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Број: 01-1059/20-2 

Датум: 10. јун 2020. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 379. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 28. маја 2020. године, са почетком у 11 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. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање извештај о надзору пружалаца медијских услуга током 

предизборне кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе – IV пресек ( 

период 16.5.2020.-22.5.2020 године) и доношење одлуке; 

3. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Привредног друштва за производњу и емитовање телевизијског програма 

Телевизија Исток 1 д.о.о., Београд – Исток 1 (И1); 

4. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Предузећа за производњу телевизијског програма Minacord Media д.о.о., Београд; 

5. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Зогакс д.о.о., Горњи Милановац – Радио Стари Милановац 93,0 за промену 

власничке структуре; 

6. Разматрање захтева за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

издате на основу захтева Телевизија Плус д.о.о., Крушевац – ТВ Плус, у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

7. Разматрање захтева за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

издате на основу захтева РТВ Марш д.о.о., Ваљево – ТВ Марш, у складу са чланом 

88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 
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8. Разматрање захтева за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

издате на основу захтева Радио телевизија Нови Пазар д.о.о.,  Нови Пазар - РТВ 

Нови Пазар, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима и доношење 

одлуке; 

9. Разматрање захтева за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

издате на основу захтева Радио телевизија Инђија д.о.о., Инђија, ул. Војводе Степе 

I/3, Инђија - РТИ (ТВ Инђија), у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима и доношење одлуке; 

10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

за пружаоца медијске услуге Tesla Production д.о.о., Боград – РТВ РТВ Тесла 

11. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање 

медијских услуга бр. К453: Bum Bum Radio 2007 д.о.о., Београд – Бум Бум Радио 

89,4; 

12. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева Радио телевизија 

Краљево и Ибарске новости д.о.о., Краљево – ТВ Краљево за приступ другом 

мултиплексу у алотменту Торник – Овчар; 

13. Разматрање и доношење одлуке о Измени одлуке о формирању радне 

групе за Финансијско управљање и контролу и именовању руководиоца 

14. Информисање чланова Савета у вези са дописом пружаоца медијске 

услуге Радио телевизија Мир д.о.о., Лепосавић – ТВ Мир и њиховом молбом за 

наставак емитовања програма на територији севера Косова. 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 379. ванредне седнице. 

 

  

2. Разматрање извештај о надзору пружалаца медијских услуга током 

предизборне кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе – IV 

пресек ( период 16.5.2020.-22.5.2020 године) и доношење одлуке; 

 

Као прилог дискусији чланови Савета Јудита Поповић и Слободан Цвејић су 

изнeли следећи предлог: „Да се промени структура извештаја (од IV пресека до краја 

извештавања). 

 

У Плану праћења програма ПМУ током предизборне кампање којег смо 

усвојили на некој од претходних седница наведено је да ће извештаји садржати збирни 

табеларни преглед заступљености изборних листа у: 1) дневним информативним 

емисијама, 2) централној информативној емисији и 3) редовним и специјализованим 

предизборним емисијама, те да ће ове елементе садржати и приказ за сваког ПМУ 

појединачно. Уместо тога, извештаји Службе за надзор и анализу почињу табелама и 

графиконима који сабирају укупно емитовано време предизборног програма (свих 

типова) и потом дају преглед заступљености у укупном емитованом времену за сваког 

одабраног емитера у протеклој седмици. Предлажемо да се овај део извештаја уреди у 
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складу са усвојеним планом и да се нигде у извештајима, ни у првом нити у другом 

поглављу, не појављује категорија ’укупно предизборно време’. 

 

Иако у плану пише да ћемо пратити заступљеност изборних листа, донели смо 

одлуку да пратимо и извештавање о политичким актерима који нису пријавили листе за 

предстојеће изборе. И даље верујемо да је то корисно и оправдано, будући да 

заговарање бојкота избора такође представља облик предизборне активности.“ 

 

Као прилог дискусији члан Савета Вишња Аранђеловић је истакла да сматра да 

је наведена тема озбиљна и исказала је жаљење што дискусија о истој није покренутa на 

претходној редовној седници а на којој је претходни пресек једногласно усвојен. 

Указала је да је извештај-пресек благовремено достављен члановима Савета и да је тада 

било идеално време за „исправљање грешака“ и „подизање квалитета“, као и да 

категорија „укупно предизборно време“ постоји од првог извештаја – пресека. Даље, је 

констатовала да јој је као новинару управо та категорија најзначајнија и да не прихвата 

аргумент чланова Савета Јудите Поповић и Слободана Цвејића да се та категорија 

изостави из разлога да не оптерећује читаоце. На крају је поставила и питање да 

уколико би Савет сада избацио укупно време а у петом извештају – пресеку се 

испостави да листа „А. Вучић – За нашу децу“ има највећу заступљеност, да ли би 

после оцене да смо ненормални, били оптужени за колаборацију са СНС-ом?  

 

 У вези са наведеним предлогом Служба за надзор и анализу чланови Савета 

доставила је следеће мишљење: „УКУПНО ПРЕДИЗБОРНО ВРЕМЕ подразумева 

приказ заступљености свих учесника предизборног процеса: изборних листа 

прихваћених од стране Републичке, Покрајинске и градских изборних комисија; 

странака које наступају у предизборној кампањи и осталих политичких актера који 

нису пријавили листе за изборе.  

