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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 264. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 18.08.2016. године, са почетком у 11,00 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. Милош Рајковић, члан Савета 

3. Слободан Вељковић, члан Савета 

4. Божидар Николић, члан Савета 

5. Александра Јанковић, члан Савета 

6. Оливера Зекић, члан Савета 

 

Седници је присуствовао Никола Попмихајлов, медијски аналитичар. 

 

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: 

 

 Усвајање дневног реда; 

 Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Привредно 

друштво „Radio Max“ д.о.о. Златибор – Radio Max, за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима 

 Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће за 

производњу, трговину и услуге „Софтић“ д.о.о. Тутин – Радио РС за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима 

 Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге РТВ продукција 

и маркетинг „УБ компани“ д.о.о. Београд – Радио Уб за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

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

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 



 

 

Усваја се предложени дневни ред 264. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Привредно 

друштво „Radio Max“ д.о.о. Златибор – Radio Max, за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима 

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће за 

производњу, трговину и услуге „Софтић“ д.о.о. Тутин – Радио РС за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. 

Закона о електронским медијима 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге РТВ 

продукција и маркетинг „УБ компани“ д.о.о. Београд – Радио Уб за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. 

Закона о електронским медијима 

 

  

2. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Привредно 

друштво „Radio Max“ д.о.о. Златибор – Radio Max, за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима 

 

 

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

РЕМ једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

 

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће за 

производњу, трговину и услуге „Софтић“ д.о.о. Тутин – Радио РС за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. 

Закона о електронским медијима 

 

 

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

РЕМ једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге РТВ 

продукција и маркетинг „УБ компани“ д.о.о. Београд – Радио Уб за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. 

Закона о електронским медијима 

 

 



 

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

РЕМ једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

 

 

 

 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

У Београду,        

дана 18. августа  2016. године                                                       

Записник сачинио 

 

Никола Попмихајлов 

      заменик председника Савета 

 

                                                                                                                       Горан Петровић 

 


