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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 309. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 29.06.2018. године, са почетком у 11,30 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. Горан Пековић, члан Савета 

5. Ђорђe Возаревић, члан Савета 

6. Радојe Кујовић, члан Савета 

 

Седници је присуствовао Никола Попмихајлов, аналитичар програма емитера. 

 

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 покретању поступка одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К 355-1 од 30.05.2017. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге MM BIT TV d.o.o., ул. Сазонова 45, спрат 3, стан 11, Београд-

Врачар – BIT TV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским 

медијима; 

3. Предмет: Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружалаца медијске услуге 

„Наша Балкан телевизија“ д.о.о. маркетиншке активности продукција и 

радиодифузна делатност из Београда, за издавање сагласности на акт о преносу 

дозволе;  

4. Разматрање и доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге ДРУШТВО 

СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ 

ДЕЛАТНОСТ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РУБИН, КРУШЕВАЦ, ул. Мајке Југовића 

11/33, Крушевац за издавање сагласности на акт којим се преноси дозвола издата 

на јавном конкурсу бр. 324/2008-9  услед статусне промене;  

5. Разматрање и доношење одлуке по пријавама пружалаца медијске услуге Акорд 

д.о.о. предузећа за трговину и посредовање из Суботице, ул. Трг Цара Јована 
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Ненада 15/9 – Први радио 103 FM 103,0 и Друштва за радиотелевизијску 

делатност, маркетинг и консалтинг РТВ Центар д.о.о. из Београда, ул. Мије 

Ковачевић  10д – Rock radio 96,2, за промену власничке структуре; 

6. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге РТВ Голија 

д.о.о. из Ивањице, ул. Милинка Кушића бр 23  – ТВ Голија, за промену власничке 

структуре; 

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

пружање медијске услуге број К53-2 издате имаоцу ,,РТВ-ПАНОНИЈА доо за 

емитовање радио и тв програма, Нови Сад“, ул. Булевар Слободана Јовановића 

21, Нови Сад – ТВ Панонија, сходно члану 89. став 1. тачка 1) и члану 90. Закона 

о електронским медијима (,,Сл. гласник РС“, бр. 83/2014 и 6/2016 - др. закон). 

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

захтева Привредно друштво за производњу и емитовање телевизијског програма 

РТВ-МН Топлица д.о.о. Прокупље, ул. Кнез Михајлова 57, Прокупље – ТВ 027, 

бр. 05-1386/18 од 06.06.2018. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

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

захтева Preduzećа za marketing izdavačku delatnost i RTV produkciju GMS 

International d.o.o. Beograd (Vračar), ул. Сјеничка 1, Београд – Туризам+ТВ, бр. 05-

1479/18 од 21.06.2018. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијимa;  

10. Разматрање и доношење одлуке о стављању ван снаге решења Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. 08-47/18 од 29.01.2018. године којим 

је пружаоцу медијске услуге „Телевизија Канал 9“ д.о.о., Крагујевац, Милоја 

Павловића 8 – ТВ Канал 9 одузета дозвола за пружање медијске услуге пре истека 

времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима;  

11. Разматрање и доношење одлуке о поништењу решења Савета Републичке 

радиодифузне агенције бр. 03-3165/13 од 02.09.2013. године којим је утврђена 

висина годишње накнаде за емитовање радио програма на подручју региона за 

пружаоца медијске услуге Фондација „Панонија“, Суботица, Аге Мамужића бр. 

11 – Pannon radio 91,5 из разлога предвиђених чланом 183. Закона о општем 

управном поступку;  

12. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка изрицања мера према 

пружаоцу медијске услуге Друштву са ограниченом одговорношћу Радио-Ада 

Предузеће за емитовање програма Ада из Аде, ул. Петефи Шандора бр. 51- 

РАДИО АДА, због постојања разлога из члана 28. став 1) Закона о електронским 

медијима; 

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

захтева Удружења-локално организовање, ул. Цара Душана 3, Баточина- TV HIT 

Batočina, бр. 05-1343/18-2 од 15.06.2018. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима;  

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге телевизије РТВ Бујановац д.о.о. – ТВ Бујановац 
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из Бујановца због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Привредно друштво за производњу и услуге "Реноар" д.o.o. – ТВ ДУГА – кабл. из 

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

Закона о електронским медијима; 

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге "ТВ 

Лесковац" а.д. – ТВ ЛЕСКОВАЦ из Лесковца, пре истека времена на које је издата 

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

17. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног после изјашњења 

пружаоца медијских услуга Предузећа за информисање и маркетинг Pink 

international company д.о.о. Београд - ТВ Пинк на седници Савета одржаној 30. 