 

Посматрани пружаоци медијских услуга: РТС 1, РТС 2, Радио Београд 1, РТВ 1, 

РТВ 2, Радио Нови Сад 1, РТВ Пинк, Хепи ТВ, ТВ Б92, РТВ Прва, N1 и Нова С са 

својим програмима и емисијама формирају медијску „кампању“. Време које сваку ПМУ 

издвоји за медијску кампању сабира се у збирној табели УКУПНО ПРЕДИЗБОРНО 

ВРЕМЕ на почетку I и II поглавља Извештаја–пресека, пре свега, да би се видела 

количина, „димензије“ медијске кампање свих ПМУ. Сврха те Табеле јесте да покаже 

на које начине је медијска кампања расподељена и организована; колики део медијске 

кампање припада сваком од ПМУ. Коначно, и најважније, две табеле УКУПНОГ 

ПРЕДИЗБОРНОГ ВРЕМЕНА на почетку I и II поглавља Извештаја–пресека, крунски су 

докази тачности и прецизности објављених података у наставку Извештаја-пресека, 

односно, у деловима Извештаја-пресека који анализирају сваког појединачног ПМУ у 

оба поглавља, из којих се збирови, суме укупних предизборних времена сваког 

појединачног ПМУ морају поклапати са укупним предизборним временом истих ПМУ 

уврштеним у Табелу на почетку поглавља. 

 

Коначно, две табеле УКУПНОГ ПРЕДИЗБОРНОГ ВРЕМЕНА на почетку I и II 

поглавља Извештаја–пресека садрже збирни табеларни преглед заступљености 

изборних листа и других учесника изборног процеса у програму сваког ПМУ, управо у: 

1) дневним информативним емисијама, 2) централној информативној емисији и 3) 

редовним и специјализованим предизборним емисијама, али због „економије простора“ 

на којем се објављују, приказују, нису разгранате у три колоне, већ доносе сабране, 

збројене податке свих, како чланови Савета Поповић и Цвејић у свом мејлу називају – 
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„типова“ програма (јасно је да под одредницом „тип“ сматра емисије класификоване у: 

дневне информативне емисије; централне информативне емисије и редовне и 

специјализоване предизборне емисије). 

 

Табеле УКУПНОГ ПРЕДИЗБОРНОГ ВРЕМЕНА на почетку I и II поглавља 

Извештаја – пресека, дакле, нису мимо усвојеног Плана праћења предизборног процеса. 

У њима се, баш као што је било планирано, приказују вредности заступљености 

изборних листа у: 1) дневним информативним емисијама, 2) централној информативној 

емисији и 3) редовним и специјализованим предизборним емисијама – ЗБИРНО; а 

наставцима оба поглавља следе детаљне анализе заступљености свих учесника 

предизборног процеса по дефинисаним „типовима“, односно, врстама емисија, чија се 

тачност, доследност и прецизност мерења управо проверава у Табелама УКУПНОГ 

ПРЕДИЗБОРНОГ ВРЕМЕНА. 

 

Предлог, да се из Извештаја–пресека избаци категорија „УКУПНО 

ПРЕДИЗБОРНО ВРЕМЕ“, одговорно сматрамо веома ризичним, јер управо те табеле 

јесу крунски доказ прецизности, проверљивости, тачности података на свим нивоима и 

доследности по којој се реализује надзор и анализа програма ПМУ током предизборне 

кампање и на основу које се конципирају сви Извештаји-пресеци о праћењу тока 

предизборне кампање. 

 

У извештају се налазе искључиво подаци базирани на праћењу пружалаца 

медијских услуга, без статистичких анализа, за које у овом тренутку не постоје 

објективни методолошки услови. Другим речима, извештај се заснива на прикупљеним 

подацима који одражавају стање у медијском простору Србије током предизборне 

кампање. Извештај не садржи закључке, квалификације, нити евалуативне тврдње. 

 

У овој фази рада на представљању резултата праћења предизборне кампање 

мењање структуре Извештаја представљало би, управо одступање од усвојеног Плана 

праћења усвојеног од стране Савета РЕМ и јавности би био ускраћен увид у релевантне 

податке представљене на потпун и целовит начин. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су потребном већином гласова 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се извештај о надзору пружалаца медијских услуга током предизборне 

кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе – IV пресек (период 16.5.2020.-

22.5.2020 године). 

 

  

3. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Привредног друштва за производњу и емитовање телевизијског програма 

Телевизија Исток 1 д.о.о., Београд – Исток 1 (И1); 

 

Дана 13.05.2020. године Привредно друштво за производњу и емитовање 

телевизијског програма Телевизија Исток 1 д.о.о., Београд, ул. Орфелинова бр.57 –

Исток 1 (у даљем тексту: Исток 1) обавестило је Регулаторно тело за електронске 
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медије (у даљем тексту: Регулатор) о извршеној промени власничке структуре 

наведеног пружаоца медијске услуге. 

 

У допису број 05-845/20 од 13.05.2020. године наведено је један од оснивача 

привредног друштва Бошко Козарски пренео свој удео у висини од 50% у капиталу 

друштва на Владану Зипалов, која је на тај начин стекла 50% удела у капиталу 

друштва. Увидом у регистар медијских услуга Регулатора утврђено је да је Исток 1 

ималац дозволе број К404-2 од 29.10.2019. године за пружање медијске услуге путем 

електронске комуникационе мреже. 

