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Број:  

Датум:  

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 375. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 27.03.2020. године, са почетком у 12 часова 

 

У раду седнице учествовали су електронским односно 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. Јудита Поповић, члан Савета 

5. Радоје Кујовић, члан Савета 

6. Александар Витковић, члан Савета 

7. Зоран Симјановић, члан Савета 

8. Вишња Аранђеловић, члан Савета 

9. Слободан Цвејић, члан Савета 

 

Седници је присуствовао Милан Тодоровић, генерални секретар Регулатора. 

 

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. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева Adria Media Group d.o.o., Beograd – Курир телевизија; 

2. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на 

промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге GMC-TRADE д.о.о., 

Лазаревац – Радио Гем 92,0; 

3. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Телевизија Телемарк д.о.о., Чачaк– ТМС телевизија Телемарк, за промену 

власничке структуре; 

4. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Media Advertising д.о.о., Београд – Здравље ТВ, за промену власничке структуре. 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 



 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 375. ванредне седнице: 

 

1. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева Adria Media Group d.o.o., Beograd – Курир телевизија; 

2. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на 

промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге Друштво за 

производњу, промет и услуге GMC-TRADE д.о.о., Лазаревац – Радио Гем 92,0; 

3. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Телевизија Телемарк д.о.о. Чачaк– ТМС телевизија Телемарк, за промену 

власничке структуре; 

4. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Media Advertising д.о.о., Београд – Здравље ТВ, за промену власничке структуре; 

 

 

1. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева Adria Media Group d.o.o., Beograd – Курир телевизија;  

 

У складу са чланом 82. Закона о електронским медијима, пружалац медијске 

услуге Adria Media Group d.o.o. Beograd (Stari grad), ул. Влајковићева бр. 8, Београд – 

Курир телевизија, поднео је дана 11.03.2020. године Регулаторном телу за електронске 

медије (у даљем тексту: Регулатору) захтев бр. 05-594/20 за издавање дозволе за 

пружање медијске услуге путем кабловске, сателитске и IPTV електронске мреже.  

 

Поступајући по налогу Правне службе Регулатора, подносилац захтева Курир 

телевизија доставио је документацију у складу са чланом 82. Закона о електронским 

медијима. На основу достављене документације утврђено је следеће: 

 

НАЗИВ ПРУЖАОЦА МЕДИЈСКЕ 

УСЛУГЕ 

Adria Media Group d.o.o. Beograd (Stari 

grad) 

Назив медијске услуге Курир телевизија 

Седиште и адреса правног лица Влајковићева бр. 8, Београд 

Адреса студија Влајковићева бр. 8, Београд 

Матични број 17572423 

ПИБ 103548123 

Шифра делатности пружаоца медијске 

услуге 
5813 – Издавање новина 

Телефон 066/8866-133, 064/8246-811 

Факс  / 

Електронска пошта  tamara.jevric@adriamedia.rs 

Веб-сајт / 

Име и презиме лица одговорног за 

заступање пружаоца медијске услуге 

Јадранка Радоњић 

Игор Жежељ 

Име и презиме главног и одговорног 

уредника пружаоца медијске услуге 
Рајко Недић 

Власничка структура пружаоца медијске 

услуге  

Privredno društvo za pružanje 

telekomunikacionih usluga Mondo inc doo 

Beograd (Stari grad) -100% 



 

Садржај медијске услуге (члан 43. став 2. 

Закона о електронским медијима)  
општа медијска услуга  

Заштићена услуга (члан 4 тачка 20) / 

Рок важења дозволе oд .2020. године до .....2028.године 

 

 Персонална структура: 91 запослена 

  

Програмски елаборат са разрађеним програмским концептом у коме се наводи:  

- врста медијске услуге према садржају: општа медијска услуга; 

- циљна група којој је програм намењен: највише намењен популацији од 18-49 

година; 

- језик, односно језици на којима ће се се програм емитовати: српски; 

- квантитативан однос између појединих врста програма који је процентуално 

изражен и опис који ће програмски садржаји бити обухваћени појединим врстама 

програма (информативни 25%, документарни и серијски 25%. забавно-информативни 

програм 45%, остали програм 5%); 

- удео сопствене продукције 40%; 

- удео европских аудиовизуелних дела независне продукције 10%; 

- удео српских аудиовизуелних дела независне продукције 60%; 

- удео телевизијског оглашавања до 20%. 

