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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 295. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 20.02.2018. године, са почетком у 14,00 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. Оливера Зекић, члан Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. мр. Горана Пековић, члан Савета 

5. Ђорђe Возаревић, члан Савета 

6. 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. Доношење одлуке о усвајању Правилника о рачуноводству рачуноводственим 

политикама; 

3. Доношење одлуке о поступању са извештајем о ревизији државне ревизорске 

институције; 

4. Разматрање и доношење одлуке о директном отпису потраживања од ПМУ 

Милица Марковић ПР, Телевизијска продукција ТВ 3М - кабл, на основу чл.79. 

Закона о електронским медијима; 

5. Разматрање и доношење одлуке о директном отпису потраживања од ПМУ 

"Перица" д.о.о. – ТВ К-21 из Јагодине, на основу достављеног извештаја 

адвоката дана 23.06.2016.године да је правно лице брисано из АПР-а дана 

13.01.2010.год; 

6. Доношење одлуке о укидању резервисања средстава за судске спорове; 

7. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге RTM 

d.o.o. za radio-televiziju marketing i druge delatnosti Ćuprija, Ћуприја, Јосифа 

Панчића 7/1 – Radio Horreum Margi 95,1; 

8. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Радио 

Љубовија д.о.о. Љубовија, за промену власничке структуре; 



 

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво Радиомакс д.о.о., Златибор, Ђурковац 66 - Радио Макс 95,0 

за промену власничке структуре; 

10. Доношење одлуке о преносу дозволе издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге Регионални радијско телевизијски центар Срем доо, Рума, 

Главна 172 бр. К371 од 31.10.2017. године, сходно члану 78. став 2. Закона о 

електронским медидјима; 

11. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Предузећа 

за радиодифузију и телекомуникацију Бус д.о.о. из Ковина, ул. Соње 

Маринковић бр. 6 – Радио Бус 89,5 за промену власничке структуре; 

12. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге Радио 

Хомоље д.о.о., Хомољска бб, Жагубица - РТВ ХОМОЉЕ; 

13. Разматрање и доношење одлуке о проширењу зоне покривања пружаоца 

медијске услуге Друштва за услужну и информативну делатност Бубамара д.о.о. 

Сврљиг, ул. Васе Албанца бр. 50/а – Радио Бубамара 96,5; 

14. Информација о раскиду приватизације и насталим променама у јавним 

евиденцијама Информативног предузећа Радио Ваљево д.о.о. Ваљево; 

15. Промена знака идентификације пружаоца медијске услуге Предузећа за 

информисање «РАДИО БАРАЈЕВО» ДОО Београд; 

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

основу захтева PREDUZEĆE ZA RADIODIFUZIJU I MARKETING NOSTALGIE-

PLUS KONCEPT DOO, BEOGRAD (GRAD), ул. Трг Николе Пашића 1 , Београд 

– Radio Nostalgie 105.2, бр. 05-2732/17 од 07.12.2017. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима; 

17. Обавештење о промени власничке структуре приватизованих пружалаца 

медијских услуга; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 295. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Доношење одлуке о усвајању Правилника о рачуноводству 

рачуноводственим политикама; 

3. Доношење одлуке о поступању са извештајем о ревизији државне 

ревизорске институције; 

4. Разматрање и доношење одлуке о директном отпису потраживања од ПМУ 

Милица Марковић ПР, Телевизијска продукција ТВ 3М - кабл, на основу 

чл.79. Закона о електронским медијима; 

5. Разматрање и доношење одлуке о директном отпису потраживања од ПМУ 

"Перица" д.о.о. – ТВ К-21 из Јагодине, на основу достављеног извештаја 

адвоката дана 23.06.2016.године да је правно лице брисано из АПР-а дана 

13.01.2010.год; 



 

6. Доношење одлуке о укидању резервисања средстава за судске спорове; 

7. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

RTM d.o.o. za radio-televiziju marketing i druge delatnosti Ćuprija, Ћуприја, 

Јосифа Панчића 7/1 – Radio Horreum Margi 95,1; 

8. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Радио 

Љубовија д.о.о. Љубовија, за промену власничке структуре; 

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво Радиомакс д.о.о., Златибор, Ђурковац 66 - Радио Макс 

95,0 за промену власничке структуре; 

10. Доношење одлуке о преносу дозволе издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге Регионални радијско телевизијски центар Срем доо, Рума, 

Главна 172 бр. К371 од 31.10.2017. године, сходно члану 78. став 2. Закона о 

електронским медидјима; 

11. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Предузећа за радиодифузију и телекомуникацију Бус д.о.о. из Ковина, ул. 