 

Уз наведени допис, Исток 1 је доставио је копију личне карте будућег оснивача 

и изјаву будућег оснивача да не поседује учешће у капиталу других правних лица и да 

не постоје повезана лица у смислу закона којим се уређује правни положај привредних 

друштава, за чију тачност и потпуност својим потписом одговара подносилац пријаве. 

 

Имајући у виду напред наведено, нацрт предлога Правне службе је да се упутити 

допис пружаоцу медијске услуге Привредном друштву за производњу и емитовање 

телевизијског програма Телевизија Исток 1 д.о.о. Београд, ул. Орфелинова бр.57 – 

Исток 1 којим ће обавестити истог да је према одредби из члана 105. став 1. Закона о 

електронским медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014), ималац дозволе за 

пружање медијске услуге дужан да сваку промену власничке структуре у основном 

капиталу (промена оснивача или промена висине учешћа оснивача у капиталу), 

претходно пријави Регулатору у писменој форми. Савет Регулатора ће убудуће, у 

случају непријављивања промене власничке структуре Регулатору, покренути поступак 

изрицања мера у складу са чланом 28. Закона о електронским медијима. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Привредном друштву за производњу 

и емитовање телевизијског програма Телевизија Исток 1 д.о.о., Београд, ул. 

Орфелинова бр.57 – Исток 1 којим ће се обавестити да је према одредби члана 105. став 

1. Закона о електронским медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14 и 6/16-др. 

закон), дужан да сваку промену власничке структуре у основном капиталу (промена 

оснивача или промена висине учешћа оснивача у капиталу), претходно пријави 

Регулатору у писменој форми и да ће Савет Регулатора убудуће, у случају 

непријављивања промене власничке структуре Регулатору, покренути поступак 

изрицања мера у складу са чланом 28. Закона о електронским медијима. 

  

  

4. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Предузећа за производњу телевизијског програма Minacord Media д.о.о., 

Београд; 

 

Дана 20.02.2020. године пружалац медијске услуге Предузеће за производњу 

телевизијског програма Minacord Media д.о.о. Београд, посредством свог пуномоћника, 

упутио је допис Регулаторном телу за електронске медије (у даљем тексту: Регулатор), 

којим је обавестио истог о извршеној промени законског заступника и власничке 

структуре наведеног привредног друштва. 
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У допису се наводи да је поменуто привредно друштво ималац дозвола за 

пружање медијске услуге путем електронске комуникационе мреже број К 437 (К1 

студио), број К438-2 (Казбука) и број К 439 (ТВ ДР) и да је на позицију директора и 

законског заступника, поред већ постојећег директора Жељка Јоксимовића, именована 

и Мања Грчић, као и да је поред досадашњег оснивача друштва, Жељка Јоксимовића, 

као нови оснивач уписана Мања Грчић са 20% оснивачког удела у капиталу друштва. У 

прилогу дописа достављено је пуномоћје за заступање, решење Агенције за привредне 

регистре БД 90408/2019 од 17.09.2019. године и решење БД 10161/2020 од 11.02.2020. 

године. 

 

Увидом у достављену документацију, регистар Агенције за привредне регистре, 

као и Регистар медијских услуга, утврђено је да је пружалац медијске услуге Предузеће 

за производњу телевизијског програма Minacord Media д.о.о. Београд дана 17. 

септембра 2019. године извршио промену власничке структуре о којој није обавестио 

Регулатора, на тај начин што је поред оснивача Жељка Јоксимовића са дотадашњих 

100% оснивачког удела, као нови оснивач уписана Мања Грчић, те је након извршене 

промене оснивач Жељко Јоксимовић имао 90%, док је нови оснивач Мања Грчић имала 

10% оснивачког удела. Дана 11. фебруара 2020. године извршена је нова промена 

власничке структуре услед промене висине удела постојећих оснивача наведеног 

друштва.  

 

Дана 10.03.2020. године Регулатор је наведеном пружаоцу медијске услуге 

упутио допис у коме се наводи да је ималац дозволе за пружање медијске услуге дужан 

да сваку промену власничке структуре у основном капиталу (промена оснивача или 

промена висине учешћа оснивача у капиталу) претходно пријави Регулатору у писменој 

форми у складу са чланом 105. став 1. Закона о електронским медијима. Такође, 

наведеним дописом је тражено да пружалац медијске услуге наведе разлоге због којих 

је промена власничке структуре извршена без претходне сагласности Регулатора, као и 

да поднесе допуну документације. 

 

Поступајући по налогу Регулатора, законски заступник Предузећа за 

производњу телевизијског програма Minacord Media д.о.о. Београд, Жељко Јоксимовић, 

доставио је изјаву у којој се наводи да је разлог неизвршења законске обавезе 

претходног обавештавања Регулатора о промени власничке структуре правна неукост, 

односно незнање за постојање наведене обавезе, као и да су предметне промене 

власничке структуре извршене на почетку пословања наведеног пружаоца медијске 

услуге када исти није имао ангажоване правне саветнике. Након њиховог ангажовања и 

сазнања за поменуту законску обавезу, пружалац медијске услуге је накнадно извршио 

своју обавезу и обавестио Регулатора о извршеним променама у намери да своје 

поступање усклади са законом. 

 

Поред наведене изјаве, у поднетој допуни документације, достављена је изјава 

законског заступника Предузећа за производњу телевизијског програма Minacord Media 

д.о.о. Београд, Мање Грчић, да су оснивачи наведеног друштва Жељко Јоксимовић са 

80% и Мања Грчић са 20% оснивачког удела у наведеном друштву, као и да именована 

поред наведеног удела поседује и учешће у капиталу правног лица Majo Public д.о.о. 

