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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 340. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 31.05.2019. године, са почетком у 13.30 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 Душица Недељковић, начелник правне службе. 

 

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. Одлука о утврђивању вишка прихода над расхода Регулаторног тела за 

електронске медије за 2018. годину; 

3. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће 

за производњу, трговину и туризам Планета д.о.о. Апатин, 25. маја бр 1. – Накси 

радио Апатин 105,8 за издавање сагласности на акт о преносу дозволе; 

4. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија НВО „Совице“, 

ул. Паунова 85/17, Београд – Радио Дор, бр. 05-996/19 од 27.05.2019. године за 

упис у Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о 

електронским медијима; 

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Медијски 

центар Клик д.о.о. Зрењанин, ул. Раде Кончара бр. 23/12 – Радио Клик ФМ 105,0 

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

2. Закона о електронским медијима; 

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Епархија 

шабачка Српске православне цркве, Шабац, ул. Милоша Обилића бр. 10 - Радио 



 

Глас Цркве 98,2 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

7. Разматрање и доношење одлуке по приговору Broadcast media group Galaxy 

d.o.o., Бајина Башта, Обајгора бб број Лр 164-656/19-3 од 14.05.2019. године 

поднетом на решење Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. Лр164-

656/19 од 13.03.2019. године; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 340. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда 

2. Одлука о утврђивању вишка прихода над расхода Регулаторног тела за 

електронске медије за 2018. годину; 

3. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузеће за производњу, трговину и туризам Планета д.о.о. Апатин, 25. 

маја бр 1. – Накси радио Апатин 105,8 за издавање сагласности на акт о 

преносу дозволе; 

4. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија НВО 

„Совице“, ул. Паунова 85/17, Београд – Радио ДОР, бр. 05-996/19 од 

27.05.2019. године за упис у Регистар медијских услуга сходно члану 74. 

став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима; 

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Медијски 

центар Клик д.о.о. Зрењанин, ул. Раде Кончара бр. 23/12 – Радио Клик ФМ 

105,0 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 

88. став 2. Закона о електронским медијима; 

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Епархија 

шабачка Српске православне цркве, Шабац, ул. Милоша Обилића бр. 10 - 

Радио Глас Цркве 98,2 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

7. Разматрање и доношење одлуке по приговору Broadcast media group Galaxy 

d.o.o., Бајина Башта, Обајгора бб број Лр 164-656/19-3 од 14.05.2019. године 

поднетом на решење Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. 

Лр164-656/19 од 13.03.2019. године; 

 

 
 

2. Одлука о утврђивању вишка прихода над расхода Регулаторног тела за 

електронске медије за 2018. годину;  



 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђену разлику између остварених укупних прихода и остварених укупних 

расхода по завршном рачуну за 2018.годину вишка прихода над расхода у износу од 

53.788.061,36.динара у виду исказане добити у пословању, у складу са одредбом члана 

34. став 8. Законa о електронским медијима уплатити у корист буџета Републике 

Србије на рачун Управе за трезор број 840-741224843-62, позив на број 97-44018. 

 

 

 

3. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузеће за производњу, трговину и туризам Планета д.о.о. Апатин, 25. 

маја бр 1. – Накси радио Апатин 105,8 за издавање сагласности на акт о 

преносу дозволе;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на Нацрт Плана поделе Предузеће за производњу, трговину и 

туризам Планета д.о.о. Апатин, 25. маја бр 1. – Накси радио Апатин 105,8 од 

01.03.2019. године. године којим би се извршила статусна промена издвајања уз 

оснивање, на основу чега би се извршио и пренос дозволе за пружање медијске услуге 

број 492/2011 са имаоца дозволе Предузеће за производњу, трговину и туризам 

Планета доо, Апатин, 25. маја бр 1. – Накси радио Апатин 105,8, на новоосновано 

друштво стицаоца FM&Press доо, Апатин, након чега би ималац напред наведене 

дозволе за пружање медијске услуге радија био правно лице:  

 

- FM&Press доо, Апатин 

 

 

4. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија НВО 

„Совице“, ул. Паунова 85/17, Београд – Радио ДОР, бр. 05-996/19 од 

27.05.2019. 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 радио НВО „Совице“ ул. Паунова 85/17, Београд – Радио ДОР, 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. 

 

 

 



 

 

 

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Медијски 

центар Клик д.о.о. Зрењанин, ул. Раде Кончара бр. 23/12 – Радио Клик ФМ 

105,0 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 

88. став 2. Закона о електронским медијима;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ Медијски центар Клик д.о.о. Зрењанин, ул. Раде Кончара 

бр. 23/12 – Радио Клик ФМ 105,0 за продужење дозволе за пружање медијске услуге. 

 

 

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Епархија 

шабачка Српске православне цркве, Шабац, ул. Милоша Обилића бр. 10 - 

Радио Глас Цркве 98,2 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ Епархија шабачка Српске православне цркве, Шабац, ул. 

Милоша Обилића бр. 10 - Радио Глас Цркве 98,2 за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге. 

 

 

7. Разматрање и доношење одлуке по приговору Broadcast media group Galaxy 

d.o.o., Бајина Башта, Обајгора бб број Лр 164-656/19-3 од 14.05.2019. године 

поднетом на решење Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. 

Лр164-656/19 од 13.03.2019. године;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се приговор Broadcast media group Galaxy d.o.o., Бајина Башта, 

Обајгора бб заведен под бр. Лр 164-656/19-3 од 14.05.2019. године, као недозвољен. 

 

Седница завршена у 14 часова. 

 

Записник сачинила: 

НАЧЕЛНИК ПРАВНЕ СЛУЖБЕ 

 

Душица Недељковић 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Горан Петровић 


