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Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 240. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 28.10.2015. године, са почетком у 11,00 часова 

 

У раду седнице учествовали су телефонским путем сходно члану 37. Став 2 

Пословника о раду Савета РРА, следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Караџић, председник Савета; 

2. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

3. митрополит Порфирије Перић 

4. Проф. мр Горан Пековић; 

5. Милош Рајковић; 

6. Слободан Вељковић; 

7. Божидар Николић; 

8. Оливера Зекић 

9. Гордана Суша 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

Седницом је председавао председник Савета, Горан Караџић, 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 усвајању Финансијског плана Регулаторног тела за 

електронске медије за 2016. годину; 

3. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге приватизације Предузећа за информисање Радио 

Барајево д.о.о., ул. Миодрага Вуковића бр.2, Барајево и доношење одлуке;  

4. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге приватизације Јавног предузећа за информисање, 

издаваштво и маркетинг РТВ „Пруга“, ул. Војводе Мишића бр.2, Лајковац и 

доношење одлуке;  

5. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге приватизације Јавног информативног предузећа 

Радио Ваљево, ул. Војводе Мишића бр. 21, Ваљево и доношење одлуке;  



 

6. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге приватизације Јавног предузећа Радио телевизија 

Шабац, ул. Кнеза Лазара бр.1, Шабац и доношење одлуке;  

7. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге Јавног предузећа «ТЕЛЕВИЗИЈА БЛАЦЕ» Блаце и 

доношење одлуке;  

8. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге Јавно информативног предузећа Нови пут, ул. Вука 

Караџића бр. 5, Јагодина;  

9. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге Јaвног предузећа радио и тeлевизије Трстеник са ПО 

из Трстеника, ул. Кнегиње Милице бб и доношење одлуке;  

10.  Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге Јaвног предузећа за радио и тeлевизијску делатност 

„Нишка телевизија“, ул. Војводе Мишића бр. 50/1, Ниш и доношење одлуке;  

11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

Друштво за маркетинг, емитовање и продукцију радио и ТВ програма "Media 

press"– Култ радио из Врњачке Бање, пре истека времена на које је издата 

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

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  "PI 

canal" d.o.o. –PI kanal из Пирота, пре истека времена на које је издата сходно 

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

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Javno radiodifuzno preduzeće "Studio B"  –Studio B-kablovski ПМУ из Београда, 

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

електронским медијима; 

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Радио телевизија "Четири С" д.о.о. – ТВ 4С-кабловски ПМУ из Бојника, пре 

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

електронским медијима; 

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

РТВ Кладово д.о.о. – ТВ Кладово из Кладова, пре истека времена на које је 

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

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Бобан Гвозденовић предузетник и аутопревозник "Таша" – Радио Таша из 

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

Закона о електронским медијима; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 240. ванредне седнице. 



 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Доношење одлуке о усвајању Финансијског плана Регулаторног тела за 

електронске медије за 2016. годину; 

3. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге приватизације Предузећа за информисање Радио 

Барајево д.о.о., ул. Миодрага Вуковића бр.2, Барајево и доношење одлуке;  

4. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге приватизације Јавног предузећа за информисање, 

издаваштво и маркетинг РТВ „Пруга“, ул. Војводе Мишића бр.2, Лајковац 

и доношење одлуке;  

5. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге приватизације Јавног информативног предузећа 

Радио Ваљево, ул. Војводе Мишића бр. 21, Ваљево и доношење одлуке;  

6. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге приватизације Јавног предузећа Радио 

телевизија Шабац, ул. Кнеза Лазара бр.1, Шабац и доношење одлуке;  

7. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге Јавног предузећа «ТЕЛЕВИЗИЈА БЛАЦЕ» Блаце 

и доношење одлуке;  

8. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге Јавно информативног предузећа Нови пут, ул. 

