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Број: 01-506/20 

Датум: 02. марта 2020. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 373. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 27.02.2020. године, са почетком у 12 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, чланица Савета 

4. Јудита Поповић, чланица Савета 

5. Радоје Кујовић, члан Савета 

6. Александар Витковић, члан Савета 

7. Зоран Симјановић, члан Савета 

8. Вишња Аранђеловић, члан Савета 

9. Слободан Цвејић, 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 Препоруке комерцијалним пружаоцима медијске услуге о 

обезбеђивању заступљености без дискриминације у току предизборнекампање 

регистрованих политичких странака, коалиција и кандидата; 

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

захтева Dexy World TV za proizvodnju i emitovanje televizijskog programa d.o.o. 

Beograd-Novi Beograd – Dexy World TV, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

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

захтева Радиотелевизија Панчево д.о.о., Панчево – Дунав телевизија, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима; 

5. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво за маркетинг видео продукцију и услуге Kitchen TV д.о.о., 

Београд – Kitchen TV, за промену власничке структуре; 

6. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија Marija Milojević- 

Lazarević za marketing i održavanje Drugačija radio stanica Double MV Kragujevac,– 



 

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

Закона о електронским медијима; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 373. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Доношење Препоруке комерцијалним пружаоцима медијске услуге о 

обезбеђивању заступљености без дискриминације у току 

предизборнекампање регистрованих политичких странака, коалиција и 

кандидата; 

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

захтева Dexy World TV za proizvodnju i emitovanje televizijskog programa 

d.o.o. Beograd – Dexy World TV, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

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

захтева Радиотелевизија Панчево д.о.о., Панчево – Дунав телевизија, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима; 

5. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво за маркетинг видео продукцију и услуге Kitchen TV 

д.о.о. Београд – Kitchen TV, за промену власничке структуре; 

6. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија Marija 

Milojević- Lazarević za marketing i održavanje Drugačija radio stanica Double 

MV Kragujevac – Радио М за упис у Регистар медијских услуга сходно члану 

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

 

 
2. Доношење Препоруке комерцијалним пружаоцима медијске услуге о 

обезбеђивању заступљености без дискриминације у току 

предизборнекампање регистрованих политичких странака, коалиција и 

кандидата;  

 

Члан Савета РЕМ Слободан Цвејића је предложио да се о наведеној тачки 

дневног реда разматра и одлучује на наредној редовној седници Савета РЕМ. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлучивање о тачки 2. обавиће се на редовној седници Савета 2. марта 2020. 

године. 

 

 



 

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

захтева Dexy World TV za proizvodnju i emitovanje televizijskog programa 

d.o.o. Beograd – Dexy World TV, бр. 05-498/20 од 26.02.2020. 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 Dexy World TV 

za proizvodnju i emitovanje televizijskog programa d.o.o. Beograd-Novi Beograd, ул. Тошин 

Бунар 272, Нови Београд – Dexy World TV, сходно члану 83. Закона о електронским. 

 

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

захтева Радиотелевизија Панчево д.о.о., Панчево, ул. Николе Ђуркововића 

бр. 1 – Дунав телевизија, бр. 05-367/20-1 од 12.02.2020. 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 Радиотелевизија 

Панчево д.о.о., ул. Николе Ђуркововића бр. 1, Панчево – Дунав телевизија, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

  
5. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво за маркетинг видео продукцију и услуге Kitchen TV 

д.о.о. Београд, ул. Македонска бр. 5 – Kitchen TV, за промену власничке 

структуре;  

 

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 Привредно друштво за маркетинг видео продукцију и услуге ,,Kitchen TV” 

д.о.о. из Београда, ул. Македонска бр. 5 – Kitchen TV, која би била извршена тако што 

би његов досадашњи оснивач Привредно друшво за маркетинг видео-продукцију и 

услуге ,,Advance Media“ д.о.о. Београд-Раковица свој укупни удео у висини од 75% 

пренео на новоосновано привредно друштво ,,Advance ТV“ д.о.о. Београд, ул. 

Милутина Благојевића Шпанца бр 2 неће настати стање којим се нарушава медијски 

плурализам. 

 

  
6. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија Marija 

Milojević- Lazarević za marketing i održavanje Drugačija radio stanica Double 

MV Kragujevac, Дуленска 3, Крагујевац – Радио М, бр. 05-424/20 од 



 

19.02.2020. 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 радија Marija Milojević- Lazarević za marketing i 

održavanje Drugačija radio stanica Double MV Kragujevac, Дуленска 3, Крагујевац – 

Радио М,, 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. 

 

 

 

Седница завршена у 14:30 часова. 

 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