Београд у коме врши и функцију директора и да исто нема својство идавача медија, већ 

се бави делатношћу комуникација и односа са јавношћу (70.21).  
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Увидом у регистар медијских услуга Регулатора утврђено је да је Предузеће за 

производњу телевизијског програма Minacord Media д.о.о. Београд, ималац дозвола за 

пружање медијске услуге путем електронске комуникационе мреже број К 437 (К1 

студио), број К438-2 (Казбука) и број К 439 (ТВ ДР). 

 

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

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

нацрт предлога Правне службе да се ПМУ упутити допис пружаоцу медијске услуге 

Предузећу за производњу телевизијског програма Minacord Media д.о.о. Београд, којим 

ће обавестити истог да је према одредби из члана 105. став 1. Закона о електронским 

медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14 и 6/16-др. закон), ималац дозволе за 

пружање медијске услуге дужан да сваку промену власничке структуре у основном 

капиталу (промена оснивача или промена висине учешћа оснивача у капиталу), 

претходно пријави Регулатору у писменој форми и да ће Савет Регулатора убудуће, у 

случају непријављивања промене власничке структуре Регулатору, покренути поступак 

изрицања мера, у складу са чланом 28. Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Предузећу за производњу 

телевизијског програма Minacord Media д.о.о. Београд којим ће се обавестити да је 

према одредби члана 105. став 1. Закона о електронским медијима ("Службени гласник 

РС", бр. 83/14 и 6/16-др. закон), дужан да сваку промену власничке структуре у 

основном капиталу (промена оснивача или промена висине учешћа оснивача у 

капиталу), претходно пријави Регулатору у писменој форми и да ће Савет Регулатора 

убудуће, у случају непријављивања промене власничке структуре Регулатору, 

покренути поступак изрицања мера у складу са чланом 28. Закона о електронским 

медијима. 

 

  

5. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Зогакс д.о.о., Горњи Милановац – Радио Стари Милановац 93,0 за 

промену власничке структуре; 

 

Дана 02. марта 2020. године Регулаторном телу за електронске медије (у даљем 

тексту: Регулатор) пружалац медијске услуге Друштво са ограниченом одговорношћу 

Зогакс из Горњег Милановца, Тржни центар Зелена Пијаца бб – Радио Стари 

Милановац 93,0 (у даљем тексту: Радио Стари Милановац 93,0) поднео је пријаву 

промене власничке структуре која би била извршена тако што би досадашњи члан тог 

друштва, Зоран Ковачевић пренео целокупан свој оснивачки удео у висини од 100% у 

капиталу друштва на правно лице Предузеће за емитовање телевизијског програма 

Телевизија GM Plus Cable д.о.о. Горњи Милановац које је ималац дозволе број К 440-1 

за пружање медијске услуге путем електронске комуникационе мреже, и на тај начин 

иступио из наведеног друштва. У пријави се такође наводи да су оснивачи Предузећа за 

емитовање телевизијског програма Телевизија GM Plus Cable д.о.о. Горњи Милановац, 

Љиља Станисављевић са 50% и Марко Аћимовић са 50% удела у капиталу наведеног 

друштва.  
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Дана 23. априла 2020. године, Радио Стари Милановац 93,0 је доставио је 

следеће исправе: изјаву законског заступника подносиоца пријаве, Зорана Ковачевића, 

да Предузеће за емитовање телевизијског програма Телевизија GM Plus Cable д.о.о. 

Горњи Милановац поседује дозволу за емитовање програма број К 440-1 издату од 

стране Регулатора, као и да је исто повезано са другим имаоцем дозволе, привредним 

друштвом Предузеће за производњу, промет и услуге Клик-комерц д.о.о. Горњи 

Милановац на тај начин што је власник 100% капитала овог привредног друштва, као и 

изјаву законског заступника, Зорана Ковачевића, да планираном променом власничке 

структуре неће наступити стање којим се нарушава медијски плурализам, сходно члану 

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

 

Дана 14. маја 2020. године, поступајући по налогу Регулатора, Радио Стари 

Милановац 93,0 је доставио изјаву законског заступника подносиоца пријаве, Зорана 

Ковачевића, да сувласници Марко Аћимовић и Љиља Станисављевић поседују 

оснивачки удео у капиталу пружаоца медијске услуге Предузеће за емитовање 

телевизијског програма Телевизија GM Plus Cable д.о.о. Горњи Милановац (TV GM 

Plus) са уделом од 50% у капиталу тог друштва, као и да су сувласници Марко 

Аћимовић и Љиља Станисављевић повезани са другим пружаоцем медијске услуге, 

привредним друштвом, Предузећем за производњу, промет и услуге Клик-комерц д.о.о. 

Горњи Милановац (ТВ Инфо 24 Плус) на тај начин што је Предузеће за емитовање 

телевизијског програма Телевизија GM Plus Cable д.о.о. Горњи Милановац власник 

100% капитала привредног друштва Предузећа за производњу, промет и услуге Клик-

комерц д.о.о. Горњи Милановац. 

 

Увидом у регистар медијских услуга, утврђено је да је Радио Стари Милановац 

93,0 ималац дозволе број 221/2008-2 од 03.06.2016. године за пружање медијске услуге 

радија на локалном подручју, Лр 113 (Горњи Милановац). 

