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З А П И С Н И К 

 

са 270. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 25.10.2016. 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, члан Савета 

3. Слободан Вељковић, члан Савета 

4. Божидар Николић, члан Савета 

5. Оливера Зекић, члан Савета 

6. Александра Јанковић, члан Савета 

7. мр Горан Пековић, члан Савета 

8. Ђорђе Возаревић, члан Савета 

 

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 о УСКЛАЂИВАЊУ УКУПНИХ ПРИХОДА са 

утврђеним потребним ТРОШКОВИМА РЕГУЛАЦИЈЕ за израду Финансијског 

плана РЕМ-а за 2017.г.; 

3. Разматрање предлога Финансијске службе за обезбеђење средстава из резерви и 

доношење одлуке; 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Aсоцијација 

удружења и невладних организација РТВ Нишава, Ниш, ул. Блачка бр. 22 – Радио 

Нишава за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. 

Закона о електронским медијима;  

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Информативни 

центар“ д.о.о. из Бачке Тополе, ул. Дунавска бр. 8/III – Радио Регије 107,9 за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о 

електронским медијима;   



 

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Удружење 

грађана «Ромски центар за демократију» Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 26/107 

– «РАДИО ТОЧАК», за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима;   

7. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЕПАРХИЈЕ 

БАЧКЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Бачка Паланка, Трг Патријарха Павла 

бб – Радио Тавор за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима;  

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

захтева NS-AS DOO PROIZVODNJA,TRGOVINA I USLUGE NOVI SAD, ул.  

Народног фронта 73, Нови Сад – Радио Ас фм, бр. 05-2526/16 од 30.09.2016. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

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

захтева RTV ENIGMA DOO PRIJEPOLJE, ул.  Нововарошка бб, Пријепоље– ТВ 

Енигма, бр. 05-1195/16-2 од 06.10.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима;  

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

захтева RADIO I TELEVIZIJA TRSTENIK DOO TRSTENIK, ул.  Кнегиње Милице 

бб, Трстеник – ТВ Трстеник, бр. K 86-2377/15/16-2 од 13.09.2016. године, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима;  

11. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К126/1 од 05. септембра 2012. године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге Удружењу Наша Жупа, ул. Десетог августа бб, Зелена 

пијаца, Александровац – Наша ТВ Жупа, сходно члану 89. став 1. тачка 4. Закона 

о електронским медијима;  

12. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К 97/1  од 16. март 2012. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге RTV AVAX DOO LAZAREVAC - U LIKVIDACIJI, ул. Воке 

Савића 5, Лазаревац – RTV Avax, сходно члану 89. став 1. тачка 4. Закона о 

електронским медијима; 

13. Разматрање и доношење одлуке у вези промене власничке структуре пружаоца 

медијске услуге «РАДИО ХОМОЉЕ» ДОО Жагубица;  

14. Разматрање и утврђивање Листе кандидата за једног члана Управног одбора Јавне 

медијске установе „Радио – телевизија Војводине“;      

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 268. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и доношење одлуке о УСКЛАЂИВАЊУ УКУПНИХ ПРИХОДА 

са утврђеним потребним ТРОШКОВИМА РЕГУЛАЦИЈЕ за израду 

Финансијског плана РЕМ-а за 2017.г.; 



 

3. Разматрање предлога Финансијске службе за обезбеђење средстава из 

резерви и доношење одлуке; 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Aсоцијација 

удружења и невладних организација РТВ Нишава, Ниш, ул. Блачка бр. 22 – 

Радио Нишава за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима;  

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

„Информативни центар“ д.о.о. из Бачке Тополе, ул. Дунавска бр. 8/III – 

Радио Регије 107,9 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима;   

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Удружење 

грађана «Ромски центар за демократију» Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 

26/107 – «РАДИО ТОЧАК», за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;   

7. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЕПАРХИЈЕ 

БАЧКЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Бачка Паланка, Трг Патријарха 

Павла бб – Радио Тавор за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

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

захтева NS-AS DOO PROIZVODNJA,TRGOVINA I USLUGE NOVI SAD, ул.  

