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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 255. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 11. априла 2016. 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. Милош Рајковић; 

3. Слободан Вељковић; 

4. Божидар Николић; 

5. Гордана Суша 

6. Оливера Зекић 

 

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. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Предузећа 

за информисање и маркетинг „Плус Фм радио“ д.о.о. из Крушевца, ул. Цара 

Лазара бр.71 – Radio Plus FM 97,7, за промену власничке структуре; 

3. Доношење одлуке о давању сагласности на промену скраћеног идентификационог 

знака пружаоца медијских услуга РУМУНСКО УДРУЖЕЊЕ "ВИКТОРИА" 

ВРШАЦ, ул. Стевана Немање 26, Вршац - TV IN OKTOBAR;  

4. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружалаца медијске услуге Телевизије 

„Галаксија 32“ д.о.о из Чачка, ул. Железничка бб – Србија на длану 1  и Друштва 

са ограниченом одговорношћу „P kanal“ из Пирота, ул. 22. дивизија бр. 10 - Србија 

на длану 2, за издавање сагласности на акт о преносу дозволе;  

5. Разматрање и доношење одлуке о усклађивању Дозволе за пружање медијске 

услуге телевизијског програма, 156/2008-2, издате Телевизији „Плус“  д.о.о. из 

Крушевца,  ул. Мићуна Павловића бр.1  - Телевизија Плус, за  зоном покривања;  



 

6. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева Привредног друштва за маркетинг, видео продукцију и 

услуге KITCHEN TV d.o.o Београд- Стари град, Македонска 5,- KITCHEN TV  бр. 

05-1024/16 од 5.4.2016. године , сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима;  

  

 

1. Усвајање дневног реда; 

 

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

једногласно усвоjио дневни ред 255. ванредне седнице 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 255. ванредне седнице са допуном. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Предузећа за информисање и маркетинг „Плус Фм радио“ д.о.о. из 

Крушевца, ул. Цара Лазара бр.71 – Radio Plus FM 97,7, за промену власничке 

структуре; 

3. Доношење одлуке о давању сагласности на промену скраћеног 

идентификационог знака пружаоца медијских услуга РУМУНСКО 

УДРУЖЕЊЕ "ВИКТОРИА" ВРШАЦ, ул. Стевана Немање 26, Вршац - TV 

IN OKTOBAR;  

4. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружалаца медијске услуге 

Телевизије „Галаксија 32“ д.о.о из Чачка, ул. Железничка бб – Србија на 

длану 1  и Друштва са ограниченом одговорношћу „P kanal“ из Пирота, ул. 

22. дивизија бр. 10 - Србија на длану 2, за издавање сагласности на акт о 

преносу дозволе;  

5. Разматрање и доношење одлуке о усклађивању Дозволе за пружање медијске 

услуге телевизијског програма, 156/2008-2, издате Телевизији „Плус“  д.о.о. 

из Крушевца,  ул. Мићуна Павловића бр.1  - Телевизија Плус, за  зоном 

покривања;  

6. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева Привредног друштва за маркетинг, видео 

продукцију и услуге KITCHEN TV d.o.o Београд- Стари град, Македонска 5,- 

KITCHEN TV  бр. 05-1024/16 од 5.4.2016. године , сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима;  

 

  



 

2. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Предузећа за информисање и маркетинг „Плус Фм радио“ д.о.о. из 

Крушевца, ул. Цара Лазара бр.71 – Radio Plus FM 97,7, 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 

Предузећа за информисање и маркетинг „Плус Фм радио“ д.о.о. из Крушевца, ул. Цара 

Лазара бр.71 – Radio Plus FM 97,7 која би била извршена тако што би његов досадашњи 

власник Предузеће за радио и телевизију „Радио Антена 037“ д.о.о. Крушевац, пренео 

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

оснивача Агенцију за маркетинг Звечка Габријела Савић ПР Крушевац, Трг Стубалских 

јунака, матични број: 61032207, 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 емитовање програма који се односе на власничку структуру Radio 

Plus FM 97,7. 

 

  

 

3. Доношење одлуке о давању сагласности на промену скраћеног 

идентификационог знака пружаоца медијских услуга РУМУНСКО 

УДРУЖЕЊЕ "ВИКТОРИА" ВРШАЦ, ул. Стевана Немање 26, Вршац - TV 

IN OKTOBAR;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ОДОБРАВА СЕ промена идентификационог знака пружаоца медијске услуге 

РУМУНСКО УДРУЖЕЊЕ "ВИКТОРИА" ВРШАЦ, ул. Стевана Немање 26, Вршац - TV 

IN OKTOBAR у нови скраћени идентификациони знак „ТВ Викториа Инфо“. 

