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Број: 

Датум:  

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 288. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 21.09.2017. 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. Горан Пековић, члан Савета 

3. Оливера Зекић, члан Савета 

4. Александра Јанковић, члан Савета 

5. Ђорђе Возаревић, члан Савета 

6. Радоје Кујовић. Члан Савета 

 

Седници је присуствовла 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. Правно-техничко усклађивање Предлога стратегије развоја медијске услуге 

радија и аудио-визуелних медијских услуга у Републици Србији са сугестијама 

Републичког секретаријата за законодавство; 

3. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге Телевизија Пожега д.о.о. – ТВ Пожега, 

Пожега због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским 

медијима; 

4. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу медијске услуге телевизије "Santos-comerce" д.o.o. – ТВ Сантос из 

Зрењанина због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским 

медијима; 

5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу медијске услуге телевизије "SAT-TV Communication export-import" 

д.o.o. – САТ ТВ из Пожаревца због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 
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6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге YU Eco d.о.о. – ТV YU Eco, Суботица, због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

7. Доношење одлуке о покретању поступака одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге радија/телевизијског емитовања бр. 166-1/2008-8 издате пружаоцу 

медијске услуге Делта телевизија д.о.о. – ТВ Делта, Нови Сад због наступања разлога 

прописаних у члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

8. Доношење одлуке о покретању поступака одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге радија/телевизијског емитовања бр. 146/2008-2 издате пружаоцу 

медијске услуге Конзум Лав д.о.о. – ТВ Лав плус, Ужице због наступања разлога 

прописаних у члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

9. Доношење одлуке о покретању поступака одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге радија/телевизијског емитовања бр. 161/2008-8 издате пружаоцу 

медијске услуге Информативни центар д.о.о. – ТВ Прибој, Прибој због наступања 

разлога прописаних у члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

10. Доношење одлуке о покретању поступака одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања бр. 160/2008-4 издате пружаоцу медијске 

услуге RTV Prima internacional d.o.o. – TВ Прима, Бајина Башта због наступања разлога 

прописаних у члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

11. Доношење одлуке о покретању поступака одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања бр. 143-1/2008-3 издате пружаоцу медијске 

услуге YU Eco d.o.o. – TV YU Eco, Суботица због наступања разлога прописаних у 

члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Друштво са ограниченом одговорношћу „Радио Чачак“ из Чачка, ул. Жупана 

Страцимира бр. 35/2 – Радио Чачак 103,8, за промену власничке структуре; 

13. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Предузеће „ТВ 5“ д.о.о из Ужица, ул. Михајла Пупина бр. 1 – Телевизија 5 Плус, за 

промену власничке структуре; 

14. Информација о промени власничке структуре Радиотелевизија Панчево доо, 

Панчево; 

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

скраћеног идентификационог знака пружаоца медијске услуге Удружење грађана 

„Ромски центар за демократију“ из Ваљева, ул. Попучке бб – Радио Точак; 

16. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева Surdulička radio televizija doo, Surdulica, ул. 5. септембра 3, Сурдулица – СРТ, 

бр. 05-2234/17 од 20.09.2017. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

17. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева, Предузеће Маг плус д.о.о., Обреновац ул. Ђачког батаљона бр. 11, Обреновац– 

ТВ Сага, бр. 05-2190/17 од 13.09.2017. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

18. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности код 

националних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудио-визуелном 

комерцијалном комуникацијом на основу законa о оглашавању за ЈУЛ 2017. године и 

доношење одлуке;  

  

  

 

1. Усвајање дневног реда; 
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 7 ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Правно-техничко усклађивање Предлога стратегије развоја медијске 

услуге радија и аудио-визуелних медијских услуга у Републици Србији са 

сугестијама Републичког секретаријата за законодавство; 

3. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Телевизија Пожега д.о.о. – ТВ 

Пожега, Пожега због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

4. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије "Santos-comerce" д.o.o. – ТВ 

Сантос из Зрењанина због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије "SAT-TV Communication 

export-import" д.o.o. – САТ ТВ из Пожаревца због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге YU ECO d.о.о. – ТV YU Eco, 

Суботица, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

7. Доношење одлуке о покретању поступака одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге радија/телевизијског емитовања бр. 166-1/2008-8 издате пружаоцу 

медијске услуге Делта телевизија д.о.о. – ТВ Делта, Нови Сад због наступања 

разлога прописаних у члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

8. Доношење одлуке о покретању поступака одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге радија/телевизијског емитовања бр. 146/2008-2 издате пружаоцу 

медијске услуге Конзум Лав д.о.о. – ТВ Лав плус, Ужице због наступања разлога 

прописаних у члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

9. Доношење одлуке о покретању поступака одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге радија/телевизијског емитовања бр. 161/2008-8 издате пружаоцу 

медијске услуге Информативни центар д.о.о. – ТВ Прибој, Прибој због наступања 

разлога прописаних у члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

10. Доношење одлуке о покретању поступака одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања бр. 160/2008-4 издате пружаоцу медијске 

услуге RTV Prima internacional d.o.o. – TВ Прима, Бајина Башта због наступања 

разлога прописаних у члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

11. Доношење одлуке о покретању поступака одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања бр. 143-1/2008-3 издате пружаоцу 