  

С обзиром да је поднети захтев у складу са чланом 82. Закона о електронским 

медијима, правна служба је предложила Савету РЕМ да се изда дозвола за пружање 

медијске услуге на основу захтева Adria Media Group d.o.o. Beograd (Stari grad), ул. 

Влајковићева бр. 8, Београд – Курир телевизија, 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 Adria Media 

Group d.o.o. Beograd (Stari grad), ул. Влајковићева бр. 8, Београд – Курир телевизија 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 

2. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на 

промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге Друштво за 

производњу, промет и услуге GMC-TRADE д.о.о. Лазаревац – Радио Гем 

92,0;  
 

Према Регистру пружалаца медијских услуга, Друштво за производњу, промет и 

услуге GMC-TRADE д.о.о. Лазаревац, ул. Димитрија Туцовића бр. 1 – Радио Гем 92,0 

ималац је дозволе за пружање медијске услуге бр. 522/2014-2 за пружање медијске 

услуге радија на локалном подручју-Лр 305/Лазаревац. 

 

Пружалац медијске услуге поднео је Регулатору дана 09.03.2020. године захтев 

за промену идентификационог знака у нови идентификациони знак «Gem Naxi Radio 

92,0». 



 

Чланом 49. Закона о електронским медијима прописано је да се на обавезу 

идентификације пружаоца медијске услуге примењују одредбе закона којим се уређује 

област јавног информисања и медија. 

 

Одредбама из члана 34. Закона о јавном информисању и медијима прописано је 

да се у сваком медију обавезно објављују основни подаци о медију у облику 

импресума, скраћеног импресума, односно идентификације. 

 

Чланом 35. став 5. истог закона прописано је да идентификација радио програма 

садржи назив радио програма и радио фреквенције на којима се емитује програм. 

 

Увидом у Регистар издатих дозвола, утврђено ја да ни један од пружалаца 

медијских услуга нема регистрован идентификациони знак Gem Naxi Radio 92,0. 

 

Имајући у виду напред наведеног, то је правна службе предлажила да Савет 

Регулатора одобри промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге 

Друштво за производњу, промет и услуге GMC-TRADE д.о.о. Лазаревац, ул. 

Димитрија Туцовића бр. 1 – Радио Гем 92,0 у нови идентификациони знак Gem Naxi 

Radio 92,0 и да Стручна служба обавестити Регулаторну агенцију за електронске 

комуникације и поштанске услуге о насталој промени идентификационог знака у 

дозволи бр 522/2014-2 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се промена идентификационог знака пружаоца медијске услуге 

Друштво за производњу, промет и услуге GMC-TRADE д.о.о. Лазаревац, ул. 

Димитрија Туцовића бр. 1 – Радио Гем 92,0 у нови идентификациони знак Gem Naxi 

Radio 92,0; 

 

Налаже се стручној служби да обавестити Регулаторну агенцију за електронске 

комуникације и поштанске услуге о насталој промени идентификационог знака у 

дозволи бр. 522/2014-2; 

 

Налаже се Стручној служби да изврши промену података у дозволи бр. 

522/2014-2 пружаоца медијске услуге Друштво за производњу, промет и услуге GMC-

TRADE д.о.о. Лазаревац, ул. Димитрија Туцовића бр. 1 – Радио Гем 92,0, која се 

односи на промену идентификационог знака. 

 

 

3. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Телевизија Телемарк д.о.о. Чачaк– ТМС телевизија Телемарк, за промену 

власничке структуре; 

 

Дана 05. марта 2020. године Регулаторном телу за електронске медије (у даљем 

тексту: Регулатор) пружалац медијске услуге Телевизија Телемарк д.о.о. из Чачка, ул. 

