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Број: 
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З А П И С Н И К 

 

са 257. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 19.05.2016. 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. Александра Јанковић, члан Савета 

6. Оливера Зекић, члан Савета 

 

Седници је присуствовао Никола Попмихајлов, медијски аналитичар. 

 

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. Доношење одлуке о утврђивању постојања нарушавања медијског плурализма у 

складу са чланом 103 Закона о електронским медијима  у вези са приватизацијом 

пружаоца медијске услуге «РАДИО МЕДВЕЂА» ДОО Медвеђа;  

3. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног информативног предузећа «ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР 

ТУТИН» Тутин; 

4. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге „Инфо центар“ д.о.о. из 

Тутина, ул. Богољуба Чукића бр. 9 – ТВ Тутин;   

5. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Информативног јавног предузећа «ПРЕШЕВО» Прешево; 

6. Разматрање и доношење одлуке у вези промене власништава над пружаоцем 

медијске услуге «Радио телевизија Мајданпек» АД – у стечају;  

7. Разматрање и доношење одлуке о укидању Решења  Савета бр.03-3562/13 од 02. 

септембра 2013. године о плаћању накнаде за пружаоца медијске услуге 

Фондација Панонија из Суботице, Аге Мамужића бр.11/III – Панон ТВ;  



 

8. Разматрање и доношење одлуке о исправци Привременог Решења Савета 

Регулатора бр. КН/214-115/16 -  од 18. јануара 2016. године за RADIO 

TELEVIZIJU KURŠUM д.о.о. из Куршумлије, ул. Палих бораца 79 – РТК;  

9. Информација о достави Одлуке Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-

телевизије Србије“ о именовању председника и заменика председника Управног 

одбора;  

10. Информација у вези унакрсног обједињавања – уплате нето користи Јавну 

медијску установу „Радио телевизија Србије“;  

11. Информација о достави извештаја Записника са  161. и 162. седнице Управног 

одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“, Годишњег 

извештаја о раду Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ за 2015. 

годину и План пословања Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ 

за 2016. годину са другом изменом, у поглављу 3. који носи назив Финансијски 

план за 2016. годину;  

12. Информација у вези унакрсног обједињавања – уплате нето користи РУВ „Радио-

телевизија Војводине“; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

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

једногласно усвоjио дневни ред 257. ванредне седнице 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 257. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Доношење одлуке о утврђивању постојања нарушавања медијског плурализма 

у складу са чланом 103 Закона о електронским медијима  у вези са 

приватизацијом пружаоца медијске услуге «РАДИО МЕДВЕЂА» ДОО 

Медвеђа;  

3. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног информативног предузећа «ИНФОРМАТИВНИ 

ЦЕНТАР ТУТИН» Тутин; 

4. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге „Инфо центар“ д.о.о. из 

Тутина, ул. Богољуба Чукића бр. 9 – ТВ Тутин;   

5. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Информативног јавног предузећа «ПРЕШЕВО» Прешево; 

6. Разматрање и доношење одлуке у вези промене власништава над пружаоцем 

медијске услуге «Радио телевизија Мајданпек» АД – у стечају;  

7. Разматрање и доношење одлуке о укидању Решења  Савета бр.03-3562/13 од 

02. септембра 2013. године о плаћању накнаде за пружаоца медијске услуге 

Фондација Панонија из Суботице, Аге Мамужића бр.11/III – Панон ТВ;  

8. Разматрање и доношење одлуке о исправци Привременог Решења Савета 

Регулатора бр. КН/214-115/16 -  од 18. јануара 2016. године за RADIO 

TELEVIZIJU KURŠUM д.о.о. из Куршумлије, ул. Палих бораца 79 – РТК;  

9. Информација о достави Одлуке Управног одбора Јавне медијске установе 

„Радио-телевизије Србије“ о именовању председника и заменика 

председника Управног одбора;  



 