 

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

Предузеће за емитовање телевизијског програма Телевизија GM Plus Cable д.о.о. Горњи 

Милановац ималац дозволе број К 440-1 за пружање медијске услуге путем 

електронске комуникационе мреже (ТВ ГМ плус). На основу достављене изјаве и 

увидом у регистар медијских услуга, утврђено је да је будући оснивач Предузеће за 

емитовање телевизијског програма Телевизија GM Plus Cable д.о.о. Горњи Милановац 

једини оснивач са 100% удела у оснивачком капиталу имаоца дозволе Предузећа за 

производњу, промет и услуге Клик-комерц д.о.о. Горњи Милановац, ул. Трг Кнеза 

Михаила бр. 1 – ТВ Инфо 24 плус које је ималац дозволе број 123/2008-13 од 

03.02.2020. године за пружање медијске услуге телевизијског емитовања, Алотмент 

Торник-Овчар: Ариље, Бајина Башта, Чачак, Чајетина, Ивањица, Косијерић, Краљево, 

Лучани, Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница, Ужице Алотмент Цер-

Маљен: Коцељева, Крупањ, Лајковац, Лозница, Љубовија, Мали Зворник, Мионица, 

Осечина, Шабац, Уб, Ваљево, Владимирци, Алотмент Рудник Црни Врх: Аранђеловац, 

Баточина, Ћуприја, Деспотовац, Горњи Милановац, Јагодина, Кнић, Крагујевац, 

Лапово, Љиг, Параћин, Петровац на Млави, Рача, Рековац, Смедеревска Паланка, 

Свилајнац, Топола, Велика Плана, Жабари, Локално подручје-Ариље.  

 

Након извршене промене власничке структуре, једини оснивач Радио Стари 

Милановац 93,0 било би правно лице Предузеће за емитовање телевизијског програма 

Телевизија GM Plus Cable д.о.о. Горњи Милановац, Трг Кнеза Михаила 1, МБ: 

21480274 са 100% оснивачког удела у капиталу наведеног друштва. 
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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 Друштва са ограниченом одговорношћу Зогакс из Горњег Милановца, Тржни 

центар Зелена Пијаца бб – Радио Стари Милановац 93,0, која би била извршена тако 

што би досадашњи члан тог друштва Зоран Ковачевић, пренео целокупан свој 

оснивачки удео у висини од 100% удела у том друштву на правно лице Предузеће за 

емитовање телевизијског програма Телевизија GM Plus Cable д.о.о. Горњи Милановац, 

Трг Кнеза Михаила 1, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам и да 

се изда налог Стручној служби да након достављања извода из АПР-а изврши промену 

података у дозволи за пружање медијске услуге Радио Стари Милановац 93,0 који се 

односе на власничку структуру наведеног имаоца дозволе. 

 

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 Друштва са ограниченом одговорношћу Зогакс из Горњег Милановца, Тржни 

центар Зелена Пијаца бб – Радио Стари Милановац 93,0, која би била извршена тако 

што би досадашњи члан тог друштва Зоран Ковачевић, пренео целокупан свој 

оснивачки удео у висини од 100% удела у том друштву на правно лице Предузеће за 

емитовање телевизијског програма Телевизија GM Plus Cable д.о.о. Горњи Милановац, 

Трг Кнеза Михаила 1, 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 пружање медијске услуге Радио Стари Милановац 93,0 

који се односе на власничку структуру наведеног имаоца дозволе. 

 

  

6. Разматрање захтева за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

издате на основу захтева Телевизија Плус д.о.о., Крушевац – ТВ Плус, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима и доношење 

одлуке; 

 

Према Регистру пружалаца медијских услуга, пружалац медијске услуге 

Телевизија Плус д.о.о., Крушевац – ТВ Плус ималац је дозволе број К 110-1 од 

23.05.2012. године за пружање опште медијске услуге путем кабловске, сателитске и 

IPTV електронске комуникационе мреже. Рок важења дозволе до 23.05.2020. године. 

 

Пружалац медијске услуге ТВ Плус није поднеo захтев за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге шест месеци пре њеног истека, сходно члану 88. став 2. 

Закона о електронским медијима. 

 

Увидом у списе предмета, Правна служба, Служба за надзор и анализу програма 

емитера и Финансијска служба Регулатора су сачиниле извештаје на основу којих је 

утврђено да ТВ Плус испуњава све услове за продужење дозволе издате на основу 
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захтева, сходно члану 88. став 3. Закона о електронским медијима, те је с тим у вези 

предлог Правне службе да се пружаоцу медијске услуге Телевизија Плус д.о.о., 

Крушевац, ул. Балканска 71, Крушевац – ТВ Плус продужи дозвола за пружање 

медијске услуге К117 од 23.05.2012. године, сходно члану 88. Закона о електронским 

медијима. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Дозвољава се продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на захтев 

Телевизија Плус д.о.о., Крушевац – ТВ Плус у складу чланом 88. Закона о 

електронским медијима. 

 

  

7. Разматрање захтева за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

издате на основу захтева РТВ Марш д.о.о., Ваљево – ТВ Марш, у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 
 

Према Регистру пружалаца медијских услуга, пружалац медијске услуге РТВ 

Марш д.о.о., Ваљево, ул. Карађорђева 120, Ваљево - ТВ Марш ималац је дозволе број 

К117 од 23.05.2012. године за пружање опште медијске услуге путем кабловске, 

сателитске и IPTV електронске комуникационе мреже. Рок важења дозволе до 

23.05.2020. године. 