Народног фронта 73, Нови Сад – Радио Ас фм, бр. 05-2526/16 од 30.09.2016. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

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

захтева RTV ENIGMA DOO PRIJEPOLJE, ул.  Нововарошка бб, Пријепоље– 

ТВ Енигма, бр. 05-1195/16-2 од 06.10.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима;  

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

захтева RADIO I TELEVIZIJA TRSTENIK DOO TRSTENIK, ул.  Кнегиње 

Милице бб, Трстеник – ТВ Трстеник, бр. K 86-2377/15/16-2 од 13.09.2016. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

11. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К126/1 од 05. септембра 2012. године издате на основу 

захтева пружаоца медијске услуге Удружењу Наша Жупа, ул. Десетог 

августа бб, Зелена пијаца, Александровац – Наша ТВ Жупа, сходно члану 89. 

став 1. тачка 4. Закона о електронским медијима;  

12. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 97/1  од 16. март 2012. године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге RTV AVAX DOO LAZAREVAC - U LIKVIDACIJI, 

ул. Воке Савића 5, Лазаревац – RTV Avax, сходно члану 89. став 1. тачка 4. 

Закона о електронским медијима; 

13. Разматрање и доношење одлуке у вези промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге «РАДИО ХОМОЉЕ» ДОО Жагубица;  

14. Разматрање и утврђивање Листе кандидата за једног члана Управног одбора 

Јавне медијске установе „Радио – телевизија Војводине“ ;  

           

  



 

2. Разматрање и доношење одлуке о УСКЛАЂИВАЊУ УКУПНИХ ПРИХОДА 

са утврђеним потребним ТРОШКОВИМА РЕГУЛАЦИЈЕ за израду 

Финансијског плана РЕМ-а за 2017.г.; 

 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 Укупно утврђени приходи од накнаде за 2017.годину коригују се коефицијентом 

трошкова регулације од 0,843278.  

  

3. Разматрање предлога Финансијске службе за обезбеђење средстава из 

резерви и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Преусмерава се део средстава обезебеђених из резерви по Финансијском плану за 

2015. годину која су планирана за потребе Уговора о делу за ангажовање лица, с 

обзиром да нису утрошена, на име трошкова за: 

 Солидарну помоћ у случају потребе до краја 2016. године – 60.000,00 дин.  

 Поклон пакетиће за Нову годину за децу новозапослених – 40.000,00 дин. 

 Обављене привремене и повремене послове – 529.000,00 дин. 

  

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Aсоцијација 

удружења и невладних организација РТВ Нишава, Ниш, ул. Блачка бр. 22 – 

Радио Нишава за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе;  

  

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

„Информативни центар“ д.о.о. из Бачке Тополе, ул. Дунавска бр. 8/III – 

Радио Регије 107,9 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима;   

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе;  

  

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Удружење 

грађана «Ромски центар за демократију» Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 

26/107 – «РАДИО ТОЧАК», за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;   

 



 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе;  

  

7. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЕПАРХИЈЕ 

БАЧКЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Бачка Паланка, Трг Патријарха 

Павла бб – Радио Тавор за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе;  

  

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

захтева NS-AS DOO PROIZVODNJA,TRGOVINA I USLUGE NOVI SAD, 

ул.  Народног фронта 73, Нови Сад – Радио Ас фм, бр. 05-2526/16 од 30.09.2016. 

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 аудио-визуелне медијске услуге на основу захтева 

NS-AS DOO PROIZVODNJA,TRGOVINA I USLUGE NOVI SAD, ул.  Народног 

фронта 73, Нови Сад – Радио Ас фм, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

 

Да се решењем утврди накнада за пружање аудио-визуелне медијске услуге на 

основу захтева NS-AS DOO PROIZVODNJA,TRGOVINA I USLUGE NOVI SAD, 

ул.  Народног фронта 73, Нови Сад – Радио Ас фм, сходно члану 36. Закона о 

електронским медијима. 

 

  

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

захтева RTV ENIGMA DOO PRIJEPOLJE, ул.  Нововарошка бб, Пријепоље– 

ТВ Енигма, бр. 05-1195/16-2 од 06.10.2016. 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 аудио-визуелне медијске услуге на основу захтева 

RTV ENIGMA DOO PRIJEPOLJE, ул.  Нововарошка бб, Пријепоље– ТВ Енигма, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 



 

Да се решењем утврди накнада за пружање аудио-визуелне медијске услуге на 

основу захтева RTV ENIGMA DOO PRIJEPOLJE, ул.  Нововарошка бб, 

Пријепоље– ТВ Енигма, сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 

 

  

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

захтева RADIO I TELEVIZIJA TRSTENIK DOO TRSTENIK, ул.  Кнегиње 

Милице бб, Трстеник – ТВ Трстеник, бр. K 86-2377/15/16-2 од 13.09.2016. 

