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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 305. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 18.05.2018. године, са почетком у 12,30 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. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  "Мeлос" 

д.о.о. – TВ Мелос-кабл.из Краљева због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

3. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  "Мeлос" 

д.о.о. – TВ Мелос из Краљева због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

4. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Радиодифузно предузеће Студио Б д.о.о. – Радио Студио Б из Београда због 

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

5. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  РДП 

"Радио телевизија Шабац" д.о.о. – TВ Шабац из Шапца због постојања разлога 

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



 

6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге „ТВ 

Инфо Пулс“ д.о.о. – ПУЛС – кабл. из Врања, пре истека времена на које је 

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

7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Ивана Ђорђевић Методијев ПР Агенција за кинематографску и телевизијску 

продукцију „Нибои Врање“ – ТВ ИНФО КОДАЛ – кабл. из Врања, пре истека 

времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

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

за производњу, промет и услуге Клик-комерц д.о.о. из Ариља, ул. Војводе 

Мишића бр. 38 – ТВ Клик, за промену власничке структуре; 

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге FOX 

MEDIA ДОО ПРОИЗВОДЊА, ТРГОВИНА И УСЛУГЕ – СЕНТА, Главни трг 1, 

Сента – Радио FOX 97,9 за промену власничке структуре, сходно члaну 136. 

Закона о општем управном поступку, члану 105. став 1. Закона о електронским 

медијима и члану 19. став 1. Правилника о поступку издавања сагласности на 

акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге и поступању по пријави 

власничке структуре; 

10. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге Media 

press д.о.о. Врњачка Бања, улица Немањина, вила Градиштинац бр. 5, приземље, 

локал бр. 1 - Радио Бања 2 100,6; 

11. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Предузеће за производњу, трговину и услуге Рефреф д.о.о. Нови Пазар, ул. 

Градска бр.1 - Радио Рефреф 105,8; 

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

захтева БМ 57 ДОО БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД, ул. Македонска 5,  Београд-Стари 

Град – Корени, бр. 05-1144/18 од 13.05.2018. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

13. Разматрање и доношење одлуке о обустављању поступка одузимања дозволе 

пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за радио и телевизијске 

активности ,,Duga-sky радио телевизија Дуга’’ доо, Косте Абрашевића бр. 30, 

Пожаревац – Радио Дуга пре истека времена на које је издата због постојања 

разлога из члана 99. Закона о електронским медијима; 

14. Разматрање и доношење одлуке у поступку намирења потраживања у стечајном 

поступку над Привредним друштвом за телекомуникације ТВ Метрополис д.о.о. 

у стечају, Београд, Теразије бр. 27; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 305. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 



 

2. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

"Мeлос" д.о.о. – TВ Мелос-кабл.из Краљева због постојања разлога из 

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

3. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

"Мeлос" д.о.о. – TВ Мелос из Краљева због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

4. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Радиодифузно предузеће Студио Б д.о.о. – Радио Студио Б из Београда због 

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

медијима; 

5. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РДП "Радио телевизија Шабац" д.о.о. – TВ Шабац из Шапца због постојања 

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

6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

„ТВ Инфо Пулс“ д.о.о. – ПУЛС – кабл. из Врања, пре истека времена на 

које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Ивана Ђорђевић Методијев ПР Агенција за кинематографску и 

телевизијску продукцију „Нибои Врање“ – ТВ ИНФО КОДАЛ – кабл. из 

Врања, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

8. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Предузеће за производњу, промет и услуге Клик-комерц д.о.о. из Ариља, ул. 

Војводе Мишића бр. 38 – ТВ Клик, за промену власничке структуре; 

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге FOX 

MEDIA ДОО ПРОИЗВОДЊА, ТРГОВИНА И УСЛУГЕ – СЕНТА, Главни 

трг 1, Сента – Радио FOX 97,9 за промену власничке структуре, сходно 

члaну 136. Закона о општем управном поступку, члану 105. став 1. Закона о 

електронским медијима и члану 19. став 1. Правилника о поступку 

издавања сагласности на акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге 

и поступању по пријави власничке структуре; 

10. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Media press д.о.о. Врњачка Бања, улица Немањина, вила Градиштинац бр. 

5, приземље, локал бр. 1 - Радио Бања 2 100,6; 

11. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Предузеће за производњу, трговину и услуге Рефреф д.о.о. Нови Пазар, ул. 

Градска бр.1 - Радио Рефреф 105,8; 

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

захтева БМ 57 ДОО БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД, ул. Македонска 5,  Београд-



 

Стари Град – Корени, бр. 05-1144/18 од 13.05.2018. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима; 

13. Разматрање и доношење одлуке о обустављању поступка одузимања 

дозволе пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за радио и 

телевизијске активности ,,Duga-sky радио телевизија Дуга’’ доо, Косте 

Абрашевића бр. 30, Пожаревац – Радио Дуга пре истека времена на које је 

издата због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским 

медијима; 

14. Разматрање и доношење одлуке у поступку намирења потраживања у 

стечајном поступку над Привредним друштвом за телекомуникације ТВ 

Метрополис д.о.о. у стечају, Београд, Теразије бр. 27; 

 
 

2. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

"Мeлос" д.о.о. – TВ Мелос-кабл.из Краљева 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 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата 

пружаоцу медијске услуге "Мелос" д.о.о. – TВ Мелос-кабл. емитер из Краљева због 

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

 

 
 

3. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

"Мeлос" д.о.о. – TВ Мелос из Краљева 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 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге "Мелос" д.о.о. – TВ Мелос из Краљева због постојања 

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

 

 
 

4. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Радиодифузно предузеће Студио Б д.о.о. – Радио Студио Б из Београда 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 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Радиодифузно предузеће Студио Б д.о.о. – Радио 

Студио Б из Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о  

електронским медијима. 