Соње Маринковић бр. 6 – Радио Бус 89,5 за промену власничке структуре; 

12. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Радио Хомоље д.о.о., Хомољска бб, Жагубица - РТВ ХОМОЉЕ; 

13. Разматрање и доношење одлуке о проширењу зоне покривања пружаоца 

медијске услуге Друштва за услужну и информативну делатност Бубамара 

д.о.о. Сврљиг, ул. Васе Албанца бр. 50/а – Радио Бубамара 96,5; 

14. Информација о раскиду приватизације и насталим променама у јавним 

евиденцијама Информативног предузећа Радио Ваљево д.о.о. Ваљево; 

15. Промена знака идентификације пружаоца медијске услуге Предузећа за 

информисање «РАДИО БАРАЈЕВО» ДОО Београд; 

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

основу захтева PREDUZEĆE ZA RADIODIFUZIJU I MARKETING 

NOSTALGIE-PLUS KONCEPT DOO, BEOGRAD (GRAD), ул. Трг Николе 

Пашића 1 , Београд – Radio Nostalgie 105.2, бр. 05-2732/17 од 07.12.2017. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

17. Обавештење о промени власничке структуре приватизованих пружалаца 

медијских услуга; 

 
 

2. Доношење одлуке о усвајању Правилника о рачуноводству 

рачуноводственим политикама;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама. 

 

 
 

3. Доношење одлуке о поступању са извештајем о ревизији државне 

ревизорске институције;               

 



 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се одлука о поступању са Извештајем о ревизији финансијских извештаја 

и правилности пословања Регулаторног тела за електронске медије за 2016.годину 

Државне ревизорске институције, у складу са чл.25 Правилника о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама Регулаторног тела за електронске медије. 

 

Извршити корекцију почетног стања за 2017.годину у износу од 23.177 хиљада 

динара преко конта потраживања више уплаћених средстава.  

 

Извршти корекцију по коначно обрачунатом резултату пословања за 

2017.годину по основу више исказаних прихода и потраживања у финансијским 

извештајима у износу од 23.177 хиљада динара корекцијом по основу вишка прихода 

над расходима по чл.34. ст.8 Закона о електронским медијима обрачунатог резултата. 

 

 
 

4. Разматрање и доношење одлуке о директном отпису потраживања од ПМУ 

Милица Марковић ПР, Телевизијска продукција ТВ 3М - кабл, на основу 

чл.79. Закона о електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Извршити директан отпис потраживања од ПМУ у износу од  4.239,96 динара. 

 

 
 

5. Разматрање и доношење одлуке о директном отпису потраживања од ПМУ 

"Перица" д.о.о. – ТВ К-21 из Јагодине, на основу достављеног извештаја 

адвоката дана 23.06.2016.године да је правно лице брисано из АПР-а дана 

13.01.2010.год;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Извршити директан отпис потраживања од ПМУ у износу од 526.360,00 динара. 

 

 
 

6. Доношење одлуке о укидању резервисања средстава за судске спорове;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

 



 

О Д Л У К У 

 

Укидају се резервисања средстава у укупном износу од 147.527.265,84 динара 

због завршениг судског спора.  

Укидање резервисања ће се извршити сукцесивно на 8 ( осам ) година, почев од 

2017.године. 

 

 
 

7. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

RTM d.o.o. za radio-televiziju marketing i druge delatnosti Ćuprija, Ћуприја, 

Јосифа Панчића 7/1 – Radio Horreum Margi 95,1;               

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге RTM d.o.o. za radio-televiziju marketing 

i druge delatnosti Ćuprija, Ћуприја, Јосифа Панчића 7/1 – Radio Horreum Margi 95,1, 

којим ће обавестити истог да је према одредби из члана 105. став 1. Закона о 

електронским медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/2014), ималац дозволе за 

пружање медијске услуге дужан да сваку промену власничке структуре у основном 

капиталу (промена оснивача или промена висине учешћа оснивача у капиталу), 

претходно пријави Регулатору у писменој форми и да ће Савет Регулатора убудуће, у 

случају непријављивања промене власничке структуре Регулатору, покренути поступак 

изрицања мера, у складу са чланом 28. Закона о електронским медијима. 

