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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 297. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 26.02.2018. 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 укидању резервисања за судске спорове – СОС канал (II 

рате); 

3. Разматрање и доношење одлуке о директном отпису потраживања од ПМУ РТВ 

5 д.о.о. из Ниша; 

4. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Радиодифузно друштво ОК радио д.о.о., Врање, Краља Стефана Првовенчаног 

85 – ОК Naxi radio 92,8; 

5. Разматрање и доношење одлуке у поступку по пријави пружаоца медијске 

услуге Друштва са ограниченом одговорношћу за радио и телевизијску 

делатност Радио телевизија Рубин, Крушевац - огранак ТВ Рубин, Кикинда, ул. 

Светосавска бр.43, Кикинда -РТВ Рубин, за промену власничке структуре; 

6. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за 

пружање медијске услуге према пружаоцу медијске услуге ПРЕДУЗЕЋЕ MEDIA 

SYSTEM ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ, МАРКЕТИНГ И УСЛУГЕ ОД, 

ВЛАСНИШТВО ЉУБИШЕ БОГДАНОВИЋА И ДР., ПОЈАТЕ – TOP RADIO 

105,1, сходно одредби чл. 89. ст. 1. тач. 1) Закона о електронским медијима; 



 

7. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за 

пружање медијске услуге бр. К 34 од 21.10.2011. године издате на основу 

захтева пружаоца медијске услуге RTV MEGA-IN d.o.o., Инђија, ул. Сремска 70а 

– ТВ Мега, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима; 

8. Разматрање  и доношење одлуке поводом захтева „4S“ д.о.о. из Бојника, Стојана 

Љубића бб-ТВ 4С за приступ другом мултиплексу у алотменту Јастребац; 

9. Извештај Службе за надзор и анализу о поступању пружаоца медијске Радио-

телевизија и продукција "Свилајнац" д.о.о, Свилајнац, Мике Јовановића Браде 

13 - Радио Свилајнац  по изреченој мери опомене; 

10. Извештај Службе за надзор и анализу о поступању пружаоца медијске услуге 

Фондација "Панонија" - ТВ Панон и Pannon Radio 91.5 , Суботица, по изреченој 

мери опомене; 

11. Извештај Службе за надзор и анализу програма сачиљен по службеној дужности 

( пријава- обавештење Драгане Недељковић) о  програмском садржају пружаоца 

медијске услуге  Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и 

телевизију Хепи ТВ д.о.о. – Национална Хепи ТВ, емитованог у ријалити 

програму Парови; 

12. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге Врањска 

плус д.о.о. из Врања, ул. Оца Јустина Поповића бр. 3/3 – Врањска плус; 

13. Информација са Седме седнице међувладиног Мешовитог одбора Републике 

Србије и Републике Хрватске за националне мањине одржане 30.01.-31.01.2018. 

године; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Заменик председника Савета, Горан Петровићпредложио је допуну дневног реда: 

 

1. Разматрање и доношење одлуке поводом Извештаја стручне службе РЕМ на 

основу захтева ЈМУ РТС о политичкој огласној поруци „Страх“; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 297. ванредне седнице са допуном. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Доношење одлуке о укидању резервисања за судске спорове – СОС канал (II 

рате); 

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

РТВ 5 д.о.о. из Ниша; 

4. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Радиодифузно друштво ОК радио д.о.о., Врање, Краља Стефана 

Првовенчаног 85 – ОК Naxi radio 92,8; 

5. Разматрање и доношење одлуке у поступку по пријави пружаоца медијске 

услуге Друштва са ограниченом одговорношћу за радио и телевизијску 



 

делатност Радио телевизија Рубин, Крушевац - огранак ТВ Рубин, Кикинда, 

ул. Светосавска бр.43, Кикинда -РТВ Рубин, за промену власничке 

структуре; 

6. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе 

за пружање медијске услуге према пружаоцу медијске услуге ПРЕДУЗЕЋЕ 

MEDIA SYSTEM ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ, МАРКЕТИНГ И УСЛУГЕ 

ОД, ВЛАСНИШТВО ЉУБИШЕ БОГДАНОВИЋА И ДР., ПОЈАТЕ – TOP 

RADIO 105,1, сходно одредби чл. 89. ст. 1. тач. 1) Закона о електронским 

медијима; 

7. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе 

за пружање медијске услуге бр. К 34 од 21.10.2011. године издате на основу 

захтева пружаоца медијске услуге RTV MEGA-IN d.o.o., Инђија, ул. 