маја 2018. године и доношење одлуке;  

18. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног после изјашњења 

пружаоца медијских услуга Предузећа за информисање и маркетинг Pink 

international company д.о.о. Београд - ТВ Пинк на седници Савета одржаној 30. 

маја 2018. године и доношење одлуке;  

19. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног после изјашњења 

пружаоца медијских услуга Радиодифузног предузећа СТУДИО Б доо, Београд – 

ТВ Студио Б на седници Савета одржаној 30. маја 2018. године и доношење 

одлуке;  

20. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног после изјашњења 

пружаоца медијских услуга Радиодифузног предузећа СТУДИО Б доо, Београд – 

ТВ Студио Б на седници Савета одржаној 30. маја 2018. године и доношење 

одлуке;  

21. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу по пријави Бошка Ничића, 

председника општине Зајечар, о програмском садржају  ТВ Ф КАНАЛ, 

приказиваним у периоду од 19. марта  до 30. марта 2018. године и доношење 

одлуке;  

22. Разматрање студија екпсертског тима Савета Европе „ Независност и рад 

регулаторног тела за електронске медије у Републици Србији - процена на основу 

употребе методе INDIREG“; 

23. Информација о садржини Приговора који је United Group d.o.o. упутио Јавној 

медијској установи „Радио телевизија Србије“-РТС у вези са Јавним позивом за 

подношење понуда за успостављање пословне сарадње на дистрибуцији програма 

РТС од 13.06.2018. године и о садржини дописа РТС-са мишљењем на ставове 

које је United Group d.o.o. изнео у приговору; 

24. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности за измену и 

допуну Статута Јавне медијске установе - Радио Телевизије Србије;  

25. Разматрање и доношење одлуке o дошењу привременог решења о накнади за 

право на пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге са новим пословним 

именом, Информативно предузеће Радио Ваљево д.о.о., Београд – у стечају – 

Радио Ваљево;       
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26. Разматрање  и доношење одлуке поводом захтева Предузеће за производњу, 

промет и услуге „Клик комерц“ д.о.о. из Ариља, Војводе Мишића 38  - ТВ Клик,  

за приступ другом мултиплексу у алотменту Цер-Маљен;                                     

27. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Удружење за медијску афирмацију „МАТ“ – ТК Туристички канал;  

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 309. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 355-1 од 30.05.2017. године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге MM BIT TV d.o.o., ул. Сазонова 45, спрат 3, стан 

11, Београд-Врачар – BIT TV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о 

електронским медијима; 

3. Предмет: Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружалаца медијске 

услуге „Наша Балкан телевизија“ д.о.о. маркетиншке активности 

продукција и радиодифузна делатност из Београда, за издавање сагласности 

на акт о преносу дозволе;  

4. Разматрање и доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге 

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РАДИО И 

ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РУБИН, 

КРУШЕВАЦ, ул. Мајке Југовића 11/33, Крушевац за издавање сагласности 

на акт којим се преноси дозвола издата на јавном конкурсу бр. 324/2008-9  

услед статусне промене;  

5. Разматрање и доношење одлуке по пријавама пружалаца медијске услуге 

Акорд д.о.о. предузећа за трговину и посредовање из Суботице, ул. Трг Цара 

Јована Ненада 15/9 – Први радио 103 FM 103,0 и Друштва за 

радиотелевизијску делатност, маркетинг и консалтинг РТВ Центар д.о.о. из 

Београда, ул. Мије Ковачевић  10д – Rock radio 96,2, за промену власничке 

структуре; 

6. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге РТВ 

Голија д.о.о. из Ивањице, ул. Милинка Кушића бр 23  – ТВ Голија, за промену 

власничке структуре; 

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

пружање медијске услуге број К53-2 издате имаоцу ,,РТВ-ПАНОНИЈА доо за 

емитовање радио и тв програма, Нови Сад“, ул. Булевар Слободана 

Јовановића 21, Нови Сад – ТВ Панонија, сходно члану 89. став 1. тачка 1) и 
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члану 90. Закона о електронским медијима (,,Сл. гласник РС“, бр. 83/2014 и 

6/2016 - др. закон). 