Чачански партизански одред 2ц – ТМС телевизија Телемарк (у даљем тексту: ТМС 

телевизија Телемарк) поднео је пријаву промене власничке структуре која би била 

извршена тако што би досадашњи члан тог друштва, Невена Стојичић из Београда 



 

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

правно лице Телевизија спорта и здравља СОС Канал Плус д.о.о. Београд, ул. Булевар 

Војводе Мишића бр. 39а – Сос канал плус (у даљем тексту: Сос канал плус), и на тај 

начин иступила из наведеног друштва. 

 

Уз пријаву промене власничке структуре достављене су следеће исправе: Нацрт 

Уговора о преносу удела закључен између Невене Стојичић из Београда и Телевизије 

спорта и здравља СОС Канал Плус д.о.о. Београд, ул. Булевар Војводе Мишића бр. 39а; 

изјава законског заступника ТМС телевизије Телемарк, Јелене Кнежевић, да наведено 

је наведено привредно друштво ималац дозвола број 511/2013-5 од 23.05.2019. године и 

К 24-3 од 10.10.2019. године за пружање медијске услуге и да није повезано ни са 

једним имаоцем дозволе; изјава законског заступника Сос канала плус, Александра 

Милутиновића, да прихвата све обавезе које се преносе и које произилазе из дозвола за 

пружање медијске услуге број К24-3 и број 511/2013-5; Уговор о продаји пословног 

простора закључен између Друштва за изградњу промет и услуге Телемарк д.о.о Чачак, 

Светог Саве бр. 35 и Телевизије спорта и здравља СОС Канал Плус д.о.о. Београд, ул. 

Булевар Војводе Мишића бр. 39а; извод из АПР-а за Телевизију спорта и здравља СОС 

Канал Плус д.о.о. Београд, изјава законског заступника ТМС телевизија Телемарк, 

Јелене Кнежевић, да услед промене власничке структуре у привредном друштву 

Телевизија Телемарк д.о.о. Чачак и преноса 100% удела са досадашњег власника 

Невене Стојичић привредном друштву Телевизија спорта и здравља СОС Канал Плус 

д.о.о. Београд, ул. ул. Булевар Војводе Мишића бр. 39а, неће доћи до нарушавања 

медијског плурализма, сходно члану 45. став 1. алинеја 2. и члану 46. Закона о јавном 

информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - 

аутентично тумачење); изјава законског заступника Сос канала плус, Александра 

Милутиновића, да у власничкој структури Сос канала плус које је ималац кабловске 

дозволе број К 380-3 и земаљске дозволе број 551/2019-1 учествује Радоица 

Милосављевић са 100% оснивачког удела и изјава законског заступника Сос канала 

плус, Александра Милутиновића, да Радоица Милосављевић из Крушевца поседује 

учешће у основном капиталу у следећим привредним друштвима: Телевизија спорта и 

здравља СОС Канал Плус д.о.о. Београд 100% учешћа, Радио-телевизија Брус д.о.о 

Брус 0,27152544% учешћа, Радиотелевизија Панчево д.о.о. Панчево 0,010400% учешћа, 

Радио телевизија Крушевац д.о.о. Крушевац 86,566% учешћа, Привредно друштво 

телевизија Пирот д.о.о Пирот 95,91269% учешћа, Радио телевизија Цариброд д.о.о. 

Димитровград 45,03% учешћа, Телевизија Пожега д.о.о. Пожега 48,65% учешћа; Радио 

телевизија канал-М д.о.о. Параћин 100% учешћа, Центар за информисање Нови 

Кнежевац д.о.о. Нови Кнежевац 100% учешћа, Радио телевизија Бачка Паланка д.о.о. 

Бачка Паланка 100% учешћа и Привредно друштво за производњу и емитовање ТВ 

програма Телевизија Лесковац а.д. Лесковац 100% учешћа.  

 

Увидом у регистар медијских услуга, утврђено је да је ТМС телевизија 

Телемарк ималац дозволе број 511/2013-5 од 23.05.2019. године за пружање медијске 

услуге телевизијског емитовања, алотмент Торник Овчар: Ариље, Бајина Башта, 

Чајетина, Ивањица, Косјерић, Краљево, Лучани, Нова Варош, Пожега, Прибој, 

Пријепоље, Сјеница, Ужице, подручје региона Р16/ Краљево, Пожега. Горњи 

Милановац, Ариље, Севојно, Ивањица., као и дозволе број К 24-3 од 10.10.2019. године 

за пружање медијске услуге путем електронске комуникационе мреже. 

