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Број: 

Датум:  

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 206. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 29. марта 2019. године, са почетком у 11.00 часова. 

 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Александра Јанковић, члан Савета 

3. Оливера Зекић, члан Савета 

4. Мр Горан Пековић члан Савета 

5. Ђорђе Возаревић члан Савета 

6. Радоје Кујовић, члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор 

2. Милан Тодоровић, генерални секретар 

3. Душица Недељковић, начелник правне службе 

4. Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу 

5. 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 већина 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 205. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 13. 

марта 2019. године, записника са 330. ванредне седница Савета РЕМ-а одржане 

дана 19. марта 2019. године, записника са 331. ванредне седница Савета РЕМ-а 

одржане дана 25. марта 2019. године и записника са 332. ванредне седница 

Савета РЕМ-а одржане дана 26. марта 2019. године;  

3. Разматрање Обавезујућих критеријума за ближе утврђивање логичке 

нумерације канала са представницима оператора Телекома, СББ, Сат-тракт и ЈП 

Пошта;  
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4. Разматрање Извештаја о реализацији Финансијског плана РЕМ за 2018.годину. 

и доношење одлуке;  

5. Разматрање Финансијских извештаја, Напомена и Извештаја ревизора по 

завршном рачуну за 2018.годину Регулаторног тела за електронске медије и 

доношење одлуке;  

6. Разматрање Извештаја о раду РЕМ-а за 2018. годину и доношење одлуке;  

7. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

дифузног предузећа „Б92“ а.д. Београд и Play radiо д.о.о. Београд, за 

поништавање или укидање допунског решења Регулаторног тела за електронске 

медије број 05-2459/18-3 од 21.12.2018. године и допунског решења број 05-

2459/18-3 од 21.12.2018. године; 

8. Обавештење о промени власничке структуре пружалаца медијске услуге Радио 

дифузног предузећа „Б92“ а.д. ул. Београд и Play radiо д.о.о. Београд;  

9. Разматрање и доношење одлуке по пријавaма промене власничке структуре 

пружалаца медијске услуге Радио дифузног предузећа „Б92“ а.д. Београд и Play 

radiо д.о.о. Београд;  

10. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге Fortus 

Media д.о.о. Београд - Дечија ТВ, сходно члану 105. Закона о електронским 

медијима;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

Оригинал Филм д.о.о. Београд - MTS Classic;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

Оригинал Филм д.о.о. Београд - Jeka;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

Оригинал Филм д.о.о. Београд - W.W.M.-World Wide Music;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

Оригинал Филм д.о.о. Београд - MTS;  

15. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева „РТВ Алди“ д.о.о. Прешево - 

РТВ Алди да своју медијску услугу пружа на територији општине Медвеђа; 

16. Разматрање извештајa Службе за надзор и анализу по пријави Савјета Агенције 

за електронске медије Црне Горе и доношење одлуке;  

17. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу 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) за фебруар месец 2019. и доношење 

одлуке;  

18. Извештај са педесетог састанка Контакт Комитета директиве о аудиовизуелним 

медијским услугама 27. и 28. фебруар 2019. године, Белгија, Брисел;  

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 
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1. Разматрање и доношење одлуке о захтеву за продужење дозволе РЕМ-а број 

73/2007-2 ПМУ Радио Сомбор а.д. Сомбор у стечају, а у вези са пресудом 

Управног суда III/7 у 879/16 од 28.01.2016. године; 

2. Давање овлашћења члану Савета Ђорђу Возаревићу и правном саветнику 

Тамари Плећевић да представљају РЕМ у предметима Јавних медијских сервиса 

и Акционог плана националних мањина; 

 

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

Савет РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 206. редовне седнице: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 205. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

13. марта 2019. године, записника са 330. ванредне седница Савета РЕМ-а 

одржане дана 19. марта 2019. године, записника са 331. ванредне седница 

Савета РЕМ-а одржане дана 25. марта 2019. године и записника са 332. 