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 аудио-визуелне медијске услуге на основу захтева 

RADIO I TELEVIZIJA TRSTENIK DOO TRSTENIK, ул.  Кнегиње Милице бб, 

Трстеник – ТВ Трстеник, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

Да се решењем утврди накнада за пружање аудио-визуелне медијске услуге на 

основу захтева RADIO I TELEVIZIJA TRSTENIK DOO TRSTENIK, ул.  Кнегиње 

Милице бб, Трстеник – ТВ Трстеник, сходно члану 36. Закона о електронским 

медијима. 

 

  

11. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К126/1 од 05. септембра 2012. године издате на основу 

захтева пружаоца медијске услуге Удружењу Наша Жупа, ул. Десетог 

августа бб, Зелена пијаца, Александровац – Наша ТВ Жупа, сходно члану 89. 

став 1. тачка 4. Закона о електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. К126/1 

од 05. септембра 2012. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге 

Удружења Наша Жупа, ул. Десетог августа бб, Зелена пијаца, Александровац – 

Наша ТВ Жупа, сходно члану 89. став 1. тачка 4. Закона о електронским медијима. 

 

Позвати представника пружаоца медијске услуге Удружењу Наша Жупа, ул. 

Десетог августа бб, Зелена пијаца, Александровац – Наша ТВ Жупа на следећу 

седницу Савета Регулатора, ради изјашњења. 

 

  

12. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 97/1  од 16. март 2012. године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге RTV AVAX DOO LAZAREVAC - U LIKVIDACIJI, 

ул. Воке Савића 5, Лазаревац – RTV Avax, сходно члану 89. став 1. тачка 4. 

Закона о електронским медијима; 

 



 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. К 

97/1  од 16. март 2012. године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге RTV AVAX DOO LAZAREVAC - U LIKVIDACIJI, ул. Воке Савића 5, 

Лазаревац – RTV Avax, сходно члану 89. став 1. тачка 4. Закона о 

електронским медијима. 

 Позвати представник пружаоца медијске услуге RTV AVAX DOO 

LAZAREVAC - U LIKVIDACIJI, ул. Воке Савића 5, Лазаревац – RTV Avax на 

следећу седницу Савета Регулатора, ради изјашњења. 

 

  

13. Разматрање и доношење одлуке у вези промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге «РАДИО ХОМОЉЕ» ДОО Жагубица;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

1. Доноси се решење којим се утврђује висина годишње накнаде за право на 

пружање медијске услуге радија пружаоцу медијске услуге «РАДИО ХОМОЉЕ» 

ДОО Жагубица, коју је дужно да плаћа у износу од 4.901,00 динара, почев од дана 

доношења одлуке Савета Регулатора, па убудуће док за то буду постојале 

законски услови; 

 

2. Налаже се стручним службама Регулатора да изврше промену података у 

дозволама за пружање медијских услуга које се односе на промену чланова 

привредног друштва «РАДИО ХОМОЉЕ» ДОО Жагубица. 

 

  

14. Разматрање и утврђивање Листе кандидата за једног члана Управног одбора 

Јавне медијске установе „Радио – телевизија Војводине“ ;  

 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се Листа кандидата за члана Управног одбора Јавне медијске установе 

„Радио - Телевизија Војводине“, која ће бити стављена на увид јавности, ради 

подношења приговора: 

 

На основу члана 3. Правилника о поступку именовања чланова управног одбора 

јавног медијског сервиса („Сл. Гласник РС“број 143/14), Савет Регулаторног тела за 

електронске медије објављује 

 

 

ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 



 

ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ“ 

 

 

Далибор Бубњевић, мастер економиста, докторанд на Eкономском факултету 

Славољуб М. Марковић, новинар - специјалиста за односе са јавношћу и 

мултимедијалне комуникације 

проф.  др Радмило Тодосијевић, професор универзитета у пензији, Професор 

Емеритус 

 

 

Приговори на листу кандидата подносе се Регулаторном телу за електронске 

медије лично или поштом, у року од 15 дана од дана објављивања листе. 

 

Пријаве са биографијом кандидата налазе се на сајту www.rem.rs 

 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

У Београду,        

дана 25. октобар 2016. године                                                       

Записник сачинио 

 

Никола Попмихајлов 

      заменик председника Савета 

 

                                                                                                                       Горан Петровић 

 


