић да 

заступају РЕМ пред надлежним судом. 

  

4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму Накси радија  

због појављивање функционера или истакнутих  представник подносиоца 

изборне листе у забавном програму током предизборног периода 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. 

  

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ТВ Б92 и 

кршења изборне тишине 24. априла у емисији Вести у 16 часова 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 

Нема места покретању поступка.  

  

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по пријави „Двери“ о 

програму ПМУ ТВ Пинк за период од 1.до.7. априла 2016. године због 

несразмерне заступљености у програму и доношење одлуке; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбија се пријава у делу који се односи на неравномерну заступљеност предизборних 

листа у програму. 

Налаже се стручној служби да подносиоца пријаве обавести да ће Регулатор спровести и 

публиковати анализу целокупног предизборног програма. 

Покреће се поступак изрицања мера против ПМУ Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink Internacional Company Друштво са ограниченом одговорношћу - ТВ Пинк 

због повреде Члана 4 став 1 и 2 Правилника о обавезама ПМУ  током  предизборне 

кампање (Предизборни програм мора бити одвојен звуком и сликом (најавна и одјавна 

шпица) од остатка програма; предизборни програм током целог трајања мора бити јасно 

означен текстуалним обавештењем.). 

  

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по пријави „Двери“ о 

програму ПМУ ТВ Пинк због дискриминације учесника у предизборној 

кампањи у програмском садржају Добро јутро емитованом на дан 14. априла 

2016. године  и доношење одлуке; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбија се пријава као неоснована. 

  

8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по пријави „Двери“ о 

програму ПМУ ТВ Прва у периоду од 1. до 7. априла 2016. године, због 

дискриминације учесника у предизборној кампањи и доношење одлуке; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Одбија се пријава као неоснована. 

 

  

 

9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ ТВ Прва 

због  појављивања функционера или истакнутог представника подносиоца 

изборне листе у програмском садржају документарног жанра и доношење 

одлуке; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак за изрицање мера против ПМУ Прва телевизија Д.О.О. – Прва због 

повреде Члана 5. став 2. Правилника о обавезама пружалаца медијских услуга током 

предизборне кампање (Забрањено је током предизборне кампање емитовати игране, 

документарне, забавне или друге сличне програмске садржаје у којима се појављује 

функционер или истакнути предтавник подносиоца изборне листе или кандидат). 

  

10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ ТВ 

Инфо Кодал и непоступања по налогу РЕМ-а за доставу снимка и доношење 

одлуке; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак изрцања мера против ТВ Инфо Кодал због повреде члана 69 Закона 

о јавном информисању (Издавач је дужaн да чуване записе стави на увид и достави 

њихову копију на захтев суда, другог надлежног државног органа, регулаторног тела за 

област електронских медија, као и заинтересованог лица, без одлагања, а најкасније у 

року од три дана од дана пријема писменог захтева).  

Налаже се стручној служби да од ТВ Инфо Кодал затражити изјашњење на наводе изнете 

у пријави која обухвата и (преведени) транскрипт спорне емисије.  

У погледу ускраћивања права на одговор, подносиоца пријаве упутити на поступак 

предвиђен Законом о јавном информисању и медијима. 

 

  

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ ТВ 025 

због дискриминације учесника у предизборној кампањи и доношење одлуке;  

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

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Одбија се пријава као неоснована. 

  

12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ РТВ 

Хомоље  и непоступања по налогу РЕМ-а за доставу снимка и доношење 

одлуке; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Донеси се  закључак о спајању и покреће се поступка изрицања мере због недостављања 

снимака против ПМУ РТВ Хомоље. 

  

13. Разматрање извештаја о програму ПМУ ОК Радио Гем  због могућег 

одступања програма од програмског елабората на основу ког је издата 

дозвола 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.  

  

14. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ,,Радио 

телевизија Врњачка Бања'' ад  – у стечају, Врњачка Бања, Војвођанска бб – 

TВ Врњачка Бања и Радио Врњачка Бања, за продужење дозвола за пружање 

медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбацује се захтев за продужење дозволе пружаоца медијске услуге ,,Радио телевизија 

Врњачка Бања'' ад  – у стечају, Врњачка Бања, Војвођанска бб – TВ Врњачка Бања као 

недозвољен. 

Одбацује се захтев за продужење дозволе пружаоца медијске услуге ,,Радио телевизија 

Врњачка Бања'' ад  – у стечају, Врњачка Бања, Војвођанска бб – Радио Врњачка  као 

недозвољен. 

  

15. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге „Stefan 

street“ d.o.o  из  Апатина, Радничка бр. 3 – РАДИО ДУНАВ, за издавање 
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дозволе за емитовање програма ради проширења зоне покривања, на додатну 

фреквенцију 97.5 Мhz у Сомбору; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбија се као неоснован захтев пружаоца медијске услуге „Stefan street“ d.o.o  из  

Апатина, Радничка бр. 3 – РАДИО ДУНАВ ради издавања дозволе за емитовање 

програма ради проширења зоне покривања, у оквиру радиодифузне области 9, оквирна 

жељена зона покривања подручје општине Рр 20 (Сомбор), фреквенција 97,50Мhz,. 