Сремска 70а – ТВ Мега, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о 

електронским медијима; 

8. Разматрање  и доношење одлуке поводом захтева „4S“ д.о.о. из Бојника, 

Стојана Љубића бб-ТВ 4С за приступ другом мултиплексу у алотменту 

Јастребац; 

9. Извештај Службе за надзор и анализу о поступању пружаоца медијске 

Радио-телевизија и продукција "Свилајнац" д.о.о, Свилајнац, Мике 

Јовановића Браде 13 - Радио Свилајнац  по изреченој мери опомене; 

10. Извештај Службе за надзор и анализу о поступању пружаоца медијске 

услуге Фондација "Панонија" - ТВ Панон и Pannon Radio 91.5 , Суботица, 

по изреченој мери опомене; 

11. Извештај Службе за надзор и анализу програма сачиљен по службеној 

дужности ( пријава- обавештење Драгане Недељковић) о  програмском 

садржају пружаоца медијске услуге  Предузећа за маркетинг, издавачку 

делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – Национална Хепи ТВ, 

емитованог у ријалити програму Парови; 

12. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Врањска плус д.о.о. из Врања, ул. Оца Јустина Поповића бр. 3/3 – Врањска 

плус; 

13. Информација са Седме седнице међувладиног Мешовитог одбора 

Републике Србије и Републике Хрватске за националне мањине одржане 

30.01.-31.01.2018. године; 

14. Разматрање и доношење одлуке поводом Извештаја стручне службе РЕМ на 

основу захтева ЈМУ РТС о политичкој огласној поруци „Страх“; 

 

 
 

2. Доношење одлуке о укидању резервисања за судске спорове – СОС канал (II 

рате);               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 



 

 

Допуњује се одлука Савета са 295.ванредне седнице Савета Регулатора и то тако 

што се додаје став три који гласи:  

 

„Укида се резервисање средстава за судски спор за СОС КАНАЛ из Београда за  

2017.годину и за другу рату у износу од 18.440.908,23.динара и то тако да укупно 

извршено укидање резервисања средстава по овом сонову износи укупно 

36.881.816,46.динара. 

 
 

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

РТВ 5 д.о.о. из Ниша;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Извршити директан отпис потраживања од ПМУ од укупно 8.040.906,68 динара 

и то: 

ПМУ РТВ 5 д.о.о. – ТВ 5 из Ниша у износу од 7.767.062,59 динара. 

ПМУ РТВ 5 д.о.о. – Радио Петица из Ниша у износу од 273.844,09 динара. 

 

 
 

4. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Радиодифузно друштво ОК радио д.о.о., Врање, Краља Стефана 

Првовенчаног 85 – ОК Naxi radio 92,8;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Радиодифузно друштво ОК радио 

д.о.о., Врање, Краља Стефана Првовенчаног 85 – ОК Naxi radio 92,8, 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 Радиодифузно друштво ОК радио д.о.о., Врање, Краља 

Стефана Првовенчаног 85 – ОК Naxi radio 92,8, а који се односе на власничку 

структуру, законског заступника и седиште наведеног имаоца дозволе. 

 

 

 

 



 

 
 

5. Разматрање и доношење одлуке у поступку по пријави пружаоца медијске 

услуге Друштва са ограниченом одговорношћу за радио и телевизијску 

делатност Радио телевизија Рубин, Крушевац - огранак ТВ Рубин, Кикинда, 

ул. Светосавска бр.43, Кикинда -РТВ Рубин, за промену власничке 

структуре;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ да планираном променом власничке структуре пружаоца 

медијске услуге Друштва са ограниченом одговорношћу за радио и телевизијску 

делатност Радио телевизија Рубин, Крушевац - огранак ТВ Рубин, Кикинда, ул. 

Светосавска бр.43, Кикинда -ТВ Рубин и Рубин Радио 92,2, која би била извршена тако 

што би досадашњи оснивачи тог друштва Јелена Трифуновић, Тања Недомачки, 

Љиљана Мајкић, Синиша Бошков, Бела Терно и Игор Црногорац пренели своје 

целокупне оснивачке уделе у висини од укупно 50% у капиталу друштва на Ивану 

Радојевић и на тај начин иступили из наведеног друштва, а досадашњи оснивач Милош 

Милошевић са 50% удела у капиталу друштва би на Ивану Радојевић пренео 25% удела 

у капиталу друштава, не би настало стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

 
 

6. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе 

за пружање медијске услуге према пружаоцу медијске услуге ПРЕДУЗЕЋЕ 

MEDIA SYSTEM ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ, МАРКЕТИНГ И УСЛУГЕ 