Вука Караџића бр. 5, Јагодина;  

9. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге Јaвног предузећа радио и тeлевизије Трстеник са 

ПО из Трстеника, ул. Кнегиње Милице бб и доношење одлуке;  

10.  Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге Јaвног предузећа за радио и тeлевизијску 

делатност „Нишка телевизија“, ул. Војводе Мишића бр. 50/1, Ниш и 

доношење одлуке;  

11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

Друштво за маркетинг, емитовање и продукцију радио и ТВ програма 

"Media press"– Култ радио из Врњачке Бање, пре истека времена на које је 

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

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"PI canal" d.o.o. –PI kanal из Пирота, пре истека времена на које је издата 

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

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Javno radiodifuzno preduzeće "Studio B"  –Studio B-kablovski ПМУ из 

Београда, пре истека времена на које је издата сходно члану 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Радио телевизија "Четири С" д.о.о. – ТВ 4С-кабловски ПМУ из Бојника, 

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

Закона о електронским медијима; 



 

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

РТВ Кладово д.о.о. – ТВ Кладово из Кладова, пре истека времена на које је 

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

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Бобан Гвозденовић предузетник и аутопревозник "Таша" – Радио Таша из 

Крушевца, пре истека времена на које је издата сходно члану 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

  

2. Доношење одлуке о усвајању Финансијског плана Регулаторног тела за 

електронске медије за 2016. годину; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2016. годину. 

 

  

 

3. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге приватизације Предузећа за информисање Радио 

Барајево д.о.о., ул. Миодрага Вуковића бр.2, Барајево и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да куповином субјекта приватизације Предузећа за информисање Радио 

Барајево д.о.о., ул. Миодрага Вуковића бр.2, Барајево од стране купца  Дорис 

Аћимовић, ул.Симина бр. 15а, Београд, неће настати стање којим се нарушава медијски 

плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. и 47. Закона о јавном информисању и 

медијима и члана 103. Закона о електронским медијима. 

  

 

4. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге приватизације Јавног предузећа за информисање, 

издаваштво и маркетинг РТВ „Пруга“, ул. Војводе Мишића бр.2, Лајковац 

и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да куповином субјекта приватизације Јавног предузећа за информисање, 

издаваштво и маркетинг РТВ „Пруга“, ул. Војводе Мишића бр.2, Лајковац од стране 

купца  Мирјане Крстић, ул. Краља Милана бр.7. Обреновац, Београд, неће настати 

стање којим се нарушава медијски плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. и 47. 



 

Закона о јавном информисању и медијима и члана 103. Закона о електронским 

медијима. 

  

 

5. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге приватизације Јавног информативног предузећа 

Радио Ваљево, ул. Војводе Мишића бр. 21, Ваљево и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да куповином субјекта приватизације Јавног информативног предузећа 

Радио Ваљево, ул. Војводе Мишића бр. 21, Ваљево од стране купца  Дорис Аћимовић, 

ул.Симина бр. 15а, Београд, неће настати стање којим се нарушава медијски 

плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. и 47. Закона о јавном информисању и 

медијима и члана 103. Закона о електронским медијима. 

  

 

6. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге приватизације Јавног предузећа Радио 

телевизија Шабац, ул. Кнеза Лазара бр.1, Шабац и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да куповином субјекта приватизације Јавног предузећа Радио телевизија 

Шабац, ул. Кнаеза Лазара бр.1, Шабац од стране купца  Александра Живановића из 

Шапца, ул. Норвешка бр. 12/26, неће настати стање којим се нарушава медијски 

плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. и 47. Закона о јавном информисању и 

медијима и члана 103. Закона о електронским медијима. 

  

 

7. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге Јавног предузећа «ТЕЛЕВИЗИЈА БЛАЦЕ» Блаце 

и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да куповином субјекта приватизације Јавног предузећа «ТЕЛЕВИЗИЈА 

БЛАЦЕ» Блаце од стране купца ДОО ЗА НОВИНСКУ-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 

«НАРОДНЕ НОВИНЕ» НИШ, ул. Генарала Боже Јанковића 9, матични број 17427440, 

неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам, сходно одредбама члана 

45, 46. и 47. Закона о јавном информисању и медијима и члана 103. Закона о 

електронским медијима. 

 

 



 

  

8. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге Јавно информативног предузећа Нови пут, ул. 

Вука Караџића бр. 5, Јагодина; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да куповином субјекта приватизације Јавно информативног предузећа Нови 

пут, ул. Вука Караџића бр. 5, Јагодина  од стране купца Привредног друштва за радио и 

телевизијске делатности „Kopernikus Cable Network“ d.o.o., ул. Цара Душана бр. 45, 

Ниш, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам, сходно одредбама 

члана 45, 46. и 47. Закона о јавном информисању и медијима и члана 103. Закона о 

електронским медијима. 