 

Даје се налог Стручној служби Регулатора да изврши промену података у 

дозволи за емитовање програма RTM d.o.o. za radio-televiziju marketing i druge delatnosti 

Ćuprija, Ћуприја, Јосифа Панчића 7/1 – Radio Horreum Margi 95,1, а који се односе на 

власничку структуру, законског заступника и седиште наведеног имаоца дозволе. 

 

 
 

8. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Радио 

Љубовија д.о.о. Љубовија, 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 пружаоца медијске услуге Радио Љубовија д.о.о. друштво за информисање и 

радиодифузну делатност са ограниченом одговорношћу, Љубовија, која би била 

извршена тако што би његов досадашњи члан Славица Павловић из Ваљева пренела 

свој целокупан удео у висини од 77% у основном капиталу на Зарију Васића из 

Љубовије, не би настало стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

Даје се налог стручној служби да након достављања извода из АПР изврши 

промену података у дозволи за пружање медијске услуге и Регистру медијских услуга. 



 

 
 

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво Радиомакс д.о.о., Златибор, Ђурковац 66 - Радио Макс 

95,0 за промену власничке структуре;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Донеси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре Привредноg друштвa Радиомакс д.о.о., Златибор, Ђурковац 66 - Радио Макс 

95,0 која би била извршена тако што би његов досадашњи оснивач Владимир 

Милановић из Ужица пренео свој целокупан оснивачки удео у висини од 100% у 

капиталу друштва на Петра Ранковића из Ужица, не би настало стање којим се 

нарушава медијски плурализам. 

 

Да Регулатор у периоду након извршене промене власничке структуре прати 

податке о збирном уделу слушаности Радио Макс 95,0 и Луна радио 92,0 и 103,6  у 

укупној слушаности на подручју Чајетине, како би утврдио да ли је настало стање 

којим се нарушава медијски плурализам. 

 

 
 

10. Доношење одлуке о преносу дозволе издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге Регионални радијско телевизијски центар Срем доо, Рума, 

Главна 172 бр. К371 од 31.10.2017. године, сходно члану 78. став 2. Закона о 

електронским медидјима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на Нацрт уговора о преносу дозволе за пружање медијске 

услуге од 29.01.2018. године на основу кога би се извршио пренос дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К371 од 30.10.2017. године са имаоца наведене дозволе Регионални 

радијско телевизијски центар Срем доо, Рума, Главна 172 на стицаоца Градска М 

телевизија доо, Сремска Митровица, Стари Шор 37 након чега би ималац дозволе за 

пружање медијске услуге било правно лице: 

 

Градска М телевизија доо, Сремска Митровица, Стари Шор 37. 

 

Налаже се правном лицу Регионални радијско телевизијски центар Срем доо, 

Рума, Главна 172 да Регулаторном телу за електронске медије у року од 15 (петнаест) 

дана од дана пријема овог решења, поднесе закључени Уговор о преносу дозволе за 

пружање медијске услуге. 

 

 

 

 



 

 
 

11. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Предузећа за радиодифузију и телекомуникацију Бус д.о.о. из Ковина, ул. 

Соње Маринковић бр. 6 – Радио Бус 89,5 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 за радиодифузију и телекомуникацију Бус д.о.о. из Ковина, ул. 

Соње Маринковић бр. 6 – Радио Бус 89,5 која би била извршена тако што би 

досадашњи оснивач тог друштва Мирослав Стојановић пренео целокупан свој 

оснивачки удео у висини од 100% у капиталу друштва на физичко лице Стоилковић 

Сабину из Панчева, ЈМБГ 241198965002, неће настати стање којим се нарушава 

медијски плурализам. 

 

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

промену података у дозволама за пружање медијске услуге Радио Бус 89,5, а који се 

односе на власничку структуру наведеног пружаоца медијске услуге. 