ванредне седница Савета РЕМ-а одржане дана 26. марта 2019. године;  

3. Разматрање Обавезујућих критеријума за ближе утврђивање логичке 

нумерације канала са представницима оператора Телекома, СББ, Сат-

тракт и ЈП Пошта;  

4. Разматрање Извештаја о реализацији Финансијског плана РЕМ за 

2018.годину. и доношење одлуке;  

5. Разматрање Финансијских извештаја, Напомена и Извештаја ревизора по 

завршном рачуну за 2018.годину Регулаторног тела за електронске медије и 

доношење одлуке;  

6. Разматрање Извештаја о раду РЕМ-а за 2018. годину и доношење одлуке;  

7. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

дифузног предузећа „Б92“ а.д. Београд и Play radiо д.о.о. Београд, за 

поништавање или укидање допунског решења Регулаторног тела за 

електронске медије број 05-2459/18-3 од 21.12.2018. године и допунског 

решења број 05-2459/18-3 од 21.12.2018. године; 

8. Обавештење о промени власничке структуре пружалаца медијске услуге 

Радио дифузног предузећа „Б92“ а.д. ул. Београд и Play radiо д.о.о. Београд;  

9. Разматрање и доношење одлуке по пријавaма промене власничке 

структуре пружалаца медијске услуге Радио дифузног предузећа „Б92“ а.д. 

Београд и Play radiо д.о.о. Београд;  

10. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Fortus Media д.о.о. Београд - Дечија ТВ, сходно члану 105. Закона о 

електронским медијима;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

Оригинал Филм д.о.о. Београд - MTS Classic;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

Оригинал Филм д.о.о. Београд - Jeka;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

Оригинал Филм д.о.о. Београд - W.W.M.-World Wide Music;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

Оригинал Филм д.о.о. Београд - MTS;  
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15. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева „РТВ Алди“ д.о.о. 

Прешево - РТВ Алди да своју медијску услугу пружа на територији 

општине Медвеђа; 

16. Разматрање извештајa Службе за надзор и анализу по пријави Савјета 

Агенције за електронске медије Црне Горе и доношење одлуке;  

17. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу 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) за фебруар месец 

2019. и доношење одлуке;  

18. Извештај са педесетог састанка Контакт Комитета директиве о 

аудиовизуелним медијским услугама 27. и 28. фебруар 2019. године, 

Белгија, Брисел; 

19. Разматрање и доношење одлуке о захтеву за продужење дозволе РЕМ-а број 

73/2007-2 ПМУ Радио Сомбор а.д. Сомбор у стечају, а у вези са пресудом 

Управног суда III/7 у 879/16 од 28.01.2016. године; 

20. Давање овлашћења члану Савета Ђорђу Возаревићу и правном саветнику 

Тамари Плећевић да представљају РЕМ у предметима Јавних медијских 

сервиса и Акционог плана националних мањина; 

 

 

 

2. Усвајање записника са 205. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

13. марта 2019. године, записника са 330. ванредне седницe Савета РЕМ-а 

одржане дана 19. марта 2019. године, записника са 331. ванредне седницe 

Савета РЕМ-а одржане дана 25. марта 2019. године и записника са 332. 

ванредне седницe Савета РЕМ-а одржане дана 26. марта 2019. године;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се записник са 205. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 13. 

марта 2019. године, записни са 330. ванредне седницe Савета РЕМ-а одржане дана 19. 

марта 2019. године, записник са 331. ванредне седницe Савета РЕМ-а одржане дана 25. 

марта 2019. године и записника са 332. ванредне седницe Савета РЕМ-а одржане дана 

26. марта 2019. године. 

 

 

 

3. Разматрање Обавезујућих критеријума за ближе утврђивање логичке 

нумерације канала са представницима оператора Телекома, СББ, Сат-

тракт и ЈП Пошта; 

 

Седници су приступили представници СББ Јован Зечевић, Сузана Тодоровић, Славен 

Моравчевић, Намања Галић, представници Телекома Мирјана Вукашиновић и 

Александра Петровић, представник Сат-тракта Илија Стјепановић и Мирослав Иковић. 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да је обављен разговор са представницима оператора. 

 

 

 

4. Разматрање Извештаја о реализацији Финансијског плана РЕМ за 

2018.годину. и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Извештај о реализацији Финансијског плана РЕМ за 2018.годину. 

 

 

 

5. Разматрање Финансијских извештаја, Напомена и Извештаја ревизора по 

завршном рачуну за 2018.годину Регулаторног тела за електронске медије и 

доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Финансијски извештај, Напомена и Извештај ревизора по завршном 

рачуну за 2018.годину Регулаторног тела за електронске медије.  

 

 

 

6. Разматрање Извештаја о раду РЕМ-а за 2018. годину и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Извештај о раду РЕМ-а за 2018. годину. 

 

 

 

7. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

дифузног предузећа „Б92“ а.д. Београд и Play radiо д.о.о. Београд, за 

поништавање или укидање допунског решења Регулаторног тела за 
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електронске медије број 05-2459/18-3 од 21.12.2018. године и допунског 

решења број 05-2459/18-3 од 21.12.2018. године; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се поништава допунско решење Регулаторног тела за 

електронске медије број 05-2459/18-3 од 21.12.2018. године. 

