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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 322. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 21.12.2018. године, са почетком у 12,00 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. Разматрање и доношење одлукe по пријави пружаоца медијске услуге Радио 

дифузног предузећа „Б92“ а.д. из Београда, ул. Аутопут за Загреб бр. 22 за 

промену власничке структуре; 

3. Разматрање и доношење одлукe по пријавама пружалаца медијске услуге Play 

radija д.о.о. из Београда,  ул. Аутопут за Загреб бр. 22 за промену власничке 

структуре; 

4. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Jugoslovenska biznis 

mreža YU BI NET doo, ул. Војводе Миленка бр. 26/II, Београд – YU BI NET TV, 

бр. 05-2441/18 од 06.12.2018. године за упис у  Регистар медијских услуга 

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

5. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Jugoslovenska biznis 

mreža YU BI NET doo, ул. Војводе Миленка бр. 26/II, Београд – YU BI NET TV, 

бр. 05-2462/18 од 11.12.2018. године за упис у  Регистар медијских услуга 

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

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

захтева MIX MEDIA 2009 DOO KRALJEVO, ул. Ибарска 21, Краљево – TV Mix, 



 

бр. 05-2492/18 од 18.12.2018. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

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

захтева MCBoxs d.o.o. Novi Sad, ул. Булевар Михајла Пупина 6, Нови Сад- Music 

Box LALA TV, бр. 05-2444/18 од 07.12.2018. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Усваја се дневни ред 322. ванредне седнице. 

 
2. Разматрање и доношење одлукe по пријави пружаоца медијске услуге Радио 

дифузног предузећа „Б92“ а.д. из Београда, ул. Аутопут за Загреб бр. 22 за 

промену власничке структуре;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се допунско решење: 

 

ДОПУНСКО  РЕШЕЊЕ 

 
РЕШЕЊЕ Савета Регулаторног тела за електронске медије број 05-2459/18-1 од 11. 

децембра 2018. године допуњује се на начин што се у изреци решења после става 1. 

додаје став 2. који гласи:   

 

„УТВРЂУЈЕ СЕ да планираном променом власничке структуре пружаоца медијске 

услуге Радио дифузног предузећа „Б92“ а.д. из Београда, ул. Аутопут за Загреб бр. 22, 

која би била извршена тако што би нови власник Kopernikus Corporation Ltd. са Кипра 

непосредно стекао 84,99% акција од досадашњег већинског оснивача друштва Астонко 

д.о.о. Београд, не би настало стање којим се нарушава медијски плурализам.“ 

 

У ставу 1. изреке решења Савета Регулатора број 05-2459/18-1 од 11. децембра 2018. 

године, речи: „и након које промене би директни оснивачи пружаоца медијске услуге 

остали акционари у оквиру акционарског друштва,“ бришу се. 

 

У ставу 12. образложења решења Савета Регулатора број 05-2459/18-1 од 11. децембра 

2018. године, речи: „неће доћи до промене директних оснивача пружаоца медијске 

услуге тако да ће директни оснивачи остати акционари у оквиру акционарског 

друштва,“ бришу се. 

 

У преосталом делу решење Савета Регулатора број 05-2459/18-1 од 11. децембра 2018. 

године остаје неизмењено.“ 



 

 

 
 

3. Разматрање и доношење одлукe по пријавама пружалаца медијске услуге 

Play radija д.о.о. из Београда,  ул. Аутопут за Загреб бр. 22 за промену 

власничке структуре;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се допунско решење: 

 

ДОПУНСКО  РЕШЕЊЕ 

 
РЕШЕЊЕ Савета Регулаторног тела за електронске медије број 05-2460/18-1 од 11. 

децембра 2018. године допуњује се на начин што се у изреци решења после става 1. 

додаје став 2. који гласи:   

 

„УТВРЂУЈЕ СЕ да планираном променом власничке структуре пружаоца медијске 

услуге Play radija д.о.о. из Београда,  ул. Аутопут за Загреб бр. 22  која би била 

извршена тако што би нови власник Kopernikus Corporation Ltd. са Кипра непосредно 

стекао 84,99% акција од друштва Астонко д.о.о. Београд и након које промене би 

директни оснивач пружаоца медијске услуге остало привредно друштво Радио дифузно 

предузеће „Б92“ а.д. Београд, не би настало стање којим се нарушава медијски 

плурализам.“ 

 

У преосталом делу решење Савета Регулатора број 05-2460/18-1 од 11. децембра 2018. 

године остаје неизмењено. 

 

 
 

4. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Jugoslovenska biznis 

mreža YU BI NET doo, ул. Војводе Миленка бр. 26/II, Београд – YU BI NET 

TV, бр. 05-2441/18 од 06.12.2018. 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 

 

Уписати 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 пружаоца медијске услуге Jugoslovenska biznis mreža 

YU BI NET doo Beograd (Savski venac), ул. Војводе Миленка бр. 26/II, Београд – YU BI 

NET TV. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

5. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Jugoslovenska biznis 

mreža YU BI NET doo, ул. Војводе Миленка бр. 26/II, Београд – YU BI NET 

TV, бр. 05-2462/18 од 11.12.2018. 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 

 

Уписати 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 пружаоца нелинеарне медијске услуге Jugoslovenska 

biznis mreža YU BI NET doo Beograd (Savski venac), ул. Војводе Миленка бр. 26/II, 

Београд – YU BI NET TV. 

 

 
 

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

захтева MIX MEDIA 2009 DOO KRALJEVO, ул. Ибарска 21, Краљево – TV 

Mix, бр. 05-2492/18 од 18.12.2018. 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 MIX MEDIA 

2009 DOO KRALJEVO, ул. Ибарска 21, Краљево – TV Mix, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима. 

 

 
 

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

захтева MCBoxs d.o.o. Novi Sad, ул. Булевар Михајла Пупина 6, Нови Сад- 

Music Box LALA TV, бр. 05-2444/18 од 07.12.2018. 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 MCBoxs d.o.o. 

Novi Sad, ул. Булевар Михајла Пупина 6, Нови Сад- Music Box LALA TV, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима. 



 

 

 

 

Седница завршена у 12:30 часова. 

 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


