
 

Трг Николе Пашића 5 – 11000 Беград – Србија – тел: 011/2028 700, 011/3033 245 – факс: 011/2028 745 

www.rra.org.rs – e-mail: office@rra.org.rs – ПИБ: 102945724 – Матични број: 17488554 

 

Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 300. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 20.03.2018. године, са почетком у 14,45 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. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге „EURO 

ALFA“ EXPORT-IMPORT DOO из Суботице, ул. Арсенија Чарнојевића бр. 3 – 

Naxi city radio 88,3 МHZ; 

3. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге Друштва 

за услужну и информативну делатност „Бубамара“ д.о.о. из Сврљига, ул. Васе 

Албанца 50А - Радио Бубамара 96,5; 

4. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

за производњу инжењеринг услуге и промет Alpe System д.о.о. из Трстеника, ул. 

Вука Караџића бб – Радио Флеш 96,5, за издавање сагласности на акт о преносу 

дозволе; 

5. Одлучивање по пријави за промену власничке структуре пружаоца медијске 

услуге Спорт радио ФМ ДОО Београд; 

6. Разматрање извештаја о броју неправилности у вези са законом о оглашавању 

код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са дозволом за 

пружање медијске услуге за подручје целе републике и  код ЈМУ Радио-

телевизија Србије (РТС) јануар 2018. и доношење одлуке; 



 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 300. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

„EURO ALFA“ EXPORT-IMPORT DOO из Суботице, ул. Арсенија 

Чарнојевића бр. 3 – Naxi city radio 88,3 МHZ; 

3. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Друштва за услужну и информативну делатност „Бубамара“ д.о.о. из 

Сврљига, ул. Васе Албанца 50А - Радио Бубамара 96,5; 

4. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузећа за производњу инжењеринг услуге и промет Alpe System д.о.о. из 

Трстеника, ул. Вука Караџића бб – Радио Флеш 96,5, за издавање 

сагласности на акт о преносу дозволе; 

5. Одлучивање по пријави за промену власничке структуре пружаоца 

медијске услуге Спорт радио ФМ ДОО Београд; 

6. Разматрање извештаја о броју неправилности у вези са законом о 

оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са 

дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе републике и  код 

ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС) јануар 2018. и доношење одлуке; 

 

 
 

2. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

„EURO ALFA“ EXPORT-IMPORT DOO из Суботице, ул. Арсенија 

Чарнојевића бр. 3 – Naxi city radio 88,3 МHZ;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге „EURO ALFA“ EXPORT-IMPORT 

DOO из Суботице, ул. Арсенија Чарнојевића бр. 3 – Naxi city radio 88,3 МHZ 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 да изврши промену података у дозволи за 

пружање медијске услуге радија „EURO ALFA“ EXPORT-IMPORT DOO из Суботице, 

ул. Арсенија Чарнојевића бр. 3 – Naxi city radio 88,3 МHZ, а који се односе на 

власничку структуру. 

 

 
 

3. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Друштва за услужну и информативну делатност „Бубамара“ д.о.о. из 

Сврљига, ул. Васе Албанца 50А - Радио Бубамара 96,5;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност за промену власничке структуре Друштву за услужну и 

информативну делатност „Бубамара“ д.о.о. из Сврљига, ул. Васе Албанца 50А - Радио 

Бубамара 96,5 тако што ће власништво Јовице Миладиновића са 50 % удела у капиталу 

друштва наследити његова супруга Наташа Миладиновић ЈМБГ 2510967736010 из 

Сврљига па ће након извршене промене, оснивачи Радио Бубамаре 96,5 бити Милош 

Миладиновић са 50 % удела у катиталу и Наташа Миладиновић са 50 % удела у 

катиталу друштва. 

 

Даје се налог Стручној служби да се упути допис пружаоцу медијске услуге и да 

изврши промену података у дозволи за пружање медијске услуге радија Друштву за 

услужну и информативну делатност „Бубамара“ д.о.о. из Сврљига, ул. Васе Албанца 

50А - Радио Бубамара 96,5, а који се односе на власничку структуру, законског 

заступника, главног и одговорног уредника. 

 

      
 

4. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузећа за производњу инжењеринг услуге и промет Alpe System д.о.о. из 

Трстеника, ул. Вука Караџића бб – Радио Флеш 96,5, 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 издвајања уз оснивање од 08.12.2017. 

године на основу кога би се извршио пренос дозволе Регулаторног тела за електронске 

медије за пружање медијске услуге радија број 338/2008-2 од 23.11.2016. године са 

имаоца дозволе Предузећа за производњу инжењеринг услуге и промет Alpe System 

д.о.о. из Трстеника, ул. Вука Караџића бб – Радио Флеш 96,5, на новоосновано друштво 

стицаоца РТВ продукција и маркетинг Флеш д.о.о. из Трстеника, ул. Вука Караџића бб, 

након чега би ималац напред наведене дозвола за пружање медијске услуге радија било 

правно лице:  

 

РТВ продукција и и маркетинг Флеш д.о.о. из Трстеника, ул. Вука Караџића бб, 



 

Даје се налог Стручној служби да се у складу са Планом поделе издвајања уз 

оснивање, након уписа новооснованог друштва у регистар АПР-а промене подаци у 

дозволи за пружање медијске услуге радија број 338/2008-2 од 23.11.2016. године, тако 

што ће ималац наведене дозволе бити правно лице РТВ продукција и маркетинг Флеш 

д.о.о. из Трстеника, ул. Вука Караџића бб. 

 

   
 

5. Одлучивање по пријави за промену власничке структуре пружаоца 

медијске услуге Спорт радио ФМ ДОО Београд;               

 

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 Спорт радио ФМ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд, ул. 

Љутице Богдана бр. 1а – «Спорт радио ФМ» која би била извршена тако што би његов 

досадашњи власник Звонимир Шимунец из Београда, пренео целокупан свој оснивачки 

удео у висини од 100% у капиталу тог друштва на новог оснивача Александра 

Митровића из Београда, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

Даје се налог Стручној служби Регулатора да након достављања извода из 

Агенције за привредне регистре, изврши промену података у дозволи за пружање 

медијске услуге радија бр.  који се односе на власничку структуру «Спорт радио ФМ». 

 

 
 

6. Разматрање извештаја о броју неправилности у вези са законом о 

оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са 

дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе републике и  код 

ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС) јануар 2018. и доношење одлуке;               

 

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 O2, 

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 у вези са повредама одредби члана 12; 28.2; 29.1.1; 29.1.2; 30.1; 32; 33.4; 33.5; 

35.1; 35.2; 37.1; 37.3; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе за 

надзор и анализу за месец јануар 2018. године. 

 

 

 

 



 

 

Седница завршена у 15:00 часова. 

 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