Доноси се решење којим се поништава допунско решење Регулаторног тела за 

електронске медије број 05-2460/18-3 од 21.12.2018. године. 

 

  

 

8. Обавештење о промени власничке структуре пружалаца медијске услуге 

Радио дифузног предузећа „Б92“ а.д. Београд и Play radiо д.о.о. Београд; 
 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Радио дифузном предузећу „Б92“ а.д. 

Београд, којим ће обавестити истог да је према одредби из члана 105. став 1. Закона о 

електронским медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014), ималац дозволе за 

пружање медијске услуге дужан да сваку промену власничке структуре у основном 

капиталу (промена оснивача или промена висибне учешћа оснивача у капиталу), 

претходно пријави Регулатору у писменој форми и да ће Савет Регулатора убудуће, у 

случају непријављивања промене власничке структуре Регулатору, покренути поступак 

изрицања мера у складу са чланом 28. Закона о електронским медијима. 

 

Даје се налог Стручној служби да изврши промену података на сајту Регулатора 

и у дозволи за емитовање програма Радио дифузног предузећа „Б92“ а.д. Београд, а 

који се односе на власничку структуру наведеног имаоца дозволе. 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Play radiо д.о.о. Београд, којим ће 

обавестити истог да је према одредби из члана 105. став 1. Закона о електронским 

медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014), ималац дозволе за пружање медијске 

услуге дужан да сваку промену власничке структуре у основном капиталу (промена 

оснивача или промена висибне учешћа оснивача у капиталу), претходно пријави 

Регулатору у писменој форми и да ће Савет Регулатора убудуће, у случају 

непријављивања промене власничке структуре Регулатору, покренути поступак 

изрицања мера у складу са чланом 28. Закона о електронским медијима. 

 

Даје се налог Стручној служби да изврши промену података на сајту Регулатора 

и у дозволи за емитовање програма Play radiо д.о.о. Београд, а који се односе на 

власничку структуру наведеног имаоца дозволе. 
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9. Разматрање и доношење одлуке по пријавaма промене власничке 

структуре пружалаца медијске услуге Радио дифузног предузећа „Б92“ а.д. 

Београд и Play radiо д.о.о. Београд; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Да Савет Регулатора донесе решење којим се утврђује да планираном променом 

власничке структуре Радио дифузног предузећа „Б92“ а.д. Београд, која би била 

извршена тако што би непосредни оснивач тог друштва, Друштво за консултантске 

активности у вези с пословањем и осталим управљањем Астонко д.о.о. Београд 

откупио 1,312061% акција РДП Б92 а.д. Београд од мањинског акционара привредног 

друштва Прва телевизија д.о.о. Београд, неће настати стање којим се нарушава 

медијски плурализам. 

 

Да Савет Регулатора донесе решење којим се утврђује да планираном променом 

власничке структуре Play radiо д.о.о. Београд, која би била извршена тако што би 

посредни оснивач тог друштва, Друштво за консултантске активности у вези с 

пословањем и осталим управљањем Астонко д.о.о. Београд откупио 1,312061% акција 

РДП Б92 а.д. Београд од привредног друштва Прва телевизија д.о.о. Београд, неће 

настати стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

 

 

10. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Fortus Media d.o.o. Београд - Дечија ТВ, сходно члану 105. Закона о 

електронским медијима;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Fortus Media d.o.o. Београд - Дечија 

ТВ којим ће се обавестити да је према одредби члана 105. Закона о електронским 

медијима, ималац дозволе за пружање медијске дозволе дужан да сваку промену 

власничке структуре у основном капиталу, претходно пријави Регистратору у писаној 

форми, као и да ће Савет Регулатора убудуће, у случају поновног непријављивања 

промене власничке структуре, покренути поступак за изрицање мера (члан 28. Закона о 

електронским медијима). 

 

 

 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

Оригинал Филм д.о.о. Београд - MTS Classic; 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на промену скраћеног идентификационог знака пружаоца 

медијске услуге Привредно друштво Оригинал Филм д.о.о. Београд - MTS Classic, у 

нови скраћени идентификациони знак „R&R Muzzik“. 

 

Налаже се стручној служби да изврши промену идентификационог знака у 

дозволи пружаоца медијске услуге Привредно друштво Оригинал Филм д.о.о. Београд,  

- W.W.M.-World Wide MTS Classic. 