  

 

9. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге Јaвног предузећа радио и тeлевизије Трстеник са 

ПО из Трстеника, ул. Кнегиње Милице бб и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обавестити Агенцију за приватизацију да купац субјекта приватизације Конзорцијум 

физичких лица из Трстеника, који чине Гордaна Книћанин, Горан Петровић, Зоран 

Вукчевић, Александар Ђалић, Владимир Петровић, Драган Сарић и Радојко Павловић, 

ни лице које је истакло другу највишу понуду Драган Мијодраговић, Булевар Краља 

Александра бр. 98/6, Београд, нису доставили тражену документацију, те није могуће 

утврдити да ли ће у конкретном случају настати стање којим се нарушава медијски 

плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. и 47. Закона о јавном информисању и 

медијима и члана 103. Закона о електронским медијима. 

 

  

 

10. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге Јaвног предузећа за радио и тeлевизијску 

делатност „Нишка телевизија“, ул. Војводе Мишића бр. 50/1, Ниш и 

доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да куповином субјекта приватизације (пружаоца медијске услуге) Јaвног 

предузећа за радио и тeлевизијску делатност „Нишка телевизија“, ул. Војводе Мишића 

бр. 50/1, Ниш, од стране купца  конзорцијума који чине „Народне новине“ д.о.о, ул. 

Генерала Боже Јанковића бр. 9, Ниш и Остојић Слађана, ул. Скадарска 34, Ниш, неће 

настати стање којим се нарушава медијски плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. 



 

и 47. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС", бр. 83/2014 и 

58/2015) и члана 103. Закона о електронским медијима. 

 

Такође, имајући у виду исправе које је доставио лице које је истакло другу највишу 

понуду, Савет Регулатора утврдио: 

 

Утврђује се да куповином субјекта приватизације (пружаоца медијске услуге) Јaвног 

предузећа за радио и тeлевизијску делатност „Нишка телевизија“, ул. Војводе Мишића 

бр. 50/1, Ниш, од стране лица које је истакло другу највишу понуду Александра 

Живадиновића, ул. Душана Поповића бр. 41, Ниш, неће настати стање којим се 

нарушава медијски плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. и 47. Закона о јавном 

информисању и медијима („Службени гласник РС", бр. 83/2014 и 58/2015) и члана 103. 

Закона о електронским медијима. 

 

  

 

11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

Друштво за маркетинг, емитовање и продукцију радио и ТВ програма 

"Media press"– Култ радио из Врњачке Бање, 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 одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  Друштво за 

маркетинг, емитовање и продукцију радио и ТВ програма "Media press"– Култ радио из 

Врњачке Бање, пре истека времена на које је издата због сходно члану 89. Став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима. 

 

  

 

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"PI canal" d.o.o. –PI kanal из Пирота, 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 одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  "PI canal" d.o.o. 

–PI kanal из Пирота, пре истека времена на које је издата због сходно члану 89. Став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

  

 

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Јавно радиодифузно предузеће "Студио Б"  –Студио Б-кабловски ПМУ из 

Београда, 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 одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге "Јавно 

радиодифузно предузеће "Студио Б"  –Студио Б-кабловски ПМУ из Београда, пре 

истека времена на које је издата због сходно члану 89. Став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима. 

  

 

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Радио телевизија "Четири С" д.о.о. – ТВ 4С-кабловски ПМУ из Бојника, 

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 одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Радио телевизија 

"Четири С" д.о.о. – ТВ 4С-кабловски ПМУ из Бојника, пре истека времена на које је 

издата због сходно члану 89. Став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

  

 

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

РТВ Кладово д.о.о. – ТВ Кладово из Кладова, 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 одузимања дозволе пружаоцу медијске РТВ Кладово д.о.о. – ТВ 

Кладово из Кладова, пре истека времена на које је издата због сходно члану 89. Став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима. 

  

 

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Бобан Гвозденовић предузетник и аутопревозник "Таша" – Радио Таша из 

Крушевца, 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 одузимања дозволе пружаоцу медијске Бобан Гвозденовић 

предузетник и аутопревозник "Таша" – Радио Таша из Крушевца, пре истека времена на 

које је издата због сходно члану 89. Став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

 

 

Седница завршена у 11:20 часова. 

 

У Београду,        

дана 28. октобра  2015. године                                                       

Записник сачинила 

 

Драгана Таљић 

                     председник Савета 

 

                                                                                                                       Горан Караџић  

 