Одобрену промену скраћеног идентификационог знака пружаоца медијске услуге 

РУМУНСКО УДРУЖЕЊЕ "ВИКТОРИА" ВРШАЦ, ул. Стевана Немање 26, Вршац - ТВ 

Викториа Инфо, извршити у регистру издатих дозвола Регулаторног тела за електронске 

медије. 

 

  

 

4. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружалаца медијске услуге 

Телевизије „Галаксија 32“ д.о.о из Чачка, ул. Железничка бб – Србија на 

длану 1  и Друштва са ограниченом одговорношћу „P kanal“ из Пирота, ул. 

22. дивизија бр. 10 - Србија на длану 2, за издавање сагласности на акт о 

преносу дозволе;  

 



 

О Д Л У К А 

 

1) ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Нацрт уговора о преносу дозвола за кабловско 

емитовање програма (IPTV) од 21.07.2016. године на основу кога би се извршио пренос 

дозволе Регулаторног тела за електронске медије за кабловско емитовање програма 

(IPTV) број К (I) 140/1 од 05.11.2012. године са имаоца дозволе Телевизије „Галаксија 

32“ д.о.о из Чачка, ул. Железничка бб и дозволе број К (I) 139/1 од 05.11.2012. године са 

имаоца дозволе Друштва са ограниченом одговорношћу „P kanal“ из Пирота, ул. 22. 

дивизија бр.10, на друштво стицаоца Друштво за производњу ТВ програма, маркетинг и 

издавачку делатност „Све на длану“ д.о.о. из Чачка, ул. Железничка бр. 5, 

након чега би ималац напред наведених дозвола за пружање медијске услуге кабловског 

емитовања програма (IPTV) било правно лице:  

- Друштво за производњу ТВ програма, маркетинг и издавачку делатност „Све на 

длану“ д.о.о. из Чачка, ул. Железничка бр. 5, матични број 21117242 

2) ДАЈЕ СЕ НАЛОГ Стручној служби да се у складу са Уговором о преносу дозвола 

за кабловско емитовање програма, промене подаци у дозволама за кабловско емитовање 

програма број К (I) 140/1 од 05.11.2012. године и К (I) 139/1 од 05.11.2012. године, тако 

што ће ималац наведених дозвола бити  Друштво за производњу ТВ програма, маркетинг 

и издавачку делатност „Све на длану“ д.о.о. из Чачка, матични број 21117242, као и 

подаци који се односе на власничку структуру у наведеним дозволама за кабловско 

емитовање програма.  

 

  

 

5. Разматрање и доношење одлуке о усклађивању Дозволе за пружање медијске 

услуге телевизијског програма, 156/2008-2, издате Телевизији „Плус“  д.о.о. 

из Крушевца,  ул. Мићуна Павловића бр.1  - Телевизија Плус, за  зоном 

покривања;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усклађује се дозвола пружаоцу медијске услуге Телевизија „Плус“  д.о.о. из Крушевца,  

ул. Мићуна Павловића бр.1  - Телевизија Плус, бр. 156/2008-2 од 03.02.2016. године,  са 

зоном покривања, за коју је пружаоцу медијске услуге издата дозвола на јавном конкурсу 

Налаже се Стручној служби да у дозволу, као зона покривања упише: „Алотмент 

Копаоник:  Нови Пазар, Тутин, Брус, Рашка, Александровац, Крушевац“ 

 

  

 

6. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева Привредног друштва за маркетинг, видео 

продукцију и услуге KITCHEN TV d.o.o Београд- Стари град, Македонска 5,- 

KITCHEN TV  бр. 05-1024/16 од 5.4.2016. 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 Привредног друштва за 

маркетинг, видео продукцију и услуге KITCHEN TV d.o.o Београд- Стари град, 

Македонска 5,- KITCHEN TV  бр. 05-1024/16 од 5.4.2016. године , сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима; 

 

 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

У Београду,        

дана 11. априла  2016. године                                                       

Записник сачинио 

 

Никола Попмихајлов 

      заменик председника Савета 

 

                                                                                                                       Горан Петровић 

 