 

Такође, увидом у регистар медијских услуга, утврђено је да је будући оснивач 

Телевизија спорта и здравља СОС Канал Плус д.о.о. Београд, ул. Булевар Војводе 



 

Мишића бр. 39а - Сос канал плус, ималац дозволе број 551/2019-1 од 19.12.2019. 

године за пружање медијске услуге телевизијског емитовања, алотмент Авала: 

Барајево, Београд, Гроцка, Ковачица, Ковин, Лазаревац, Мало Црниће, Младеновац, 

Обреновац, Опово, Панчево, Пожаревац, Смедерево, Сопот, Велико Градиште, као и 

дозволе број К 380-3 од 19.12.2019. године за пружање медијске услуге путем 

електронске комуникационе мреже. 

 

Након извршене промене власничке структуре, једини оснивач ТМС телевизије 

Телемарк било правно лице Телевизија спорта и здравља СОС Канал Плус д.о.о. 

Београд, ул. Булевар Војводе Мишића бр. 39а са 100% оснивачког удела у капиталу 

наведеног друштва. 

  
Имајући у виду достављене исправе, као и изјаву законског подносиоца пријаве 

да услед планиране промене власничке структуре неће доћи до нарушавања медијског 

плурализма, утврђено је да услед планиране промене власничке структуре неће настати 

стање којим се нарушава медијски плурализам, те је нацрт предлога Правне службе да 

Савет Регулатора донесе решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре Телевизија Телемарк д.о.о. из Чачка, ул. Чачански партизански одред 2ц – 

ТМС телевизија Телемарк, која би била извршена тако што би досадашњи члан тог 

друштва Невене Стојичић из Београда, пренела целокупан свој оснивачки удео у 

висини од 100% удела у том друштву на правно лице Телевизију спорта и здравља 

СОС Канал Плус д.о.о. Београд, ул. Булевар Војводе Мишића бр. 39а, неће настати 

стање којим се нарушава медијски плурализам и да Стручна служба након достављања 

извода из АПР-а изврши промену података у дозволи за пружање медијске услуге ТМС 

телевизија Телемарк, а који се односе на власничку структуру и законског заступника 

наведеног пружаоца медијске услуге. 
 

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 Телевизија Телемарк д.о.о. из Чачка, ул. Чачански партизански одред 2ц – 

ТМС телевизија Телемарк, која би била извршена тако што би досадашњи члан тог 

друштва Невене Стојичић из Београда, пренела целокупан свој оснивачки удео у 

висини од 100% удела у том друштву на правно лице Телевизију спорта и здравља 

СОС Канал Плус д.о.о. Београд, ул. Булевар Војводе Мишића бр. 39а, неће настати 

стање којим се нарушава медијски плурализам; 

 

Налаже се стручној да након достављања извода из АПР-а изврши промену 

података у дозволама за пружање медијских услуга ТМС телевизија Телемарк, а који 

се односе на власничку структуру и законског заступника наведеног пружаоца 

медијске услуге. 

 

 

4. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Media Advertising д.о.о. Београд – Здравље ТВ, за промену власничке 

структуре; 

 



 

Дана 05. марта 2020. године Регулаторном телу за електронске медије (у даљем 

тексту: Регулатор) пружалац медијске услуге Media Advertising д.о.о. за маркетинг и 

пропаганду из Београда, ул. Булевар Краља Александра бр. 306 – Здравље ТВ (у даљем 

тексту: Здравље ТВ), поднео је пријаву промене власничке структуре која би била 

извршена тако што би досадашњи оснивач тог друштва Александар Милутиновић 

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

правно лице Medic Invest д.о.о. Београд, ул. Османа Ђикића бр. 3, ПИБ 107488791, МБ: 

20834277, и на тај начин иступио из наведеног друштва. 

