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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 276. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 08.03.2017. 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. Милош Рајковић, члан Савета 

3. Слободан Вељковић, члан Савета 

4. Божидар Николић, члан Савета 

5. Оливера Зекић, члан Савета 

6. Александра Јанковић, члан Савета 

7. мр. Горана Пековић, члан Савета 

8. Ђорђe Возаревић, члан Савета 

9. 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 и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

Ривијера филм доо, Београд, Трг републике 5/8 – APS TV;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

Ривијера филм доо, Београд, Трг републике 5/8 – Полет ТВ;  

4. Разматрање и доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге 

Информативно и маркетиншки центар „«Luna Press“ д.о.о., Радио Луна Ужице за 

издавање сагласности на акт о преносу дозволе;  

5. Обавештење о промени правне форме и власничке структуре Предузећа за 

радиодифузну делатност „Тодоровић и други“ д.о.о. из Лозовика, ул. Обрада 

Миливојевића бр. 3 – Радио Моравац;   

6. Допис Министарству привреде у вези са приватизацијом пружаоца медијске 

услуге „Радио Телевизија Нови Пазар“ д.о.о., Нови Пазар;  



 

7. Информација о достави записника са  173, 174, 175 и 176 седнице Управног 

одбора „Радио-телевизије Војводине“ и Записник Управног одбора РТВ бр. 

15173 од 01. децембра 2016. године о доношењу одлуке Управног одбора без 

одржавања седнице;  

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

захтева Друштво са ограниченом одговорношћу Соко Инфо Ниш, ул. Генерала 

Боже Јанковића 9, Ниш– ТВ Сокобања, бр. 05-567/17 од 06.03.2017. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

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

захтева Preduzeća za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju Happy TV doo 

Beograd (Zemun), ул. Александра Дубчека 14, Београд - Happy TV, бр. 05-

2273/16 од 29.08.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима;  

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

захтева Moto Boem Trans д.о.о., Неготин, ogranak TV Trans, Negotin, ул.  

Бадњевска бб, Неготин – ТВ Транс, бр. 05-1378/16-2 од 14.09.2016. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева Друштво са ограниченом одговорношћу Краљевачка телевизија, 

Краљево , ул. Ибарска 10, Краљево – КА ТВ, бр. 05-1196/16-2 од 13.09.2016. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Заменик председника Савета, Горан Петровићпредложио је допуну дневног реда: 

 

1. Разматрање и доношење одлуке о захтеву Омладинског позоришта Дадов за 

емитовање најавног спота прославе "Дани Београда" у програмима ПМУ ван 

огласних блокова; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 276. ванредне седнице са допуном. 

 

 

1. Усвајање дневног реда; 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

Ривијера филм доо, Београд, Трг републике 5/8 – APS TV;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

Ривијера филм доо, Београд, Трг републике 5/8 – Полет ТВ;  

4. Разматрање и доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге 

Информативно и маркетиншки центар «LUNA PRESS» ДОО – РАДИО 

ЛУНА Ужице за издавање сагласности на акт о преносу дозволе;  

5. Обавештење о промени правне форме и власничке структуре Предузећа за 

радиодифузну делатност „Тодоровић и други“ д.о.о. из Лозовика, ул. Обрада 

Миливојевића бр. 3 – Радио Моравац;   



 

6. Допис Министарству привреде у вези са приватизацијом пружаоца 

медијске услуге «РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА НОВИ ПАЗАР» ДОО Нови Пазар;  

7. Информација о достави записника са  173, 174, 175 и 176 седнице Управног 

одбора „Радио-телевизије Војводине“ и Записник Управног одбора РТВ бр. 

15173 од 01. децембра 2016. године о доношењу одлуке Управног одбора без 

одржавања седнице;  

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

захтева Друштво са ограниченом одговорношћу СОКО ИНФО Ниш, ул. 

Генерала Боже Јанковића 9, Ниш– ТВ Сокобања, бр. 05-567/17 од 06.03.2017. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

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

захтева Preduzeća za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju Happy 

TV doo Beograd (Zemun), ул. Александра Дубчека 14, Београд - Happy TV, 

бр. 05-2273/16 од 29.08.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима;  

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

захтева MOTO BOEM TRANS DOO, NEGOTIN OGRANAK TV TRANS, 

NEGOTIN, ул.  Бадњевска бб, Неготин – ТВ Транс, бр. 05-1378/16-2 од 

14.09.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

КРАЉЕВАЧКА ТЕЛЕВИЗИЈА, КРАЉЕВО , ул. Ибарска 10, Краљево– КА 

ТВ, бр. 05-1196/16-2 од 13.09.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима;  

12. Разматрање и доношење одлуке о захтеву Омладинског позоришта Дадов за 

емитовање најавног спота прославе "Дани Београда" у програмима ПМУ 

ван огласних блокова;      
 

 
 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

Ривијера филм доо, Београд, Трг републике 5/8 – APS TV;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво Ривијера филм доо, Београд, Трг републике 5/8 – APS TV у MTS 

Classic.  

 

 
 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

Ривијера филм доо, Београд, Трг републике 5/8 – Полет ТВ;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 



 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво Ривијера филм доо, Београд, Трг републике 5/8 – Полет ТВ у ОК 

Канал. 