 

Пружалац медијске услуге ТВ Марш није поднеo захтев за продужење дозволе 

за пружање медијске услуге шест месеци пре њеног истека, сходно члану 88. став 2. 

Закона о електронским медијима. 

 

Увидом у списе предмета, Правна служба, Служба за надзор и анализу програма 

емитера и Финансијска служба Регулатора су сачиниле извештаје на основу којих је 

утврђено да ТВ Марш испуњава све услове за продужење дозволе издате на основу 

захтева, сходно члану 88. став 3. Закона о електронским медијима, те је с тим у вези 

предлог Правне службе да се пружаоцу медијске услуге РТВ Марш д.о.о., Ваљево, ул. 

Карађорђева 120, Ваљево - ТВ Марш продужи дозвола за пружање медијске услуге К 

117 од 23.05.2012. године, сходно члану 88. Закона о електронским медијима. 

 

О Д Л У К А 

 

Дозвољава се продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на захтев 

РТВ Марш д.о.о., Ваљево, ул. Карађорђева 120, Ваљево - ТВ Марш, у складу чланом 88. 

Закона о електронским медијима. 

 

  

8. Разматрање захтева за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

издате на основу захтева Радио телевизија Нови Пазар д.о.о.,  Нови Пазар 

- РТВ Нови Пазар, у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима и доношење одлуке; 
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Према Регистру пружалаца медијских услуга, пружалац медијске услуге Радио 

телевизија Нови Пазар д.о.о., ул. Стане Бачанин 29, Нови Пазар - РТВ Нови Пазар 

ималац је дозволе број К118 од 23.05.2012. године за пружање опште медијске услуге 

путем кабловске, сателитске и IPTV електронске комуникационе мреже. Рок важења 

дозволе до 23.05.2020. године. 

 

Пружалац медијске услуге РТВ Нови Пазар није поднеo захтев за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге шест месеци пре њеног истека, сходно члану 88. 

став 2. Закона о електронским медијима. 

 

Увидом у списе предмета, Правна служба, Служба за надзор и анализу програма 

емитера и Финансијска служба Регулатора су сачиниле извештаје на основу којих је 

утврђено да РТВ Нови Пазар испуњава све услове за продужење дозволе издате на 

основу захтева, сходно члану 88. став 3. Закона о електронским медијима, те је с тим у 

вези предлог Правне службе да се пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Нови 

Пазар д.о.о., ул. Стане Бачанин 29, Нови Пазар - РТВ Нови Пазар продужи дозвола за 

пружање медијске услуге К 118 од 23.05.2012. године, сходно члану 88. Закона о 

електронским медијима. 

 

О Д Л У К А 

 

Дозвољава се продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на захтев 

Радио телевизија Нови Пазар д.о.о., ул. Стане Бачанин 29, Нови Пазар - РТВ Нови 

Пазар, у складу члану 88. Закона о електронским медијима. 

 

  

9. Разматрање захтева за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

издате на основу захтева Радио телевизија Инђија д.о.о., Инђија, ул. 

Војводе Степе I/3, Инђија - РТИ (ТВ Инђија), у складу са чланом 88. 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

 

Према Регистру пружалаца медијских услуга, пружалац медијске услуге Радио 

телевизија Инђија д.о.о., Инђија - РТИ (ТВ Инђија) ималац је дозволе број К119-3 од 

23.05.2012. године за пружање опште медијске услуге путем кабловске, сателитске и 

IPTV електронске комуникационе мреже. Рок важења дозволе до 23.05.2020. године. 

 

Пружалац медијске услуге РТИ није поднеo захтев за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге шест месеци пре њеног истека, сходно члану 88. став 2. 

Закона о електронским медијима. 

 

Увидом у списе предмета, Правна служба и Финансијска служба Регулатора су 

сачиниле извештаје на основу којих је утврђено да РТИ испуњава све услове за 

продужење дозволе издате на основу захтева, сходно члану 88. став 3. Закона о 

електронским медијима. Служба за надзор и анализу програма емитера je у свом 

извештају навела да РТИ не емитује садржаје у складу са Програмским елаборатом. 

Имајући у виду све напред наведено, предлог Правне службе да се пружаоцу медијске 

услуге Радио телевизија Инђија д.о.о., Инђија - РТИ (ТВ Инђија) продужи дозвола за 

пружање медијске услуге К 117 од 23.05.2012. године, сходно члану 88. Закона о 

електронским медијима, као и да се наложи Радио телевизија Инђија д.о.о., Инђија, ул. 

Војводе Степе I/3, Инђија - РТИ (ТВ Инђија) да у року од 30 дана од дана достављања 
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продужене дозволе, програмски садржај усагласи са Програмским елаборатом и да се 

Служби за надзор и анализу програма емитера наложи да у року од три месеца врши 

надзор над програмским садржајем Радио телевизија Инђија д.о.о., Инђија, ул. Војводе 

Степе I/3, Инђија - РТИ (ТВ Инђија) са циљем утврђивања поштовања Програмског 

елабората од стране наведене медијске услуге. 

 

О Д Л У К А 

 

Дозвољава се продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на захтев 

Радио телевизија Инђија д.о.о., Инђија – РТИ (ТВ Инђија), у складу члану 88. Закона о 

електронским медијима. 