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

захтева Привредно друштво за производњу и емитовање телевизијског 

програма РТВ-МН Топлица д.о.о. Прокупље, ул. Кнез Михајлова 57, 

Прокупље – ТВ 027, бр. 05-1386/18 од 06.06.2018. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима; 

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

захтева Preduzećа za marketing izdavačku delatnost i RTV produkciju GMS 

International d.o.o. Beograd (Vračar), ул. Сјеничка 1, Београд – Туризам+ТВ, 

бр. 05-1479/18 од 21.06.2018. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијимa;  

10. Разматрање и доношење одлуке о стављању ван снаге решења Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. 08-47/18 од 29.01.2018. године 

којим је пружаоцу медијске услуге „Телевизија Канал 9“ д.о.о., Крагујевац, 

Милоја Павловића 8 – ТВ Канал 9 одузета дозвола за пружање медијске 

услуге пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 

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

11. Разматрање и доношење одлуке о поништењу решења Савета Републичке 

радиодифузне агенције бр. 03-3165/13 од 02.09.2013. године којим је утврђена 

висина годишње накнаде за емитовање радио програма на подручју региона 

за пружаоца медијске услуге Фондација „Панонија“, Суботица, Аге 

Мамужића бр. 11 – Pannon radio 91,5 из разлога предвиђених чланом 183. 

Закона о општем управном поступку;  

12. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка изрицања мера према 

пружаоцу медијске услуге Друштву са ограниченом одговорношћу Радио-

Ада Предузеће за емитовање програма Ада из Аде, ул. Петефи Шандора бр. 

51- РАДИО АДА, због постојања разлога из члана 28. став 1) Закона о 

електронским медијима; 

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

захтева Удружења-локално организовање, ул. Цара Душана 3, Баточина- TV 

HIT Batočina, бр. 05-1343/18-2 од 15.06.2018. године, сходно члану 83. Закона 

о електронским медијима;  

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу медијске услуге телевизије РТВ Бујановац д.о.о. – ТВ 

Бујановац из Бујановца због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима;  

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Привредно друштво за производњу и услуге "Реноар" д.o.o. – ТВ ДУГА – 

кабл. из Пожаревца, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"ТВ Лесковац" а.д. – ТВ ЛЕСКОВАЦ из Лесковца, пре истека времена на 
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које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

17. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног после 

изјашњења пружаоца медијских услуга Предузећа за информисање и 

маркетинг Pink international company д.о.о. Београд - ТВ Пинк на седници 

Савета одржаној 30. маја 2018. године и доношење одлуке;  

18. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног после 

изјашњења пружаоца медијских услуга Предузећа за информисање и 

маркетинг Pink international company д.о.о. Београд - ТВ Пинк на седници 

Савета одржаној 30. маја 2018. године и доношење одлуке;  

19. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног после 

изјашњења пружаоца медијских услуга Радиодифузног предузећа СТУДИО 

Б доо, Београд – ТВ Студио Б на седници Савета одржаној 30. маја 2018. 

године и доношење одлуке;  

20. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног после 

изјашњења пружаоца медијских услуга Радиодифузног предузећа СТУДИО 

Б доо, Београд – ТВ Студио Б на седници Савета одржаној 30. маја 2018. 

године и доношење одлуке;  

21. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу по пријави Бошка 

Ничића, председника општине Зајечар, о програмском садржају  ТВ Ф 

КАНАЛ, приказиваним у периоду од 19. марта  до 30. марта 2018. године и 

доношење одлуке;  

22. Разматрање студија екпсертског тима Савета Европе „ Независност и рад 

регулаторног тела за електронске медије у Републици Србији - процена на 

основу употребе методе INDIREG“; 

23. Информација о садржини Приговора који је United Group d.o.o. упутио 

Јавној медијској установи „Радио телевизија Србије“-РТС у вези са Јавним 

позивом за подношење понуда за успостављање пословне сарадње на 

дистрибуцији програма РТС од 13.06.2018. године и о садржини дописа РТС-

са мишљењем на ставове које је United Group d.o.o. изнео у приговору; 

24. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности за измену и 

допуну Статута Јавне медијске установе - Радио Телевизије Србије;  

25. Разматрање и доношење одлуке o дошењу привременог решења о накнади за 

право на пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге са новим 

пословним именом, Информативно предузеће Радио Ваљево д.о.о., Београд – 

у стечају – Радио Ваљево;       

26. Разматрање  и доношење одлуке поводом захтева Предузеће за производњу, 

промет и услуге „Клик комерц“ д.о.о. из Ариља, Војводе Мишића 38  - ТВ 

Клик,  за приступ другом мултиплексу у алотменту Цер-Маљен;                                     

27. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Удружење за медијску афирмацију „МАТ“ – ТК Туристички канал;  
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2. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 355-1 од 30.05.2017. године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге MM BIT TV d.o.o., ул. Сазонова 45, спрат 3, стан 

11, Београд-Врачар – BIT TV, 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 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге, бр. К 355-1 

од 30.05.2017. године, пружаоцу медијске услуге MM BIT TV d.o.o., ул. Сазонова 45, 

спрат 3, стан 11, Београд-Врачар – BIT TV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о 

електронским медијима. 

 

Позвати представника пружаоца медијске услуге MM BIT TV d.o.o., ул. Сазонова 

45, спрат 3, стан 11, Београд-Врачар – BIT TV на седницу Савета Регулатора, ради 

изјашњења о чињеници која је била основ за покретање поступка. 

 

 
 

3. Предмет: Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружалаца медијске 

услуге „Наша Балкан телевизија“ д.о.о. маркетиншке активности 

продукција и радиодифузна делатност из Београда, 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 уговора о преносу дозволе за пружање 

медијских услуга „Наша Балкан телевизија“ д.о.о. маркетиншке активности продукција 

и радиодифузна делатност из Београда, на основу кога би се извршио пренос дозвола 

Регулаторног тела за електронске медије и то дозволе број К178-2 од 29.01.2018. године, 

дозволе број К189-2 од 14.03.2018. године и дозволе број К190-2 од 29.01.2018. године 

са имаоца дозвола „Наша Балкан телевизија“ д.о.о. маркетиншке активности продукција 

и радиодифузна делатност из Београда на друштво стицаоца „Наша Визија“ д.о.о. 

маркетиншке активности продукција и радиодифузна делатност из Београда,након чега 

би ималац напред наведених дозвола за пружање медијске услуге путем електронске 

комуникационе мреже било правно лице:  

 

„Наша Визија“ д.о.о. маркетиншке активности продукција и радиодифузна 

делатност, ул. Булевар Војводе Мишића бр. 39а, Београд. 

 

ДАЈЕ СЕ НАЛОГ Стручној служби да се у складу са Уговором о преносу дозволе, 

промене подаци у дозволама број К178-2 од 29.01.2018. године, број К189-2 од 

14.03.2018. године и број К190-2 од 29.01.2018. године, тако што ће ималац наведених 
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дозвола бити правно лице „Наша Визија“ д.о.о. маркетиншке активности продукција и 

радиодифузна делатност, ул. Булевар Војводе Мишића бр. 39а, Београд. 

 

 
 

4. Разматрање и доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге 

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РАДИО И 

ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РУБИН, 

КРУШЕВАЦ, ул. Мајке Југовића 11/33, Крушевац за издавање сагласности 

на акт којим се преноси дозвола издата на јавном конкурсу бр. 324/2008-9  

услед статусне промене; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ИЗДАЈЕ СЕ сагласност на акт, којим се преноси дозвола бр. 324/2008-9 издата од 

стране Регулаторног тела за електронске медије на јавном конкурсу пружаоцу медијске 

услуге  ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РАДИО И 

ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РУБИН, КРУШЕВАЦ, ул. Мајке 

Југовића 11/33, Крушевац, услед статусне промене у којем ће ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ 

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РУБИН, КРУШЕВАЦ, ул. Мајке Југовића 11/33, Крушевац 

поделити тако што ће пренети део своје имовине и обавеза, укључујући и дозволу бр. 

324/2008-9 на једно новоосновано друштво (издвајање уз оснивање), и то на ДРУШТВО 

СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РАДИО РУБИН КРУШЕВАЦ, ул. Мајке 

Југовића 11/33, Крушевац, а на основу којег неће настати стање којим се нарушава 

медијски плурализам. 