 

 
 

4. Разматрање и доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге 

Информативно и маркетиншки центар «LUNA PRESS» ДОО – РАДИО 

ЛУНА Ужице за издавање сагласности на акт о преносу дозволе;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на Нацрт плана поделе издвајање уз оснивање Информативно 

и маркетиншки центар „Luna Press» д.о.о., Ужице – Радио Луна којим би се извршила 

статусна промена издвајања уз оснивање, и на основу које би се извршио и пренос 

дозволе за пружање медијске услуге радија број 65/2007-3 од 10.12.2015. године са 

имаоца дозволе Информативно и маркетиншки центар «LUNA PRESS» ДОО Ужице, на 

новоосновано друштво стицаоца „Luna Media“ д.о.о., Ужице, након чега би ималац 

дозвола за пружање медијскe услугe било правно лице „Luna Media“ д.о.о., Ужице. 

 

Налаже се Стручној служби да након окончања статусне промене издвајање уз 

оснивање и уписа новооснованог друштва „Luna Media“ д.о.о., Ужице у Регистар 

привредних субјеката који се води код Агенције за привредне регистре, изврши 

промену податке у дозволи за пружање медијске услуге радија број 65/2007-3 од 

10.12.2015. године, тако што ће ималац дозволе бити новоосновано друштво „Luna 

Media“ д.о.о., Ужице 

 

 
 

5. Обавештење о промени правне форме и власничке структуре Предузећа за 

радиодифузну делатност „Тодоровић и други“ д.о.о. из Лозовика, ул. Обрада 

Миливојевића бр. 3 – Радио Моравац;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се налог Стручној служби да изврши промену података у дозволи за 

пружање медијске услуге Предузећа за радиодифузну делатност „Тодоровић и други“ 

о.д. из Лозовика, ул. Обрада Миливојевића бр. 3 – Радио Моравац, који се односе на 

правну форму и власничку структуру наведеног друштва. 

 

 
 

6. Допис Министарству привреде у вези са приватизацијом пружаоца 

медијске услуге «Радио Телевизија Нови Пазар» д.о.о., Нови Пазар;               



 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука којом се утврђује да услед предузимања права и обавеза из 

Уговора о продаји капитала Јавног предузећа за информисање «Нови Пазар» ЈП, Нови 

Пазар (сада: Радио телевизија Нови Пазар ДОО) од стране купца Конзорцијуму 

физичких лица који чине Денис Маврић са 25%, Музафер Драголовчанин са 25%, 

Мулаз Дацић са 25% и Емил Хаџић са 25% удела у конзорцијуму, неће настати стање 

којим се нарушава медијски плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. и 47. Закона о 

јавном информисању и медијима и члана 103. Закона о електронским медијима. 

 

 
 

7. Информација о достави записника са  173, 174, 175 и 176 седнице Управног 

одбора „Радио-телевизије Војводине“ и Записник Управног одбора РТВ бр. 

15173 од 01. децембра 2016. године о доношењу одлуке Управног одбора без 

одржавања седнице;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са информацијом. 

 

 
 

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

захтева Друштво са ограниченом одговорношћу СОКО ИНФО Ниш, ул. 

Генерала Боже Јанковића 9, Ниш– ТВ Сокобања, бр. 05-567/17 од 06.03.2017. 

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 

Друштво са ограниченом одговорношћу Соко Инфо Ниш, ул. Генерала Боже Јанковића 

9, Ниш – ТВ Сокобања, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

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

визуелне медијске услуге на основу захтева Друштво са ограниченом одговорношћу 

Соко Инфо Ниш, ул. Генерала Боже Јанковића 9, Ниш – ТВ Сокобања, сходно члану 36. 

Закона о електронским медијима. 

 

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

захтева Preduzeća za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju Happy 



 

TV doo Beograd (Zemun), ул. Александра Дубчека 14, Београд - Happy TV, 

бр. 05-2273/16 од 29.08.2016. 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 

Preduzećе za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju Happy TV doo Beograd 

(Zemun), ул. Александра Дубчека 14, Београд - Happy TV, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима. 

 

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

визуелне медијске услуге на основу захтева Preduzećе za marketing, izdavačku delatnost, 

radio i televiziju Happy TV doo Beograd (Zemun), ул. Александра Дубчека 14, Београд - 

Happy TV, сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 

 

 
 

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

захтева Moto Boem Trans д.о.о., Negotin ogranak TV Trans, Negotin, ул.  

Бадњевска бб, Неготин – ТВ Транс, бр. 05-1378/16-2 од 14.09.2016. 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 

Moto Boem Trans д.о.о., Negotin ogranak TV Trans, Negotin, ул.  Бадњевска бб, Неготин – 

ТВ Транс, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

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

визуелне медијске услуге на основу захтева Moto Boem Trans д.о.о., Negotin ogranak TV 

Trans, Negotin, ул.  Бадњевска бб, Неготин – ТВ Транс, сходно члану 36. Закона о 

електронским медијима. 

 
 

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

захтева Друштво са ограниченом одговорношћу Краљевачка телевизија, 

Краљево , ул. Ибарска 10, Краљево – КА ТВ, бр. 05-1196/16-2 од 13.09.2016. 

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 

Друштво са ограниченом одговорношћу Краљевачка телевизија, Краљево, ул. Ибарска 

10, Краљево – КА ТВ, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

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

визуелне медијске услуге на основу захтева Друштво са ограниченом одговорношћу 

Краљевачка телевизија, Краљево, ул. Ибарска 10, Краљево – КА ТВ, сходно члану 36. 

Закона о електронским медијима. 

 

 
 

12. Разматрање и доношење одлуке о захтеву Омладинског позоришта Дадов за 

емитовање најавног спота прославе "Дани Београда" у програмима ПМУ 

ван огласних блокова;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се захтев Омладинског позоришта Дадов да се емитовање најавног 

спота прославе "Дани Београда"  емитује у програмима ПМУ ван огласних блокова. 

 

 

Седница завршена у 12:00 часова. 

 

                                                     

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


