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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 312. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 03.09.2018. године, са почетком у 11,00 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 издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., Beograd, ул. Незнаног јунака 

1, Београд-Савски Венац  - Pink media BH, бр. 05-1782/18 од 28.08.2018. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., Beograd, ул. Незнаног јунака 

1, Београд-Савски Венац  - Pink Media, бр. 05-1781/18 од 28.08.2018. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

4. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на 

основу захтева RADIO JAT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

ZA RADIODIFUZIJU, BEOGRAD, ул. Aлексе Ненадовића 19-21, БЕОГРАД–  

RADIO JAT 90,2, бр. 05-2034/17-1 од 23.11.2017. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима; 

5. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на 

основу захтева KAROLINA RADIO DOO, BEOGRAD, ул. Милешевска 29, 



 

Београд–  RADIO KAROLINA 106,3 бр. 05-2033/17-1 од 23.11.2017. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

6. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија Удружење 

родитеља деце предшколског узраста „Бродић паркић“ из Руме, ул. Главна бр. 

232, Рума – ДИР (Дечји Интернет информативни радио Рума) бр. 05-1789/18 од 

29.08.2018. године за упис у  Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. 

тачка 2. Закона о електронским медијима; 

7. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на 

основу захтева Предузећа за радиодифузну делатност и пружање услуга ТДИ 

радио телевизија доо, Београд, ул. Алексе Ненадовића 19-21, Београд–  TDI 

RADIO 91,8 бр. 05-2032/17-1 од 23.11.2017. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

8. Разматрање и доношење решења о одбацивању пријаве бр. 05-1577/18 од 

16.07.2018. године, коју је поднела странка Српски покрет Двери из Београда, 

Вишеградска 6 (улаз 1)/14; 

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге ,,PALLAS 

PRODUCTION доо предузеће за телекомуникације и радио и телевизијске 

активности, Банатско Велико Село“, Крајишка 39, Банатско Велико Село – Pallas 

radio 94,8 за промену власничке структуре; 

10. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге М-31 друштво са ограниченом одговорношћу из 

Ужица, Пословни центар Трг IV спрат – ПРВИ РАДИО 98,7; 

11. Разматрање и доношење одлуке о брисању из Регистра медијских услуга 

пружаоца ,,TATJANA JOVANOVIĆ PR EMITOVANJE RADIO PROGRAMA 

PREVODILAČKE I DRUGE USLUGE RADIO LEGEND ZEMUN“,  ул. Трг 

Бранка Радичевића бр. 4, локал 19, Београд – Rаdio Legend, који медијску услугу 

пружа искључиво путем глобалне информатичке мреже (Web casting, live 

streaming и др.; 

12. Разматрање дописа пружаоца медијске услуге ,,Друштво са ограниченом 

одговорношћу P KANAL, ПИРОТ“, ул. Мите Гаге 10, Пирот - ТВ Пи канал, о 

промени власничке структуре у основном капиталу друштва и доношење 

одлуке; 

13. 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) за месец јул 2018. године и доношење одлуке; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

 

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

захтева PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., Beograd, ул. Незнаног јунака 

1, Београд-Савски Венац - GLOBAL , бр. 05-1800/18 од 03.09.2018. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 



 

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета РЕМ је предложио, а Савет 

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 312. ванредне седнице: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

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

захтева PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., Beograd, ул. Незнаног 

јунака 1, Београд-Савски Венац  - Pink media BH, бр. 05-1782/18 од 

28.08.2018. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., Beograd, ул. Незнаног 

јунака 1, Београд-Савски Венац  - Pink Media, бр. 05-1781/18 од 28.08.2018. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

4. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на 

основу захтева RADIO JAT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA RADIODIFUZIJU, BEOGRAD, ул. Aлексе 

Ненадовића 19-21, БЕОГРАД–  RADIO JAT 90,2, бр. 05-2034/17-1 од 

23.11.2017. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

5. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на 

основу захтева KAROLINA RADIO DOO, BEOGRAD, ул. Милешевска 29, 

Београд–  RADIO KAROLINA 106,3 бр. 05-2033/17-1 од 23.11.2017. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

6. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија Удружење 

родитеља деце предшколског узраста „Бродић паркић“ из Руме, ул. Главна 

бр. 232, Рума – ДИР (Дечји Интернет информативни радио Рума) бр. 05-

1789/18 од 29.08.2018. године за упис у  Регистар медијских услуга сходно 

члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима; 

7. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на 

основу захтева Предузећа за радиодифузну делатност и пружање услуга 

ТДИ радио телевизија доо, Београд, ул. Алексе Ненадовића 19-21, Београд–  

TDI RADIO 91,8 бр. 05-2032/17-1 од 23.11.2017. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима; 

