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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 311. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 20.08.2018. године, са почетком у 13,00 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. Горан Пековић, члан Савета 

5. Ђорђe Возаревић, члан Савета 

6. Радојe Кујовић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Јелена Коло, самостални стручни сарадник за односе 

са јавношћу и међународне односе. 

 

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 издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o., Beograd, ул. Високог Стевана 

38, Београд – Arena sport, бр. 05-1741/18 од 17.08.2018. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима; 

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

захтева Diskos друштво са ограниченом одговорношћу за издавање и производњу 

носача звука и слике Александровац, ул. Крушевачка 22, Александровац – 

Televizija Diskos, бр. 05-1198/16-1 од 13.05.2016. године, сходно члану 83. Закона 

о електронским медијима; 

4. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија Ивана 

Нићифоровић ПР емитовање радио програма Београд, ул. Нушићева 12, Београд-

Земун – ClassicAll radio бр. 05-1737/18 од 16.08.2018. године за брисање из 

Регистра медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о 

електронским медијима; 

5. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Друштво 

са ограниченом одговорношћу Радио „Хомоље“ из Жагубице, ул. Хомољска бб – 

Радио Хомоље 90,0 за промену власничке структуре. 
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1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 311. ванредне седнице. 

1) Усвајање дневног реда; 

2) Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o., Beograd, ул. Високог 

Стевана 38, Београд – Arena sport, бр. 05-1741/18 од 17.08.2018. године, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима; 

3) Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева Diskos друштво са ограниченом одговорношћу за издавање и 

производњу носача звука и слике Александровац, ул. Крушевачка 22, 

Александровац – Televizija Diskos, бр. 05-1198/16-1 од 13.05.2016. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

4) Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија Ивана 

Нићифоровић ПР емитовање радио програма Београд, ул. Нушићева 12, 

Београд-Земун – ClassicAll radio бр. 05-1737/18 од 16.08.2018. године за 

брисање из Регистра медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. 

Закона о електронским медијима; 

5) Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Друштво са ограниченом одговорношћу Радио „Хомоље“ из Жагубице, ул. 

Хомољска бб – Радио Хомоље 90,0 за промену власничке структуре. 

 

 
 

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

захтева Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o., Beograd, ул. Високог 

Стевана 38, Београд – Arena sport, бр. 05-1741/18 од 17.08.2018. 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 Društvа za 

telekomunikacije HD-WIN d.o.o., Beograd, ул. Високог Стевана 38, Београд – Arena sport, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 
 

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

захтева Diskos друштво са ограниченом одговорношћу за издавање и 

производњу носача звука и слике Александровац, ул. Крушевачка 22, 

Александровац – Televizija Diskos, бр. 05-1198/16-1 од 13.05.2016. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

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

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Diskos друштво са 

ограниченом одговорношћу за издавање и производњу носача звука и слике 

Александровац, ул. Крушевачка 22, Александровац – Televizija Diskos, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима. 

 

 
 

4. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија Ивана 

Нићифоровић ПР емитовање радио програма Београд, ул. Нушићева 12, 

Београд-Земун – ClassicAll radio бр. 05-1737/18 од 16.08.2018. године за 

брисање из Регистра медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. 

Закона о електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Брише се пружалац медијске услуге радија Ивана Нићифоровић ПР емитовање радио 

програма Београд, ул. Нушићева 12, Београд-Земун – ClassicAll radio из Регистра 

медијских услуга пружалаца који медијске услуге пружају искључиво путем глобалне 

информатичке мреже, сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима. 

 

 
 

5. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Друштво са ограниченом одговорношћу Радио „Хомоље“ из Жагубице, ул. 

Хомољска бб – Радио Хомоље 90,0 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 Друштва са ограниченом 

одговорношћу Радио „Хомоље“ из Жагубице, ул. Хомољска бб – Радио Хомоље 90,0 која 

би била извршена тако што би његов досадашњи власник Мирослав Стојићевић из 

Изварице (Жагубица), пренео целокупан свој оснивачки удео у висини од 100% у 

капиталу тог друштва на новог оснивача Игора Намцића из Осанице (Жагубица), ЈМБГ 

0202981762012, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

Седница завршена у 13:30 часова. 

 

 

Записник сачинила: 

Самостални стручни сарадник за  

односе са јавношћу и међународне односе 

 

Јелена Коло 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


