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Број: 

Датум: 

Београд 

З А П И С Н И К 

 

 

са 342. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 11.06.2019. године, са почетком у 13.30 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. Разматрање Извештаја о поднетим пријавама на Јавни конкурс за пружање 

медијске услуге радија путем аналогног предноса за подручје целе Републике 

(Кр5); 

3. Утврђивање Листе свих подносилаца пријаве на Јавни конкурс за пружање 

медијске услуге радија путем аналогног предноса за подручје целе Републике 

(Кр5) чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 342. ванредне седнице. 

 

 

1. Усвајање дневног реда; 



 

2. Разматрање Извештаја о поднетим пријавама на Јавни конкурс за 

пружање медијске услуге радија путем аналогног предноса за подручје целе 

Републике (Кр5); 

3. Утврђивање Листе свих подносилаца пријаве на Јавни конкурс за пружање 

медијске услуге радија путем аналогног предноса за подручје целе 

Републике (Кр5) чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року; 

 

 
 

2. Разматрање Извештаја о поднетим пријавама на Јавни конкурс за 

пружање медијске услуге радија путем аналогног предноса за подручје целе 

Републике (Кр5);               

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се  да су чланови Савета упознати са Извештајем. 

 

Одбацује се пријава Кр 5-6/19 Southern Fest д.о.о., Београд – Radio Fest као 

непотпуна. 

 

 

 

3. Утврђивање Листе свих подносилаца пријаве на Јавни конкурс за пружање 

медијске услуге радија путем аналогног предноса за подручје целе 

Републике (Кр5) чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року;               

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

На основу члана 96. став 2. Закона о електронским медијима („Службени 

гласник РС“, бр. 83/14 и 6/2016 - др. закон) Савет Регулаторног тела за електронске 

медије, објављује 

ЛИСТУ 

 

подносилаца пријава на Jавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске 

услуге радија путем аналогног преноса, објављеног у „Службеном гласнику РС“, 

бр. 15/19  чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року 

 

за зону покривања – подручје целе Републике (Кр5): 

 

1. Kolorton Print d.o.o. Београд – Radio Cherry; 

2. РТВ 101 д.о.о. Београд – Радио 101; 

3. Radio Njoy d.o.o. Београд – Radio S media; 

4. Play Radio d.o.o. Београд – Radio Balkan и 



 

5. Медијски центар Радио Пулс Гроцка д.о.о., Београд – Национални Радио 

Пулс.   

 

Седница завршена у 14 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