медијске услуге YU ECO d.o.o. – TV YU Eco, Суботица због наступања разлога 

прописаних у члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Друштво са ограниченом одговорношћу „Радио Чачак“ из Чачка, ул. Жупана 

Страцимира бр. 35/2 – Радио Чачак 103,8, за промену власничке структуре; 
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13. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Предузеће „ТВ 5“ д.о.о из Ужица, ул. Михајла Пупина бр. 1 – Телевизија 5 Плус, за 

промену власничке структуре; 

14. Информација о промени власничке структуре Радиотелевизија Панчево 

доо, Панчево; 

15. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на 

промену скраћеног идентификационог знака пружаоца медијске услуге Удружење 

грађана „Ромски центар за демократију“ из Ваљева, ул. Попучке бб – Радио 

Точак; 

16. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева Surdulička radio televizija doo, Surdulica, ул. 5. септембра 3, 

Сурдулица – СРТ, бр. 05-2234/17 од 20.09.2017. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

17. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева, Предузеће Маг плус д.о.о., Обреновац ул. Ђачког батаљона бр. 11, 

Обреновац– ТВ Сага, бр. 05-2190/17 од 13.09.2017. године, сходно члану 83. Закона 

о електронским медијима; 

18. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју 

неправилности код националних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са 

аудио-визуелном комерцијалном комуникацијом на основу законa о оглашавању 

за ЈУЛ 2017. године и доношење одлуке;  

   

  

 

2. Правно-техничко усклађивање Предлога стратегије развоја медијске 

услуге радија и аудио-визуелних медијских услуга у Републици Србији са 

сугестијама Републичког секретаријата за законодавство; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука да се текст Предлога стратегије развоја медијске услуге радија и 

аудио-визуелних медијских услуга у Републици Србији усклади са сугестијама 

Републичкој секретаријата за законодавство. 

Упутити допис Министарству културе и информисања у коме ће бити образложено 

зашто нису прихваћене одређене примедбе Републичког секретаријата за законодавство 

на текст Предлога Стратегије. 

 

  

 

3. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Телевизија Пожега д.о.о. – ТВ 

Пожега, Пожега због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

 

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

 

Обуставља се поступак за одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге Телевизија 

Пожега д.о.о. – ТВ Пожега, Пожега. 

 

  

 

4. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије "Santos-comerce" д.o.o. – ТВ 

Сантос из Зрењанина због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак за одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге "Santos-

comerce" д.o.o. – ТВ Сантос из Зрењанина. 

 

  

 

5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије "SAT-TV Communication 

export-import" д.o.o. – САТ ТВ из Пожаревца због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак за одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге "SAT-TV 

Communication export-import" д.o.o. – САТ ТВ из Пожаревца. 

 

  

 

6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге YU ECO d.о.о. – ТV YU Eco, 

Суботица, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак за одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге YU ECO d.о.о. 

– ТV YU Eco, Суботица. 
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7. Доношење одлуке о покретању поступака одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге радија/телевизијског емитовања бр. 166-1/2008-8 издате пружаоцу 

медијске услуге Делта телевизија д.о.о. – ТВ Делта, Нови Сад због наступања 

разлога прописаних у члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге 

радија/телевизијског емитовања.  

ПОЗИВА СЕ пуномоћник или законски заступник пружаоца медијске услуге ради 

изјашњења у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге на следећу 

седницу Савета. 

 

  

 

8. Доношење одлуке о покретању поступака одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге радија/телевизијског емитовања бр. 146/2008-2 издате пружаоцу 

медијске услуге Конзум Лав д.о.о. – ТВ Лав плус, Ужице због наступања разлога 

прописаних у члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге 

радија/телевизијског емитовања.  

ПОЗИВА СЕ пуномоћник или законски заступник пружаоца медијске услуге ради 

изјашњења у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге на следећу 

седницу Савета. 

 

  

 

9. Доношење одлуке о покретању поступака одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге радија/телевизијског емитовања бр. 161/2008-8 издате пружаоцу 

медијске услуге Информативни центар д.о.о. – ТВ Прибој, Прибој због наступања 

разлога прописаних у члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге 

радија/телевизијског емитовања.  

ПОЗИВА СЕ пуномоћник или законски заступник пружаоца медијске услуге ради 

изјашњења у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге на следећу 

седницу Савета. 
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10. Доношење одлуке о покретању поступака одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања бр. 160/2008-4 издате пружаоцу медијске 

услуге RTV Prima internacional d.o.o. – TВ Прима, Бајина Башта због наступања 

разлога прописаних у члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге 

радија/телевизијског емитовања.  

ПОЗИВА СЕ пуномоћник или законски заступник пружаоца медијске услуге ради 

изјашњења у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге на следећу 

седницу Савета. 

 

  

 

11. Доношење одлуке о покретању поступака одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања бр. 143-1/2008-3 издате пружаоцу 

медијске услуге YU ECO d.o.o. – TV YU Eco, Суботица због наступања разлога 

прописаних у члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге 

радија/телевизијског емитовања.  