 

НАЛАЖЕ СЕ правном субјекту на кога се преноси дозвола путем спровођења 

статусне промене, и то ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РАДИО 

РУБИН КРУШЕВАЦ, ул. Мајке Југовића 11/33, Крушевац, да поднесе Регулаторном 

телу за електронске медије закључени уговор о статусној промени, односно план поделе, 

као и доказ о томе да је статусна промена спроведена. 

 

 
 

5. Разматрање и доношење одлуке по пријавама пружалаца медијске услуге 

Акорд д.о.о. предузећа за трговину и посредовање из Суботице, ул. Трг Цара 

Јована Ненада 15/9 – Први радио 103 FM 103,0 и Друштва за 

радиотелевизијску делатност, маркетинг и консалтинг РТВ Центар д.о.о. из 

Београда, ул. Мије Ковачевић  10д – Rock radio 96,2, за промену власничке 

структуре; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

 

Утврђује се да планираном променом власничке структуре Акорд д.о.о. предузећа 

за трговину и посредовање из Суботице, ул. Трг Цара Јована Ненада 15/9 – Први радио 

103 FM 103,0 која би била извршена тако што би досадашњи оснивач предузећа Master 

Media Mix д.о.о. из Новог Сада, Александра Ласак, пренела целокупан свој оснивачки 

удео у висини од 100% у капиталу тог друштва на привредно друштво НС-АС д.о.о. 

производња, трговина и услуге из Новог Сада, 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 Први радио 103 FM 103,0. 

 

Утврђује се да планираном променом власничке структуре Друштва за 

радиотелевизијску делатност, маркетинг и консалтинг РТВ Центар д.о.о. из Београда, ул. 

Мије Ковачевић  10д – Rock radio 96,2, која би била извршена тако што би досадашњи 

оснивач предузећа Master Media Mix д.о.о. из Новог Сада, Александра Ласак, пренела 

целокупан свој оснивачки удео у висини од 100% у капиталу тог друштва на привредно 

друштво НС-АС д.о.о. производња, трговина и услуге из Новог Сада, 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 Rock radio 96,2. 

 
 

6. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге РТВ 

Голија д.о.о. из Ивањице, ул. Милинка Кушића бр 23  – ТВ Голија, 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 РТВ Голија д.о.о. из 

Ивањице, ул. Милинка Кушића бр 23  – ТВ Голија која би била извршена тако што би 

његов досадашњи власник Јован Баковић пренео целокупан свој оснивачки удео у 

висини од 100% у капиталу друштва на физичко лице Зорана Јовановића из Краљева 

ЈМБГ 2311961780015, 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 Голија. 

 
 

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

пружање медијске услуге број К53-2 издате имаоцу ,,РТВ-ПАНОНИЈА доо за 

емитовање радио и тв програма, Нови Сад“, ул. Булевар Слободана 



10 
 

Јовановића 21, Нови Сад – ТВ Панонија, сходно члану 89. став 1. тачка 1) и 

члану 90. Закона о електронским медијима (,,Сл. гласник РС“, бр. 83/2014 и 

6/2016 - др. закон);  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за одузимање дозволе број К53-2 од 20. априла 2018. године 

пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Панонија, на основу 

захтева број 05-1399/18, због постојања разлога прописаних чланом 89. став 1. тачка 1) 

Закона о електронским медијима. 

 

Позвати представника пружаоца медијске услуге ТВ Панонија на седницу Савета 

Регулатора, ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање поступка. 

 

 
 

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

захтева Привредно друштво за производњу и емитовање телевизијског 

програма РТВ-МН Топлица д.о.о. Прокупље, ул. Кнез Михајлова 57, 

Прокупље – ТВ 027, бр. 05-1386/18 од 06.06.2018. 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 Привредно 

друштво за производњу и емитовање телевизијског програма РТВ-МН Топлица д.о.о. 

Прокупље, ул. Кнез Михајлова 57, Прокупље – ТВ 027, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима. 