 

 

 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

Оригинал Филм д.о.о. Београд - Jeka; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на промену скраћеног идентификационог знака пружаоца 

медијске услуге Привредно друштво Оригинал Филм д.о.о. Београд - Jeka, у нови 

скраћени идентификациони знак „Jeka Muzzik“. 

 

Налаже се стручној служби да изврши промену идентификационог знака у 

дозволи пружаоца медијске услуге Привредно друштво Оригинал Филм д.о.о. Београд,  

- Jeka. 

 

 

 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

Оригинал Филм д.о.о. Београд - W.W.M.-World Wide Music; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на промену скраћеног идентификационог знака пружаоца 

медијске услуге Привредно друштво Оригинал Филм д.о.о. Београд - W.W.M.-World 

Wide Music, у нови скраћени идентификациони знак „W.W.Muzzik“. 

 

Налаже се стручној служби да изврши промену идентификационог знака у 

дозволи пружаоца медијске услуге Привредно друштво Оригинал Филм д.о.о. Београд 

- W.W.M.-World Wide Music. 
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14. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

Оригинал Филм д.о.о. Београд - MTS; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на промену скраћеног идентификационог знака пружаоца 

медијске услуге Привредно друштво Оригинал Филм д.о.о. Београд - MTS, у нови 

скраћени идентификациони знак „Muzzik“. 

 

Налаже се стручној служби да изврши промену идентификационог знака у 

дозволи пружаоца медијске услуге Привредно друштво Оригинал Филм д.о.о. Београд, 

ул. Коче Поповића 9 - MTS. 

 

 

 

15. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева „РТВ Алди“ д.о.о. 

Прешево - РТВ Алди да своју медијску услугу пружа на територији 

општине Медвеђа; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се захтев за приступ другом мултиплексу у алотменту Јастребац 

пружаоцу медијске услуге „РТВ Алди“ д.о.о. Прешево - РТВ Алди. 

 

  

 

16. Разматрање извештајa Службе за надзор и анализу по пријави Савјета 

Агенције за електронске медије Црне Горе и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Извештај службе. 

 

 

 

17. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу 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 
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републике и код ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС) за фебруар месец 

2019. 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 

д.о.о. Београд - ТВ Пинк, Радио дифузно предузеће Б92 а.д. Београд - ТВ O2, 

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, Прва телевизија д.о.о. Београд - Прва, 

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. 

Београд - Nacionalna Happy TV у вези са повредама одредби члана 12; 29.1.1; 29.1.2; 

30.1; 32; 33.4; 33.5; 35.1; 37.3; 46.3.3; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по 

извештају Службе за надзор и анализу за месец фебруар 2019. године. 

 

 

 

18. Извештај са педесетог састанка Контакт Комитета директиве о 

аудиовизуелним медијским услугама 27. и 28. фебруар 2019. године, 

Белгија, Брисел;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем. 

 

 

 

19. Разматрање и доношење одлуке о захтеву за продужење дозволе РЕМ-а број 

73/2007-2 ПМУ Радио Сомбор а.д. Сомбор у стечају, а у вези са пресудом 

Управног суда III/7 у 879/16 од 28.01.2016. године; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак продужења важења дозволе Регулаторног тела за 

електронске медије за пружање медијске услуге број 73/2007-2 пружаоцу медијске 

услуге „Радио Сомбор“ а.д. Сомбор у стечају, Трг Светог Ђорђа бр. 1 – Радио Сомбор.  

 

ПОЗИВА СЕ пуномоћник или законски заступник пружаоца медијске услуге 

„Радио Сомбор“ а.д. Сомбор у стечају, Трг Светог Ђорђа бр. 1 – Радио Сомбор, да дана 

23. априла 2019. године дође у Регулаторно тело за електронске медије, Београд, Трг 

Николе Пашића број 5, спрат IV у 12 часова, ради изјашњења у поступку продужења 

важења дозволе за пружање медијске услуге. У случају спречености да се одазове 
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позиву, пружалац медијске услуге је дужан да о томе обавести Регулаторно тело за 

електронске медије. 

 

 

20. Давање овлашћења члану Савета Ђорђу Возаревићу и правном саветнику 

Тамари Плећевић да представљају РЕМ у предметима Јавних медијских 

сервиса и Акционог плана националних мањина; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се овлашћење члану савета Ђорђу Возаревићу и правном саветнику Тамари 

Плећевић. 

 

Седница завршена у 12:30 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