 

ПОЗИВА СЕ пуномоћник или законски заступник пружаоца медијске услуге ради 

изјашњења у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге на следећу 

седницу Савета. 

 

  

 

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Друштво са ограниченом одговорношћу „Радио Чачак“ из Чачка, ул. Жупана 

Страцимира бр. 35/2 – Радио Чачак 103,8, за промену власничке структуре; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке структуре 

Друштва са ограниченом одговорношћу „Радио Чачак“ из Чачка, ул. Жупана 

Страцимира бр. 35/2 – Радио Чачак 103,8, која би била извршена расподелом 

сопственог удела друштва члановима друштва сразмерно учешћу њихових удела у 

основном капиталу друштва и то члану друштва Милошу Бојовићу 1,22% удела и члану 
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Друштву за производњу, трговину и услуге друштва Леонардо д.о.о Чачак 0,48% удела, 

неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам; 

 

Даје се налог Стручној служби да након достављања извода из АПР-а изврши промену 

података у дозволи за пружање медијске услуге који се односе на власничку структуру 

Радио Чачак 103,8. 

 

  

 

13. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Предузеће „ТВ 5“ д.о.о из Ужица, ул. Михајла Пупина бр. 1 – Телевизија 5 Плус, за 

промену власничке структуре; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке структуре 

Предузећа „ТВ 5“ д.о.о из Ужица, ул. Михајла Пупина бр. 1 – Телевизија 5 Плус која би 

била извршена тако што би његов досадашњи власник Миодраг Бановић из Ужица, 

пренео свој оснивачки удео у висини од 50% у капиталу тог друштва на постојећег 

члана друштва Предрага Ковачевића из Ужица, након чега би Предраг Ковачевић 

пренео целокупан свој удео у висини од 100% у капиталу друштва на новог оснивача 

Илију Петронијевића из Ужица, неће настати стање којим се нарушава медијски 

плурализам; 

 

Даје се налог Стручној служби да након достављања извода из АПР-а, изврши промену 

података у дозволи за пружање медијске услуге који се односе на власничку структуру 

Телевизија 5 Плус. 

 

  

 

14. нформација о промени власничке структуре Радиотелевизија Панчево 

доо, Панчево; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом. 

 

  

 

15. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на 

промену скраћеног идентификационог знака пружаоца медијске услуге Удружење 

грађана „Ромски центар за демократију“ из Ваљева, ул. Попучке бб – Радио 

Точак; 

 

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

 

Одбија се захтев за промену скраћеног идентификационог знака пружаоца медијске 

услуге Удружење грађана „Ромски центар за демократију“ из Ваљева, ул. Попучке бб – 

Радио Точак у нови скраћени идентификациони знак Ваљево радио 1035, 103,5 MHz. 

 

  

 

16. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева SURDULIČKA RADIO TELEVIZIJA DOO, SURDULICA , ул. 5. 

септембра 3, Сурдулица – СРТ, бр. 05-2234/17 од 20.09.2017. године, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу захтева 

Surdulička radio televizija doo, Surdulica, ул. 5. септембра 3, Сурдулица – СРТ, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима. 

Налаже се стручној служби да решењем утврди накнаду за пружање аудио-визуелне 

медијске услуге на основу захтева Surdulička radio televizija doo, Surdulica ул. 5. 

септембра 3, Сурдулица – СРТ, сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 

 

  

 

17. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева, Предузеће Маг плус д.о.о., Обреновац ул. Ђачког батаљона бр. 11, 

Обреновац– ТВ Сага, бр. 05-2190/17 од 13.09.2017. године, сходно члану 83. Закона 

о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу захтева 

Предузећу Маг плус д.о.о., Обреновац ул. Ђачког батаљона бр. 11, Обреновац– ТВ 

Сага, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

Налаже се стручној служби да решењем утврди накнаду за пружање аудио-визуелне 

медијске услуге на основу захтева, Предузећу Маг плус д.о.о., Обреновац ул. Ђачког 

батаљона бр. 11, Обреновац– ТВ Сага, сходно члану 36. Закона о електронским 

медијима. 

 

  

 

18. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју 

неправилности код националних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са 

аудио-визуелном комерцијалном комуникацијом на основу законa о оглашавању 

за ЈУЛ 2017. године и доношење одлуке; 
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Након разматрања наведеног чланови Савета су 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 Друштво са 

ограниченом одговорношћу - ТВ Пинк, Радио дифузно предузеће Б92 А.Д. - ТВ Б92, 

Предузће за маркетинг, издавачку делатност, Прва телевизија Д.О.О. – Прва, Предузеће 

за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О.– Nacionalna 

Happy TV, Јавне медијске установе Радио-телевизије Србије, РТС1, у вези са повредама 

одредби члана 12; 28.2; 29.1.2; 30.1; 32; 33.4; 35.1; 35.2; 37.1; 37.3; 46.3.3; 65.2; 66.4 

Закона о електронских медија, а по извештају Службе за надзор и анализу за месец јул 

2017. године. 

Овлашћује се адвокат Милан Бирман да заступа РЕМ пред надлежним судом. 

 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

Записник сачинила 

 

Драгана Таљић 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