  

 

16. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

Д.о.о за производњу, трговину и услуге Radio Хanadu д.о.о. ул. Скадарска 

бр.1, Чачак - РАДИО КЛИК ФМ 032; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Донеси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке структуре Radio 

Хanadu д.о.о. ул. Скадарска бр.1, Чачак- РАДИО КЛИК ФМ 032, која би била извршена 

тако што би његов досадашњи власник Зоран Јовановић из Чачка, пренео целокупан свој 

оснивачки удео у висини од 100% у капиталу тог друштва на новог оснивача Жарка 

Симовића из Новог Сада, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам. 

Даје се налог Стручној служби да након достављања извода из АПР-а изврши промену 

података у дозволи за емитовање програма који се односе на власничку структуру 

РАДИО КЛИК ФМ 032. 

  

 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге „Rimi media group“ д.о.о. 

из Београда, ул. Војислава Илића бр. 38 – Радио Вива 104,5; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Даје се сагласност на измену идентификационог знака пружаоца медијске услуге „Rimi 

media group“ д.о.о. из Београда, ул. Војислава Илића бр. 38 – Радио Вива 104,5 у нови 

идентификациони знак Каролина Плус 104,5. 

Обавестити РАТЕЛ о промени идентификационог знака Радио Вива 104,5 у нови 

идентификациони знак Каролина Плус 104,5. 
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Налаже се Стручној служби Регулатора да након достављања измењене дозволе за 

радиодифузну станицу од стране РАТЕЛ-а, изврши промену података у дозволи за 

емитовање програма „Rimi media group“ д.о.о. из Београда, ул. Војислава Илића бр. 38 – 

Каролина Плус 104,5 који се односе на идентификациони знак наведеног пружаоца 

медијске услуге. 

  

 

18. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Радиодифузног предузећа „Радио Клик ФМ“ д.о.о. из Зрењанина, ул. Раде 

Кончара бр. 23/12  - Радио Клик ФМ., за издавање сагласности на акт о 

преносу дозволе; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Даје се сагласност на Нацрт Плана поделе издвајања уз оснивање од 16.03.2016. године 

на основу кога би се извршио пренос дозволе Регулаторног тела за електронске медије 

за пружање медијске услуге радија број 485/2011-2 од 02.11.2012. године са имаоца 

дозволе Радиодифузног предузећа „Радио Клик ФМ“ д.о.о. из Зрењанина, ул. Раде 

Кончара бр. 23/12 - Радио Клик ФМ на новоосновано друштво стицаоца Медијски центар 

„Клик 105“ д.о.о. Зрењанин, након чега би ималац напред наведене дозвола за пружање 

медијске услуге радија било правно лице: - Медијски центар „Клик 105“ д.о.о. 

Зрењанин, ул. Рада Кончара бр. 32/12. 

Налаже се Стручној служби да се у складу са Планом поделе издвајања уз оснивање, 

након уписа новооснованог друштва у регистар АПР-а промене подаци у дозволи за 

пружање медијске услуге радија број 485/2011-2 од 02.11.2012. године, тако што ће 

ималац наведене дозволе бити правно лице Медијски центар „Клик 105“ д.о.о. Зрењанин, 

ул. Рада Кончара бр. 32/12. 

  

 

19. Доношење одлуке о усвајању Правилника о минималним техничким и 

организационим условима за издавање дозволе за пружање медијске услуге 

на основу захтева пружаоца медијске услуге; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се Правилник о минималним техничким и организационим условима за издавање 

дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева пружаоца медијске услуге. 

Налаже се стручној служби да Правилник о минималним техничким и организационим 

условима за издавање дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева пружаоца 

медијске услуге објави у Службеном гласнику и на сајту Регулатора. 
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Упутити допис Министарству културе и информисања у вези са достављеним 

примедбама на предлог Правилника. 

  

 

20. Доношење одлуке о усвајању Правилника о минималним условима за 

пружање медијске услуге и критеријумима за одлучивање у поступку 

издавања дозволе за пружање медијске услуге на основу спроведеног јавног 

конкурса; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се Правилник о минималним условима за пружање медијске услуге и 

критеријумима за одлучивање у поступку издавања дозволе за пружање медијске услуге 

на основу спроведеног јавног конкурса. 

Налаже се стручној служби да Правилник о минималним условима за пружање медијске 

услуге и критеријумима за одлучивање у поступку издавања дозволе за пружање 

медијске услуге на основу спроведеног јавног конкурса објави у Службеном гласнику и 

на сајту Регулатора. 

Упутити допис Министарству културе и информисања у вези са достављеним 

примедбама на предлог Правилника. 

  

 

21. Доношење одлуке о усвајању Правилника о уступању неискоришћених 

права јавних медијских сервиса на емитовање радијских, телевизијских и 

других медијских садржаја од изузетног значаја; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се Правилник о уступању неискоришћених права јавних медијских сервиса на 

емитовање радијских, телевизијских и других медијских садржаја од изузетног значаја. 

Налаже се стручној служби да Правилник о уступању неискоришћених права јавних 

медијских сервиса на емитовање радијских, телевизијских и других медијских садржаја 

од изузетног значаја објави у Службеном гласнику и на сајту Регулатора. 

Упутити допис Министарству културе и информисања у вези са достављеним 

примедбама на предлог Правилника. 
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Седница завршена у 11:45 часова. 

У Београду,         

дана 28. априла 2016. године                                                          

Записник сачинила Секретар Кацеларије Савета 

Драгана Таљић 

 

        заменик председник Савета 

Горан Петровић 

 