 

Уз пријаву промене власничке структуре достављене су следеће исправе: Нацрт 

Уговора о преносу права за пружање медијске услуге Здравље ТВ закључен између 

Media Advertising д.о.о. за маркетинг и пропаганду из Београда, ул. Булевар Краља 

Александра бр. 306 и Medic Invest д.о.о. Београд, ул. Османа Ђикића бр. 3; изјава 

законског заступника Здравље ТВ, Александра Милутиновића, да је законски 

заступник и оснивач привредног друштва Media Advertising д.о.о. за маркетинг и 

пропаганду из Београда, Александар Милутиновић са 100% оснивачког удела; изјава 

законског заступника Здравље ТВ, Александра Милутиновића, да услед промене 

власничке структуре Здравља ТВ, неће доћи до нарушавања медијског плурализма, 

сходно члану 45. став 1. алинеја 2. и члану 46. Закона о јавном информисању и 

медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење), 

изјава будућег оснивача да прихвата све обавезе које произилазе из дозволе К378; 

извод из АПР-а за правно лице Medic Invest д.о.о. Београд; Уговор о пословно-

техничкој сарадњи од 01. априла 2019. године; изјава законског заступника Здравље 

ТВ, Александра Милутиновића, да су оснивачи будућег власника, Medic Invest д.о.о. 

Београд, следећа физичког лица: Игор Георгијев са 40% удела, Лазар Пајевић 40% 

удела, Гордан Гавриловић 10% удела и Радуле Мркић 10% удела и да су повезана лица 

привредно друштво Ковал плус д.о.о. Београд чији је оснивач Medic Invest д.о.о. 

Београд са 100% удела, Општа болница Атлас чији су оснивачи Medic Invest д.о.о. 

Београд са уделом од 90% и Ковал плус д.о.о. Београд са 10% удела и привредно 

друштво Атлас Е75 д.о.о. Београд чији су власници Игор Георгиев 75% и Општа 

болница Атлас 25% и да остали оснивачи немају удела у капиталу других привредних 

субјеката. 

 

Увидом у регистар медијских услуга, утврђено је да је Здравље ТВ ималац 

дозволе број дозволе број К 378-1 од 27.09.2019. године за пружање медијске услуге 

путем електронске комуникационе мреже. 

 

Након извршене промене власничке структуре, једини оснивач Здравља ТВ 

било правно лице Medic Invest д.о.о. Београд, ул. Османа Ђикића бр. 3, ПИБ 

107488791, МБ: 20834277, са 100% оснивачког удела у капиталу наведеног друштва. 

  

Имајући у виду достављене исправе, утврђено је да услед планиране промене 

власничке структуре неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам, те је 

нацрт предлога Правне службе је да Савет Регулатора донесе решење којим се утврђује 

да планираном променом власничке структуре Media Advertising д.о.о. за маркетинг и 

пропаганду из Београда, ул. Булевар Краља Александра бр. 306 – Здравље, која би била 

извршена тако што би досадашњи члан тог друштва, Александар Милутиновић, пренео 

целокупан свој оснивачки удео у висини од 100% у капиталу друштва на правно лице 

Medic Invest д.о.о. Београд, ул. Османа Ђикића бр. 3, ПИБ 107488791, МБ: 20834277, 

неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам и да стручна служба након 



 

достављања извода из АПР-а изврши промену података у дозволи за пружање медијске 

услуге ТМС телевизија Телемарк, а који се односе на власничку структуру наведеног 

пружаоца медијске услуге. 

 

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 Media Advertising д.о.о. за маркетинг и пропаганду из Београда, ул. Булевар 

Краља Александра бр. 306 – Здравље ТВ, која би била извршена тако што би 

досадашњи члан тог друштва, Александар Милутиновић, пренео целокупан свој 

оснивачки удео у висини од 100% у капиталу друштва на правно лице Medic Invest 

д.о.о. Београд, ул. Османа Ђикића бр. 3, ПИБ 107488791, МБ: 20834277, неће настати 

стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

Налаже се стручној да након достављања извода из АПР-а изврши промену 

података у дозволи за пружање медијских услуга Здравља ТВ, а који се односе на 

власничку структуру и законског заступника наведеног пружаоца медијске услуге. 

 

 

Седница завршена у 12:30 часова. 

 

Записник сачинио:  

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР  
  

Милан Тодоровић 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