ОД, ВЛАСНИШТВО ЉУБИШЕ БОГДАНОВИЋА И ДР., ПОЈАТЕ – TOP 

RADIO 105,1, сходно одредби чл. 89. ст. 1. тач. 1) 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 према 

ПРЕДУЗЕЋУ MEDIA SYSTEM ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ, МАРКЕТИНГ И 

УСЛУГЕ ОД, ВЛАСНИШТВО ЉУБИШЕ БОГДАНОВИЋА И ДР., ПОЈАТЕ – TOP 

RADIO 105,1, због постојања разлога из чл. 89. ст. 1. тач. 1) Закона о електронским 

медијима, као и да се на седницу позове његов представник ради изјашњења о 

околностима које су од значаја за доношење одлуке. 

  
Дозвољава се да се за пружање медијске услуге и Регистру медијских услуга 

изврши измена података у складу са пријавом пружаоца медијске услуге. 

 

 

 

 

 



 

 
 

7. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе 

за пружање медијске услуге бр. К 34 од 21.10.2011. године издате на основу 

захтева пружаоца медијске услуге RTV MEGA-IN d.o.o., Инђија, ул. 

Сремска 70а – ТВ Мега, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о 

електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покренће се поступак  одузимања дозволе за пружање медијске услуге, бр. К 34 

од 21. октобра 2018. године, пружаоцу медијске услуге RTV MEGA-IN d.o.o., Инђија, 

ул. Сремска 70а – ТВ Мега, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским 

медијима. 

 

Да се представник пружаоца медијске услуге RTV MEGA-IN d.o.o., Инђија, ул. 

Сремска 70а – ТВ Мега позове на седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о 

чињеници која је била основ за покретање поступка. 

 

 
 

8. Разматрање  и доношење одлуке поводом захтева „4S“ д.о.о. из Бојника, 

Стојана Љубића бб-ТВ 4С за приступ другом мултиплексу у алотменту 

Јастребац;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се захтев за приступ другом мултиплексу у алотменту Јастребац  

пружаоцу медијске услуге „4С“ д.о.о. из Бојника, Стојана Љубића бб–ТВ 4С. 

 

 
 

9. Извештај Службе за надзор и анализу о поступању пружаоца медијске 

Радио-телевизија и продукција "Свилајнац" д.о.о, Свилајнац, Мике 

Јовановића Браде 13 - Радио Свилајнац  по изреченој мери опомене;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем. 

 

 

 

 

 



 

 
 

10. Извештај Службе за надзор и анализу о поступању пружаоца медијске 

услуге Фондација "Панонија" - ТВ Панон и Pannon Radio 91.5 , Суботица, 

по изреченој мери опомене;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем. 

 

 
 

11. Извештај Службе за надзор и анализу програма сачиљен по службеној 

дужности ( пријава- обавештење Драгане Недељковић) о  програмском 

садржају пружаоца медијске услуге  Предузећа за маркетинг, издавачку 

делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – Национална Хепи ТВ, 

емитованог у ријалити програму Парови;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Пријаву проследити надлежном тужилаштву због основане сумње да је учињено 

кривично дело противправно лишавање слободе. 

 

 
 

12. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Врањска плус д.о.о. из Врања, ул. Оца Јустина Поповића бр. 3/3 – Врањска 

плус;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Врањска плус д.о.о. из Врања, ул. Оца 

Јустина Поповића бр. 3/3 – Врањска плус, којим ће обавестити истог да је према 

одредби из члана 105. став 1. Закона о електронским медијима ("Службени гласник 

РС", бр. 83/2014 и 06/16), 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 пружање медијске услуге Врањска плус број К 230 и у изводу из регистра 



 

медијских услуга регистарски број IZ-0015, а који се односе на власничку структуру, 

законског заступника и главног и одговорног лица наведеног имаоца дозволе. 

 

 
 

13. Информација са Седме седнице међувладиног Мешовитог одбора 

Републике Србије и Републике Хрватске за националне мањине одржане 

30.01.-31.01.2018. године;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом. 

 

 
 

14. Разматрање и доношење одлуке поводом Извештаја стручне службе РЕМ на 

основу захтева ЈМУ РТС о политичкој огласној поруци „Страх“;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема елемената који би били у супротности са Законом о оглашавању нити има 

повреде других закона о медијима, као ни елемената дискриминације других изборних 

листа. 

 

Седница завршена у 15:00 часова. 

 

                                                     

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