 
 

5. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РДП "Радио телевизија Шабац" д.о.о. – TВ Шабац из Шапца 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 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге РДП "Радио телевизија Шабац" д.о.о. – TВ Шабац из 

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

медијима. 

 
 

6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

„ТВ Инфо Пулс“ д.о.о. – ПУЛС – кабл. из Врања, пре истека времена на 

које је издата сходно члану 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. 

 
 

7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Ивана Ђорђевић Методијев ПР Агенција за кинематографску и 

телевизијску продукцију „Нибои Врање“ – ТВ ИНФО КОДАЛ – кабл. из 

Врања, пре истека времена на које је издата сходно члану 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. 



 

 
 

8. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Предузеће за производњу, промет и услуге Клик-комерц д.о.о. из Ариља, ул. 

Војводе Мишића бр. 38 – ТВ Клик, 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 Предузећа за производњу, промет и услуге Клик-комерц д.о.о. из Ариља, ул. 

Војводе Мишића бр. 38 – ТВ Клик, која би била извршена тако што би његов 

досадашњи оснивач Петар Танасковић пренео целокупан свој оснивачки удео у висини 

од 40% на другог оснивача Предрага Остојића из Ариља, 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 ТВ Клик. 

 
 

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге FOX 

MEDIA ДОО ПРОИЗВОДЊА, ТРГОВИНА И УСЛУГЕ – СЕНТА, Главни 

трг 1, Сента – Радио FOX 97,9 за промену власничке структуре, сходно 

члaну 136. Закона о општем управном поступку, члану 105. став 1. Закона о 

електронским медијима и члану 19. став 1. Правилника о поступку 

издавања сагласности на акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге 

и поступању по пријави 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 FOX MEDIA ДОО, која би била извршена тако што би његови досадашњи 

имаоци удела Гергељ Ароксалаши из Кањиже, ЈМБГ 2604995820277, Имре Ароксалаши 

из Сенте, ЈМБГ 1907965820026 и Жолт Нађ из Сенте, ЈМБГ 0504972820022 пренели 

уделе у висини од 100% у основном капиталу тог друштва на Ференца Берчека из 

Бечеја, ЈМБГ 1704974830028, не би настало стање којим се нарушава медијски 

плурализам. 

 
 

10. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Media press д.о.о. Врњачка Бања, улица Немањина, вила Градиштинац бр. 

5, приземље, локал бр. 1 - Радио Бања 2 100,6;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 



 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Media press д.о.о. Врњачка Бања, 

улица Немањина, вила Градиштинац бр. 5, приземље, локал бр. 1 - Радио Бања 2 100,6, 

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

електронским медијима, 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 Media press д.о.о. Врњачка Бања, улица Немањина, 

вила Градиштинац бр. 5, приземље, локал бр. 1 - Радио Бања 2 100,6, а који се односе на 

власничку структуру наведеног имаоца дозволе. 

 

 
 

11. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Предузеће за производњу, трговину и услуге Рефреф д.о.о. Нови Пазар, ул. 

Градска бр.1 - Радио Рефреф 105,8;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Предузеће за производњу, трговину и 

услуге Рефреф д.о.о. Нови Пазар, ул. Градска бр.1 - Радио Рефреф 105,8 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 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 Предузеће за производњу, трговину и услуге Рефреф 

д.о.о. Нови Пазар, ул. Градска бр.1 - Радио Рефреф 105,8, а који се односе на власничку 

структуру наведеног имаоца дозволе. 

 

 
 

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

захтева БМ 57 ДОО БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД, ул. Македонска 5,  Београд-

Стари Град – Корени, бр. 05-1144/18 од 13.05.2018. 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 медијске услуге на основу захтева БМ 57 ДОО 

БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД, ул. Македонска 5,  Београд-Стари Град – Корени, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 
 

13. Разматрање и доношење одлуке о обустављању поступка одузимања 

дозволе пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за радио и 

телевизијске активности ,,Duga-sky радио телевизија Дуга’’ доо, Косте 

Абрашевића бр. 30, Пожаревац – Радио Дуга пре истека времена на које је 

издата због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским 

медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге 

Регулаторног тела за електронске медије бр. 490/2011-1 од 12.03.2018. године издате 

пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за радио и телевизијске активности 

,,Duga-sky радио телевизија Дуга’’ доо, Косте Абрашевића бр. 30, Пожаревац – Радио 

Дуга за пружање медијске услуге радија на локалном подручју, радиодифузна област 

бр. 5, оквирна жељена зона покривања-подручје општине Лр 142 (Пожаревац), пре 

истека времена на које је издата. 

 
 

14. Разматрање и доношење одлуке у поступку намирења потраживања у 

стечајном поступку над Привредним друштвом за телекомуникације ТВ 

Метрополис д.о.о. у стечају, Београд, Теразије бр. 27;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност стечајном управнику за продужење уговора о закупу 

антенског стуба, закљученог између стечајног дужника Привредног друштва за 

телекомуникације ТВ Метрополис д.о.о. у стечају, Београд и VIP Mobile д.о.о. Београд, 

ул. Милутина Миланковића бр.1ж. 

 

Даје се сагласност стечајном управнику за продају стечајног дужника  

Привредног друштва за телекомуникације ТВ Метрополис д.о.о. у стечају, Београд. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Седница завршена у 13:00 часова. 

 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