 

 
 

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

захтева Preduzećа za marketing izdavačku delatnost i RTV produkciju GMS 

International d.o.o. Beograd (Vračar), ул. Сјеничка 1, Београд – Туризам+ТВ, 

бр. 05-1479/18 од 21.06.2018. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијимa; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Preduzećа za 

marketing izdavačku delatnost i RTV produkciju GMS International d.o.o. Beograd (Vračar), 

ул. Сјеничка 1, Београд – Туризам+ТВ, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 
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10. Разматрање и доношење одлуке о стављању ван снаге решења Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. 08-47/18 од 29.01.2018. године 

којим је пружаоцу медијске услуге „Телевизија Канал 9“ д.о.о., Крагујевац, 

Милоја Павловића 8 – ТВ Канал 9 одузета дозвола за пружање медијске 

услуге пре истека времена на које је издата 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 

 

Ставља се ван снаге решење Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. 

08-47/18 од 29.01.2018. године о одузимању дозволе за пружање медијске услуге 

Регулаторног тела за електронске медије бр. К246-1 од 06.07.2016. године издате 

пружаоцу медијске услуге „Телевизија Канал 9“ д.о.о., Крагујевац, Милоја Павловића 8 

– ТВ Канал 9. 

 
 

11. Разматрање и доношење одлуке о поништењу решења Савета Републичке 

радиодифузне агенције бр. 03-3165/13 од 02.09.2013. године којим је утврђена 

висина годишње накнаде за емитовање радио програма на подручју региона 

за пружаоца медијске услуге Фондација „Панонија“, Суботица, Аге 

Мамужића бр. 11 – Pannon radio 91,5 из разлога предвиђених чланом 183. 

Закона о општем управном поступку;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поништава се коначно решење Савета Републичке радиодифузне агенције бр. 03-

3165/13 од 02.09.2013. године којим је утврђена висина годишње накнаде за емитовање 

радио програма на подручју региона за пружаоца медијске услуге Фондација „Панонија“, 

Суботица, Аге Мамужића бр. 11 – Pannon radio 91,5 из разлога предвиђених чланом 183. 

Закона о општем управном поступку. 

 

 
 

12. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка изрицања мера према 

пружаоцу медијске услуге Друштву са ограниченом одговорношћу Радио-

Ада Предузеће за емитовање програма Ада из Аде, ул. Петефи Шандора бр. 

51- РАДИО АДА, због постојања разлога из члана 28. став 1) Закона о 

електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мера према пружаоцу медијске услуге Друштву са 

ограниченом одговорношћу Радио-Ада Предузеће за емитовање програма Ада из Аде, 

ул. Петефи Шандора бр. 51- РАДИО АДА, због постојања разлога 28. став 1) Закона о 

електронским медијима. 

 

Позвати представника наведеног пружаоца медијске услуге на седницу Савета 

ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање поступка изрицања мера. 

 

 
 

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

захтева Удружења-локално организовање, ул. Цара Душана 3, Баточина- TV 

HIT Batočina, бр. 05-1343/18-2 од 15.06.2018. 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 Удружења-

локално организовање, ул. Цара Душана 3, Баточина- TV HIT Batočina, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима. 

 
 

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу медијске услуге телевизије РТВ Бујановац д.о.о. – ТВ 

Бујановац из Бујановца 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 

 

Обуставља се поступак за одузимање дозволе због престанка постојања разлога 

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

 

 
 

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Привредно друштво за производњу и услуге "Реноар" д.o.o. – ТВ ДУГА – 

кабл. из Пожаревца, 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 
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О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак за одузимање дозволе због престанка постојања разлога 

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

 

 
 

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"ТВ Лесковац" а.д. – ТВ ЛЕСКОВАЦ из Лесковца, 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 за одузимање дозволе због престанка постојања разлога 

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

 

 
 

17. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног после 

изјашњења пружаоца медијских услуга Предузећа за информисање и 

маркетинг Pink international company д.о.о. Београд - ТВ Пинк на седници 

Савета одржаној 30. маја 2018. године и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

 

Нема места покретању поступка изрицања мера. 

 

 
 

18. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног после 

изјашњења пружаоца медијских услуга Предузећа за информисање и 

маркетинг Pink international company д.о.о. Београд - ТВ Пинк на седници 

Савета одржаној 30. маја 2018. године и доношење одлуке;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка изрицања мера. 
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19. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног после 

изјашњења пружаоца медијских услуга Радиодифузног предузећа СТУДИО 

Б доо, Београд – ТВ Студио Б на седници Савета одржаној 30. маја 2018. 