 

 
 

12. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Радио Хомоље д.о.о., Хомољска бб, Жагубица - РТВ ХОМОЉЕ;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Радио Хомоље д.о.о., Хомољска бб, 

Жагубица - РТВ ХОМОЉЕ (у даљем тексту: РТВ ХОМОЉЕ),, којим ће обавестити 

истог да је према одредби из члана 105. став 1. Закона о електронским медијима 

("Службени гласник РС", бр. 83/2014), ималац дозволе за пружање медијске услуге 

дужан да сваку промену власничке структуре у основном капиталу (промена оснивача 

или промена висибне учешћа оснивача у капиталу), претходно пријави Регулатору у 

писменој форми и да ће Савет Регулатора убудуће, у случају непријављивања промене 

власничке структуре Регулатору, покренути поступак изрицања мера, у складу са 

чланом 28. Закона о електронским медијима. 

 

Даје се налог Стручној служби Регулатора да изврши промену података у 

дозволи за емитовање програма Радио Хомоље д.о.о., Хомољска бб, Жагубица - РТВ 

ХОМОЉЕ (у даљем тексту: РТВ ХОМОЉЕ), а који се односе на власничку структуру и 

законског заступника наведеног имаоца дозволе. 

 

 

 

 

 



 

 
 

13. Разматрање и доношење одлуке о проширењу зоне покривања пружаоца 

медијске услуге Друштва за услужну и информативну делатност Бубамара 

д.о.о. Сврљиг, ул. Васе Албанца бр. 50/а – Радио Бубамара 96,5;               

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија захтев Друштва за услужну и информативну делатност Бубамара д.о.о. 

Сврљиг, ул. Васе Албанца бр. 50/а – Радио Бубамара 96,5 за проширење зоне 

покривања, као неоснован. 

 
 

14. Информација о раскиду приватизације и насталим променама у јавним 

евиденцијама Информативног предузећа Радио Ваљево д.о.о. Ваљево;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука да се изврши промена власничке структуре Информативног 

предузећа Радио Ваљево д.о.о. Ваљево у дозволи за пружање медијске услуге и 

Регистру медијских услуга. 

 
 

15. Промена знака идентификације пружаоца медијске услуге Предузећа за 

информисање «РАДИО БАРАЈЕВО» ДОО Београд;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на измену скраћеног идентификационог знака из Радио 24 

105,9 у Радио Барајево. 

 

Даје се налог Стручним службама да обавесте Регулаторну агенцију за 

електронске комуникације и поштанске услуге о насталој промени идентификационог 

знака. 

Налаже се Стручној служби да након достављања измењене дозволе за 

коришћење радио-фреквенције за радио страницу од Регулаторне агенције за 

електронске комуникације и поштанске услуге изврши промену у дозволи за пружање 

медијске услуге радија број 212/2008-4 која се односи на промену знака 

идентификације као и да наведену промену евидентира у Регистру медијских услуга. 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

основу захтева PREDUZEĆE ZA RADIODIFUZIJU I MARKETING 

NOSTALGIE-PLUS KONCEPT DOO, BEOGRAD (GRAD), ул. Трг Николе 

Пашића 1 , Београд – Radio Nostalgie 105.2, бр. 05-2732/17 од 07.12.2017. 

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 радија на основу 

захтева PREDUZEĆE ZA RADIODIFUZIJU I MARKETING NOSTALGIE-PLUS 

KONCEPT DOO, BEOGRAD (GRAD), ул. Трг Николе Пашића 1 , Београд – Radio 

Nostalgie 105.2, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 
 

17. Обавештење о промени власничке структуре приватизованих пружалаца 

медијских услуга;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Овлашћује се стручна служба Регулатора да периодично изврши усаглашавање 

података у дозволама за пружање медијских услуга и Регистру медијских услуга са 

подацима Агенције за привредне регистре код пружалаца медијских услуга који су 

приватизовани у складу са Законом о приватизацији и Уговором о продаји капитала 

пружалаца медијских услуга у делу који се односи на упис сопственог удела тих 

пружалаца медијских услуга. 

 

 

 

 

Седница завршена у 14:30 часова. 

 

                                                     

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