8. Разматрање и доношење решења о одбацивању пријаве бр. 05-1577/18 од 

16.07.2018. године, коју је поднела странка Српски покрет Двери из 

Београда, Вишеградска 6 (улаз 1)/14; 

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

,,PALLAS PRODUCTION доо предузеће за телекомуникације и радио и 

телевизијске активности, Банатско Велико Село“, Крајишка 39, Банатско 

Велико Село – Pallas radio 94,8 за промену власничке структуре; 

10. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге М-31 друштво са ограниченом одговорношћу из 

Ужица, Пословни центар Трг IV спрат – ПРВИ РАДИО 98,7; 

11. Разматрање и доношење одлуке о брисању из Регистра медијских услуга 

пружаоца ,,TATJANA JOVANOVIĆ PR EMITOVANJE RADIO PROGRAMA 

PREVODILAČKE I DRUGE USLUGE RADIO LEGEND ZEMUN“,  ул. Трг 



 

Бранка Радичевића бр. 4, локал 19, Београд – Rаdio Legend, који медијску 

услугу пружа искључиво путем глобалне информатичке мреже (Web casting, 

live streaming и др.; 

12. Разматрање дописа пружаоца медијске услуге ,,Друштво са ограниченом 

одговорношћу P KANAL, ПИРОТ“, ул. Мите Гаге 10, Пирот - ТВ Пи канал, 

о промени власничке структуре у основном капиталу друштва и доношење 

одлуке; 

13. 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) за месец јул 2018. године и доношење 

одлуке; 

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

захтева PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., Beograd, ул. Незнаног 

јунака 1, Београд-Савски Венац - GLOBAL , бр. 05-1800/18 од 03.09.2018. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

 

 
 

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

захтева PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., Beograd, ул. Незнаног 

јунака 1, Београд-Савски Венац  - Pink media BH, бр. 05-1782/18 од 

28.08.2018. 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 PINK 

INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., Beograd, ул. Незнаног јунака 1, Београд-Савски 

Венац  - Pink media BH, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 
 

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

захтева PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., Beograd, ул. Незнаног 

јунака 1, Београд-Савски Венац  - Pink Media, бр. 05-1781/18 од 28.08.2018. 

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 PINK 

INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., Beograd, ул. Незнаног јунака 1, Београд-Савски 

Венац  - Pink media , сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 



 

 
 

4. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на 

основу захтева RADIO JAT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA RADIODIFUZIJU, BEOGRAD, ул. Aлексе 

Ненадовића 19-21, БЕОГРАД–  RADIO JAT 90,2, бр. 05-2034/17-1 од 

23.11.2017. 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 радија на основу захтева RADIO 

JAT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA RADIODIFUZIJU, 

BEOGRAD, ул. Aлексе Ненадовића 19-21, БЕОГРАД–  RADIO JAT 90,2 сходно члану 

83. Закона о електронским медијима. 

 
 

5. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на 

основу захтева KAROLINA RADIO DOO, BEOGRAD, ул. Милешевска 29, 

Београд–  RADIO KAROLINA 106,3 бр. 05-2033/17-1 од 23.11.2017. 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 радија на основу захтева 

KAROLINA RADIO DOO, BEOGRAD, ул. Милешевска 29, Београд–  RADIO 

KAROLINA 106,3 сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 
 

6. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија Удружење 

родитеља деце предшколског узраста „Бродић паркић“ из Руме, ул. Главна 

бр. 232, Рума – ДИР (Дечји Интернет информативни радио Рума) бр. 05-

1789/18 од 29.08.2018. године за упис у  Регистар 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 

 

Да се пружалац медијске услуге радија Удружење родитеља деце предшколског 

узраста „Бродић паркић“ из Руме, ул. Главна бр. 232, Рума – ДИР (Дечји Интернет 

информативни радио Рума),  упише у Регистар медијских услуга пружаоца који 

медијске услуге пружају искључиво путем глобалне информатичке мреже, сходно 

члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима. 

 

 



 

 
 

7. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на 

основу захтева Предузећа за радиодифузну делатност и пружање услуга 

ТДИ радио телевизија доо, Београд, ул. Алексе Ненадовића 19-21, Београд–  

TDI RADIO 91,8 бр. 05-2032/17-1 од 23.11.2017. 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 радија на основу захтева 

Предузеће за радиодифузну делатност и пружање услуга ТДИ радио телевизија доо, 

Београд, ул. Алексе Ненадовића 19-21, Београд–  TDI RADIO 91,8, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима. 