 

  

10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

пружаоца медијске услуге Tesla Production д.о.о., Београд – РТВ Тесла; 

 

Дана 15. маја 2020. године, оператор електронске комуникационе мреже „Орион 

телеком“ д.о.о. из Беогада, доставио је на захтев Регулатора преглед подручја и броја 

корисника ТВ Канала, које оператор нуди својим корисницима. 

 

На основу увида у документацију, утврђено је да је дошло до повећања броја 

корисника услуга дистрибуције медијских садржаја пакета у којима се налази пружалац 

медијске услуге Tesla Production д.о.о. из Београда, ул. Седамнаестог октобра 27/23, – 

РТВ Тесла, (у даљем тексту: РТВ Тесла ), тако да су се стекли услови да се за РТВ 

Тесла промени Привремено решење број. КН/436-1210/19 од 01.07.2019. године, којим 

је пружаоцу медијске услуге РТВ Тесла утврђена висина накнаде за пружање медијске 

услуге телевизијског емитовања путем електронске комуникационе мреже(кабловски 

дистрибутивни системи, IPTV и др.). 

 

О Д Л У К А 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К436: „Tesla Production“ д.о.о. из Београда, ул. 

Седамнаестог октобра 27/23, – РТВ Тесла, МБ 21268585 почев од .... 2020. године, у 

износу од 4.583,94 динара. 

 

Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, 

плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. 

изреке решења и то износ од 4.583,94 динара до петог у месецу за текући месец, на 

рачун Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха 

плаћања: Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог 

решења. 

 

  

11. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за 

пружање медијских услуга бр. К453: Бум БУм радио 2007 д.о.о., Београд – 

Бум Бум Радио 89,4; 
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Бум Бум радио 2007 д.о.о. из Београда, ул. Милентија Поповића 24а/5, Београд - 

Бум Бум Радио 89,4 је у складу са одредбом члана 84. Закона о електронским медијима, 

доставио Регулатору уговоре са операторима електронске комуникационе мреже за 

дистрибуцију медијских садржаја. Увидом у документацију, утврђено је да пружалац 

медијске услуге Бум Бум Радио 89,4 дистрибуира медијски садржај путем на подручју 

на којем сви оператори заједно, имају укупно 131393 прикључака. 

 

О Д Л У К А 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге радија 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К 453: Бум Бум радио 2007 д.о.о. из Београда, ул. 

Милентија Поповића 24а/5, Београд - Бум Бум Радио 89,4, МБ20241403, почев од..... ,у 

износу од 1.349,41 динара. 

 

Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, 

плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. 

изреке решења и то износ од 1.349,41 динара до петог у месецу за текући месец, на 

рачун Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха 

плаћања: Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог 

решења. 

 

  

12. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева Радио телевизија 

Краљево и Ибарске новости д.о.о., Краљево – ТВ Краљево за приступ 

другом мултиплексу у алотменту Торник – Овчар; 

 

Радио телевизија Краљево и Ибарске новости д.о.о. из Краљева, Цара Лазара 

44/II - ТВ Краљево (у даљем тексту : ТВ Краљево) обратила се Регулатору, са захтевом 

за сагласност, да своју медијску услугу телевизијског програма пружа и са локације 

Торник- Овчар. 

 

 У складу са дозволом бр. 45/2007-9 (зона покривања - подручје региона 

Р14(Краљево, Трстеник, Врњачка Бања, Крушевац), Савет Регулатора је ТВ Краљево, 

доделио право приступа другом мултиплексу у алотментима: Јастребац и Торник-

Овчар.  

 

Због финансијске ситуације, 20. јула 2016. године, ТВ Краљево је раскинула 

уговор са ЈП „Емисиона техника и везе“, за пружање медијске услуге у алотменту 

Торник-Овчар, да би се потом, 2018. године, обратила Регулатору са захтевом да јој се 

додели право пружања медијске услуге у алотменту Копаоник. Решењем бр. 03-

2261/18-3 од 26. децембра 2018. године, Савет Регулатора је ТВ Краљево доделио право 

приступа алотменту Копаоник, с обзиром да одређена подручја која су у складу са 

дозволом бр. 45/2007-9, нису била обухваћена алотментом Јастребац.  

 

Дана 18. фебруара 2020. године, ТВ Краљево, је поднела захтев Регулатору за 

поново укључивање сигнала на коту Торник-Овчар, јер је обезбеђен повољан 

финасијски амбијент. Стручна служба је упутила захтев ЈП „Емисиона техника и везе“, 

како би се добиле информацаије у вези са техничким условима пружања медијске 

услуге ТВ Краљево, односно да ли је мерена зона покривања ТВ Краљево, као и да ли 
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постоје технички услови за приступ ТВ Краљево алотменту Торник-Овчар, уколико 

мерена зона није у складу са дозволом. ЈП „Емисиона техника и везе” је одговорило да 

се поједини делови територије града Краљева покривају из алотмента Торник-Овчар, 

као и да постоје технички капацитети да се програм ТВ Краљево емитује у оквиру 

алотмента Торник-Овчар. У складу са наведеним, предлог је стручних служби је да 

Савет Регулатора донесе одлуку да се Радио телевизија Краљево и Ибарске новости 

д.о.о. из Краљева, Цара Лазара 44/II - ТВ Краљево, додели право на приступ алотменту 

Торник-Овчар и да Стручна служба изради допунско решење о праву приступа 

алотменту Торник-Овчар, којим је одређена логичка нумерација које се Јавно предузеће 

„Емисиона техника и везе“ мора придржавати у мрежи за мултиплексирање и 

дистрибуцију медијских садржаја. 