године и доношење одлуке;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка изрицања мера. 

 

 
 

20. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног после 

изјашњења пружаоца медијских услуга Радиодифузног предузећа СТУДИО 

Б доо, Београд – ТВ Студио Б на седници Савета одржаној 30. маја 2018. 

године и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка изрицања мера. 

 

 
 

21. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу по пријави Бошка 

Ничића, председника општине Зајечар, о програмском садржају  ТВ Ф 

КАНАЛ, приказиваним у периоду од 19. марта  до 30. марта 2018. године и 

доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка изрицања мера. 

 

 
22. Разматрање студија екпсертског тима Савета Европе „ Независност и рад 

регулаторног тела за електронске медије у Републици Србији - процена на 

основу употребе методе INDIREG“;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручним службама да Студију објаве на сајту РЕМ-а. 
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23. Информација о садржини Приговора који је United Group d.o.o. упутио 

Јавној медијској установи „Радио телевизија Србије“-РТС у вези са Јавним 

позивом за подношење понуда за успостављање пословне сарадње на 

дистрибуцији програма РТС од 13.06.2018. године и о садржини дописа РТС-

са мишљењем на ставове које је United Group d.o.o. изнео у приговору;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са садржином информације. 

 

 
 

24. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности за измену и 

допуну Статута Јавне медијске установе - Радио Телевизије Србије; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на измену и допуну Статута Јавне медијске установе - Радио 

Телевизије Србије након којих измена и допуна би Члан 63. став 1. тачка 11) Статута 

гласио: „Ценовник за комерцијалну експлоатацију програма и аудио-визуелних 

платформи РТС-а, осим за реемитовање програма РТС-а на територији Републике Србије 

и у иностранству сопственим дистрибутивним средствима, о чему одлучује генерални 

директор доношењем посебног ценовника у складу са тржишним условима“. 

 

 
 

25. Разматрање и доношење одлуке o дошењу привременог решења о накнади за 

право на пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге са новим 

пословним именом, Информативно предузеће Радио Ваљево д.о.о., Београд – 

у стечају – Радио Ваљево; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

 

Доноси се решење о накнади за право на пружање медијске услуге пружаоцу 

медијске услуге са новим пословним именом, Информативно предузеће Радио Ваљево 

д.о.о., Београд – у стечају. 

 
 

26. Разматрање  и доношење одлуке поводом захтева Предузеће за производњу, 

промет и услуге „Клик комерц“ д.о.о. из Ариља, Војводе Мишића 38  - ТВ 

Клик,  за приступ другом мултиплексу у алотменту Цер-Маљен;               
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на измену и допуну Статута Јавне медијске установе - Радио 

Телевизије Србије након којих измена и допуна би Члан 63. став 1. тачка 11) Статута 

гласио: „Ценовник за комерцијалну експлоатацију програма и аудио-визуелних 

платформи РТС-а, осим за реемитовање програма РТС-а на територији Републике Србије 

и у иностранству сопственим дистрибутивним средствима, о чему одлучује генерални 

директор доношењем посебног ценовника у складу са тржишним условима“. 

       

Даје се сагласност за право на приступ алотменту Цер -Маљен пружаоцу медијске 

услуге Предузеће за производњу, промет и услуге „Клик комерц“ д.о.о. из Ариља, 

Војводе Мишића 38  - ТВ Клик. 

 

Налаже се Стручној служби да изради допунско решење о праву приступа 

алотменту Цер-Маљен, којим је одређена логичка нумерација које се Јавно предузеће 

„Емисиона техника и везе“ мора придржавати  у мрежи за  мултиплексирање и  

дистрибуцију медијских садржаја. 

 

 
 

27. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Удружење за медијску афирмацију „МАТ“ – ТК Туристички канал;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Удружењу за медијску афирмацију 

„МАТ“ из Инђије, ул. Тржни центар Слобода лок. 40 – ТК Туристички канал, којим ће се 

обавестити исти 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 Удружења за медијску афирмацију „МАТ“ из Инђије, ул. Тржни 

центар Слобода лок. 40 – ТК Туристички канал, а који се односе на власничку структуру, 

седиште удружења и законског заступника наведеног имаоца дозволе. 

 

 

Седница завршена у 13:00 часова. 
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Записник сачинио: 

 

Никола Попмихајлов 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


