
 

 

 

 

Број: 01-773/22 

Датум: 05. маја 2022. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 424. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 15. априла 2022. године, са почетком у 11 часова 

 

У раду седнице учествовали су електронским односно телефонским путем 

сходно члану 37. став 2) Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета: 

 

1. Оливера Зекић, председница Савета; 

2. Александра Јанковић, члан Савета 

3. Јудита Поповић, чланица Савета 

4. Радоје Кујовић, члан Савета 

5. Александар Витковић, члан Савета 

6. Вишња Аранђеловић, чланица Савета 

7. Милорад Вукашиновић, члан Савета 

8. Божидар Зечевић, члан Савета 

9. Немања Тасић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

Седницом је председавала председница Савета, Оливера Зекић, која је 

констатовала да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.  

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и доношење одлуке о расписивању и објављивању Огласа за Јавни 

конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно 

аналогног преноса за подручје целе Републике; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања предложеног дневног реда, Савет је једногласно усвојио 

дневни ред за 424. ванредну седницу. 
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2. Разматрање и доношење одлуке о расписивању и објављивању Огласа за 

Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког 

дигиталног односно аналогног преноса за подручје целе Републике; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука о расписивању Огласа за Јавни конкурс за издавање дозвола 

за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем 

терестричког дигиталног односно аналогног преноса за подручје целе Републике  за по 

4 дозволе за пружање медијске услуге (4 ТВ и 4 радија). 

 

Oглас за јавни конкурс објавити у Сл. гласнику РС и на сајту Регулатора. 

 

 

Седница завршена у 11.30 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА  

 

Драгана Таљић  

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 

 

  

 


