
 

 

 

 

Број: 01-1496/22 

Датум: 07.10.2022. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 433. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 29. јула 2022. године, са почетком у 11 часова 

 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

1. Оливера Зекић, председница Савета; 

2. Милорад Вукашиновић, заменик председнице Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. Јудита Поповић, чланица Савета 

5. Радоје Кујовић, члан Савета 

6. Александар Витковић, члан Савета 

7. Вишња Аранђеловић, чланица Савета 

8. Божидар Зечевић, члан Савета 

9. Немања Тасић, члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

1. Рајка Галин Ћертић, извршна директорка 

2. Милан Тодоровић, генерални секретар 

3. Саша Симовић, виши правни саветник 

4. Стевица Смедеревац, начелник служе за надзор и анализу 

5. Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета 

 

Седница је одржана у седишту Регулатора, Трг Николе Пашића 5, Београд, у сали 

за одржавање седница, на IV спрату. 

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. Информација Жељка Маторчевића у вези са издавањем дозволе Медијском 

центру Радио Пулс Гроцка д.о.о., Београд – Национални радио Пулс за 

пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса за 

подручје целе Републике Србије;  
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3. Информација Удружења „Ћирилица“, Нови Сад у вези са издавањем дозвола 

за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког 

дигиталног преноса за подручје целе Републике Србије;  

4. Информација Драгана Зорзића у вези са издавањем дозвола за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног 

преноса за подручје целе Републике Србије;  

5. Информација Иницијативе Крени - Промени у вези са издавањем дозвола за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког 

дигиталног преноса за подручје целе Републике Србије Pink Media Group 

d.o.o., Београд – TV Pink и Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, 

радио и телевизију Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV;  

6. Доношење одлуке издавању дозвола за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за подручје 

целе Републике Србије; 

7. Доношење одлуке о издавању дозвола за пружање медијске услуге радија 

путем терестричког аналогног преноса за подручје целе Републике Србије; 

8. Разматрање и доношење одлуке о расписивању и објављивању Огласа за 

Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања путем терестричког дигиталног преноса са алотмента Авала и  

медијске услуге  радија путем терестричког аналогног преноса  на подручју 

региона Града Београда. 

 

•  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Председница савета предложила је и допуну дневног реда. 

 

 

1. Разматрање и доношење одлуке о расписивању и објављивању Огласа за 

Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања путем терестичког дигиталног преноса за подручје целе Републике 

Србије; 

 

Након разматрања предложеног дневног реда, Савет је једногласно усвојио 

допуњени дневни ред за 433.  ванредну седницу. 

 

Председница Савета РЕМ-а Оливера Зекић је на почетку седнице изнела своје 

дискреционо право и одбила захтев Курира, односно његовог власника Игора Жежеља, 

да се из одлучивања о додели фреквенција изузме Јудита Поповић, чланица Савета. 

 

•  

2. Информација Жељка Маторчевића у вези са издавањем дозволе 

Медијском центру Радио Пулс Гроцка д.о.о., Београд – Национални 

радио Пулс за пружање медијске услуге радија путем терестричког 

аналогног преноса за подручје целе Републике Србије; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом. 

•  

3. Информација Удружења „Ћирилица“, Нови Сад у вези са издавањем 

дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем 

терестричког дигиталног преноса за подручје целе Републике Србије; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом. 

 

•  

4. Информација Драгана Зорзића у вези са издавањем дозвола за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког 

дигиталног преноса за подручје целе Републике Србије; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом. 

 

•  

5. Информација Иницијативе Крени - Промени у вези са издавањем дозвола 

за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем 

терестричког дигиталног преноса за подручје целе Републике Србије 

Pink Media Group d.o.o., Београд – TV Pink и Предузеће за маркетинг, 

издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о., Београд - 

Nacionalna Happy TV; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом. 

 

•  

6. Доношење одлуке издавању дозвола за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за 

подручје целе Републике Србије; 

 

Председница Савета је у складу са Законом предложила формирање комисије која ће 

спровести гласање за доделу дозволе за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања путем терестричког дигиталног преноса за подручје целе Републике Србије.  

 

За чланове комисије предложени су: 
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1. Александра Јанковић, члан Савета 

2. Јудита Поповић, чланица Савета и 

3. Рајка Галин Ћертић, извршна директорка. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета, Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Формира се комисија за спровођење гласања у следећем саставу: 

 

1. Александра Јанковић, члан Савета 

2. Јудита Поповић, чланица Савета и 

3. Рајка Галин Ћертић, извршна директорка. 

 

Након тога приступило се тајном гласању. Записник о већању и гласању налази се у 

прилогу Записника. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола на основу Јавног конкурса за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за подручје целе 

Републике Србије подносиоцима  пријаве: 

 

1. ТВ Прва; 

2. ТВ Пинк; 

3. Nacionalna Happy ТВ; 

4. ТВ Б92. 

 

У прилогу Записника налази се Записник о већању и гласању. 

•  

7. Доношење одлуке о издавању дозвола за пружање медијске услуге радија 

путем терестричког аналогног преноса за подручје целе Републике 

Србије; 

 

Председница Савета је у складу са Законом предложила формирање комисије која ће 

спровести гласање за доделу дозволе за пружање медијске услуге радија путем 

терестричког аналогног преноса за подручје целе Републике Србије.  

За чланове комисије предложени су: 

 

1. Александра Јанковић, члан Савета 

2. Јудита Поповић, чланица Савета и 

3. Рајка Галин Ћертић, извршна директорка. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета, Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Формира се комисија за спровођење гласања у следећем саставу: 

 

1. Александра Јанковић, члан Савета 

2. Јудита Поповић, чланица Савета и 

3. Рајка Галин Ћертић, извршна директорка. 

 

Након тога приступило се тајном гласању. Записник о већању и гласању налази се у 

прилогу Записника. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола на основу Јавног конкурса за пружање медијске услуге радија 

путем терестричког аналогног преноса за подручје целе Републике Србије 

подносиоцима  пријаве: 

 

1. Hit Music FM; 

2. Радио С; 

3. Радио С2; 

4. Play радио. 

 

У прилогу Записника налази се Записник о већању и гласању. 

•  

8. Разматрање и доношење одлуке о расписивању и објављивању Огласа за 

Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса са 

алотмента Авала и  медијске услуге  радија путем терестричког 

аналогног преноса  на подручју региона Града Београда; 

 

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 путем терестричког дигиталног 

преноса са алотмента Авала и  медијске услуге  радија путем терестричког аналогног 

преноса  на подручју региона Града Београда  за (3 ТВ и 12 радија). 

 

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

 

•  

9. Разматрање и доношење одлуке о расписивању и објављивању Огласа за 

Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања путем терестичког дигиталног преноса за 

подручје целе Републике Србије; 
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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 путем путем терестичког дигиталног 

преноса за подручје целе Републике Србије (1 ТВ). 

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

 

Седница завршена у 12.30 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА  

 

Драгана Таљић  

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 

 

  

 

  