 

О Д Л У К А 

 

Доноси се Допунско решење о праву приступа алотменту Торник-Овчар. 

 

  

13. Разматрање и доношење одлуке о Измени одлуке о формирању радне 

групе за Финансијско управљање и контролу и именовању руководиоца; 

 

Извештај Интерног ревизора: 

 

На основу члана 10. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за 

успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном 

сектору („Службени гласник РС”, бр. 99/2011 и 106/2013), и члана 9. Статута 

(„Службени гласник РС", број 102/2005) Савет Регулаторног тела за електронске 

медије, на седници одржаној дана 25.09.2019. године је донео одлуку о образовању 

радне групе за финансијско управљање и контролу као и одлуку о именовању 

руководиоца одговорног за финансијско управљање и контролу (у даљем тексту ФУК). 

 

Имајући у виду да се у току рада Радне групе указала потреба за бржим и 

ефикаснијим увођењем финансијског управљања и контроле у РЕМ, потребно је да се у 

рад радне групе укључе начелници свих служби а да руководиоца који је одговоран за 

ФУК буде генерални секретар Милан Тодоровић. С тим у вези предлог одлуке је да се 

Одлука број 08-1724/19-1 и Одлука број 08-1724/19-2 од 08.10.2019. године ставе ван 

снаге и донесу нове одлуке. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

 Одређује се Милан Тодоровић, Генерални секретар, као руководилац одговоран 

за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Регулаторном телу 

за електронске медије. 

 

За обављање оперативних послова на увођењу и развоју система финансијског 

управљања и контроле (у даљем тексту: ФУК) у Регулаторном телу за електронске 

медије и доношење стратегије управљања ризицима за период 2019. – 2021. године, 

биће образована радна група, која ће за свој рад одговарати руководиоцу одговорном за 

увођење и развој система финансијског управљања и контроле и председника Савета. 
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Руководилац за финансијско управљање и контролу је одговоран председника 

Савета. 

 

Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Регулаторног тела за електронске медије. 

 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о именовању 

руководиоца одговорног за финансијскоуправљање и контролу број 08-1724/19-2 од 

25.09.2019. године. 

 

О Д Л У К У 

 

Образује се радна група за увођење и развој система финансијског управљања и 

контроле код корисника Регулаторно тело за електронске медије и доношење 

Стратегије управљања ризицима за период 2019. - 2021. године (у даљем тексту: Радна 

група). 

Радна група се образује у следећем саставу: 

 Владимир Томић, начелник Службе општих послова; 

 Душица Недељковић, начелница Правне службе; 

 Мелина Раца, начелница Финансијске службе и  

 Стевица Смедеревац, начелник Службе за надзор и анализу 

 

Заменици чланова Радне групе су: 

- Ратко Вранеш, Инжењер за информатичку подршку 

- Виолета Вујичић, Виши правна саветница 

- Растко Стефановић, Економиста 

- Жарко Симовић, Самостални медијски аналитичар 

 

Задатак Радне групе је да организационо успостави систем финансијског 

управљања и контроле, као свеобухватни систем интерних контрола, који се спроводи 

политикама, процедурама и активностима, а који ће обезбедити разумно уверавање да 

ће се у Регулаторном телу за електронске медије успоставити кроз: 

1) пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима; 

2) реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја; 

3) добро финансијско управљање; 

4) заштиту средстава и података. 

 

У циљу успостављања финансијског управљања и контроле, неопходно је да 

Радна група изврши следеће: 

- попис и опис пословних процеса; 

- изради мапу пословних процеса; 

- идентификује пословне процесе који нису прописани у писменом облику; 

- утврди контролно окружење; 

- идентификује, процени ризике и одреди начин управљања ризиком; 

- успостави контролне активности које обухватају писане политике и 

процедуре и њихову примену, а које ће пружити разумно уверавање да су 

ризици за постизање циљева ограничени на прихватљив ниво;  

- успостави систем информисања, комуникације и успостави систем 

ефективног, благовременог и поузданог извештавања, 
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- успостави систем контрола и функционисања финансијског управљања,  

- утврди начин праћења и процене адекватности и функционисања 

успостављеног система финансијског управљања и 

- сачини предлог стратегије управљања ризицима за период од 2019. - 

2021. године. 

Радна група ће за свој рад одговарати руководиоцу одговорном за увођење и 

развој система финансијског управљања и контроле и председника Савета. 

 

Послове и задатке утврђене овом одлуком, чланови радне групе обављаће без 

накнаде. 

Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана оглашавања на огласној табли 

Регулаторног тела за електронске медије. 

 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању радне 

групе за финансијско управљање и контролу број 08-1724/19-1 од 25.09.2019. године. 

 

  

14. Информисање чланова Савета у вези са дописом бр. 05-853/20 од 

13.05.2020. године пружаоца медијске услуге Радио телевизија Мир д.о.о. 

Лепосавић, ул. Улица Војске Југославије бр. 26- ТВ Мир и њиховом 

молбом за наставак емитовања програма на територији севера Косова; 

 

Чланови Савета су упознати са информацијом. 

 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

Записник сачинио: 

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

 

Милан Тодоровић 

 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 
 