 

 
 

8. Разматрање и доношење решења о одбацивању пријаве бр. 05-1577/18 од 

16.07.2018. године, коју је поднела странка Српски покрет Двери из 

Београда, Вишеградска 6 (улаз 1)/14; 

               

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ пријава бр. 05-1577/18 од 16.07.2018. године, коју је поднела 

странка Српски покрет Двери из Београда, Вишеградска 6 (улаз 1)/14, због 

ненадлежности. 

 
 

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

,,PALLAS PRODUCTION доо предузеће за телекомуникације и радио и 

телевизијске активности, Банатско Велико Село“, Крајишка 39, Банатско 

Велико Село – Pallas radio 94,8 за промену власничке структуре;   

             

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 ,,PALLAS PRODUCTION доо предузеће за телекомуникације и радио и 

телевизијске активности, Банатско Велико Село“, Крајишка 39, Банатско Велико Село – 

Pallas radio 94,8, која би била извршена тако што би његов досадашњи ималац удела 

Дубравка Мартин из Кикинде, ул. Браће Лаковић 9, ЈМБГ 1112971845011, пренела удео 

у висини од 100% у основном капиталу тог друштва на Јовицу Батанског из Кикинде, 

ул. Његошева 174, ЈМБГ: 160898440006, не би настало стање којим се нарушава 

медијски плурализам. 

 



 

 
 

10. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге М-31 друштво са ограниченом одговорношћу из 

Ужица, Пословни центар Трг IV спрат – ПРВИ РАДИО 98,7;   

             

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ да планираном променом власничке структуре пружаоца 

медијске услуге М-31 друштво са ограниченом одговорношћу из Ужица, Пословни 

центар Трг IV спрат – ПРВИ РАДИО 98,7, која би била извршена тако што би 

досадашњи оснивач предузећа Radio Media Servis d.o.o. Београд, ул. Мије Ковачевића 

бр. 10д, М-31 друштво са ограниченом одговорношћу из Ужица, Пословни центар Трг 

IV спрат, пренело  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, ул. Народног фронта бр. 73, не би настало стање којим се нарушава медијски 

плурализам. 

 
 

11. Разматрање и доношење одлуке о брисању из Регистра медијских услуга 

пружаоца ,,TATJANA JOVANOVIĆ PR EMITOVANJE RADIO PROGRAMA 

PREVODILAČKE I DRUGE USLUGE RADIO LEGEND ZEMUN“,  ул. Трг 

Бранка Радичевића бр. 4, локал 19, Београд – Rаdio Legend, који медијску 

услугу пружа искључиво путем глобалне информатичке мреже (Web casting, 

live streaming и др.;   

             

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука о брисању из Регистра медијских услуга пружаоца ,,TATJANA 

JOVANOVIĆ PR EMITOVANJE RADIO PROGRAMA PREVODILAČKE I DRUGE 

USLUGE RADIO LEGEND ZEMUN“,  ул. Трг Бранка Радичевића бр. 4, локал 19, 

Београд – Rаdio Legend, који медијску услугу пружа искључиво путем глобалне 

информатичке мреже (Web casting, live streaming и др.). 

 

 
 

12. Разматрање дописа пружаоца медијске услуге ,,Друштво са ограниченом 

одговорношћу P KANAL, ПИРОТ“, ул. Мите Гаге 10, Пирот - ТВ Пи канал, 

о промени власничке структуре у основном капиталу друштва и доношење 

одлуке;   

             

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

 

 



 

О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука о упућивању дописа пружаоцу медијске услуге ,,Друштво са 

ограниченом одговорношћу P KANAL, ПИРОТ“, ул. Мите Гаге 10, Пирот - ТВ Пи 

канал, којим се обавештава да су били у обавези да претходно пријавe у писаној форми 

промену власничке структуре у основном капиталу друштва и којим се упозорава да ће 

наредни пут бити покренут поступак изрицањa мере због кршења члана 105. Закона о 

електронским медијима. 

 
 

13. 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) за месец јул 2018. године 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; 23.6; 29.1.1; 29.1.2; 32; 

33.4; 35.1; 35.2; 37.1; 37.3; 46.3.3; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по 

извештају Службе за надзор и анализу за месец јул 2018. године. 

 

 
 

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

захтева PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., Beograd, ул. Незнаног 

јунака 1, Београд-Савски Венац - GLOBAL , бр. 05-1800/18 од 03.09.2018. 

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 PINK 

INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., Beograd, ул. Незнаног јунака 1, Београд-Савски 

Венац - GLOBAL, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