10. Информација у вези унакрсног обједињавања – уплате нето користи Јавну 

медијску установу „Радио телевизија Србије“;  

11. Информација о достави извештаја Записника са 161. и 162. седнице Управног 

одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“, Годишњег 

извештаја о раду Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ за 

2015. годину и План пословања Јавне медијске установе „Радио-телевизија 

Војводине“ за 2016. годину са другом изменом, у поглављу 3. који носи назив 

Финансијски план за 2016. годину;  

12. Информација у вези унакрсног обједињавања – уплате нето користи РУВ 

„Радио-телевизија Војводине“; 

 

  

2. Доношење одлуке о утврђивању постојања нарушавања медијског плурализма 

у складу са чланом 103 Закона о електронским медијима  у вези са 

приватизацијом пружаоца медијске услуге «РАДИО МЕДВЕЂА» ДОО 

Медвеђа; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да услед преузимања права и обавеза из Уговора о продаји капитала ЈП Радио 

Медвеђа од стране новога Конзорцијум физичких лица а који чине Божовић Марија из 

Новог Сад, Стојановић Горан из Медвеђе и Станковић Миљан из Медвеђе, неће настати 

стање којим се нарушава медијски плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. и 47. 

Закона о јавном информисању и медијима и члана 103. Закона о електронским медијима. 

  

 

  

3. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног информативног предузећа «ИНФОРМАТИВНИ 

ЦЕНТАР ТУТИН» Тутин;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Утврђује се висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге телевизије 

пружаоцу медијске услуге «ИНФО ЦЕНТАР» ДОО Тутин, дужно да плаћа у износу од 

239.738,00 динара, почев од дана доношења одлуке Савета Регулатора, па убудуће док за 

то буду постојале законски услови; 

 

Налаже се стручним службама Регулатора да изврше промену података у дозволама за 

пружање медијских услуга које се односе на промену власничке структуре, промену 

назива пружаоца медијске услуге, промену законског заступника друштва и промену 

власничке структуре. 

  

4. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге „Инфо центар“ д.о.о. из 

Тутина, ул. Богољуба Чукића бр. 9 – ТВ Тутин;  



 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Одобрава се тражена  промена идентификационог знака. 

Налаже се  Стручној  служби да  изврши промену податаи у дозволи и да обавести  ЈП 

Емисиона техника и везе о промени идентификационог знака.  

  

5. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Информативног јавног предузећа «ПРЕШЕВО» Прешево;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Утврђује се висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге телевизије 

пружаоцу медијске услуге «РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ПРЕШЕВО» ДОО Прешево, дужно 

да плаћа у износу од 23.701,00 динара, почев од дана доношења одлуке Савета 

Регулатора, па убудуће док за то буду постојале законски услови; 

 

Утврђује се висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге радија 

пружаоцу медијске услуге «РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ПРЕШЕВО» ДОО Прешево, дужно 

да плаћа у износу од 1.185,00 динара, почев од дана доношења одлуке Савета Регулатора, 

па убудуће док за то буду постојале законски услови; 

 

Налаже се стручним службама Регулатора да изврше промену података у дозволама за 

пружање медијских услуга које се односе на промену власничке структуре, промену 

назива пружаоца медијске услуге и промену власничке структуре. 

  

6. Разматрање и доношење одлуке у вези промене власништава над пружаоцем 

медијске услуге «Радио телевизија Мајданпек» АД – у стечају;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Утврђује се да планираном променом власничке структуре у основном капиталу имаоца 

дозволе за пружање медијске услуге «Радио телевизија Мајданпек» АД – у стечају, ул. 

Николе Тесле бр. 2-4, Мајданпек, неће настати стање којим се нарушава медијски 

плурализам. 

Планирана промена власничке структуре имаоца дозволе за пружање медијске услуге 

«Радио телевизија Мајданпек» АД – у стечају, ул. Николе Тесле бр. 2-4, Мајданпек, била 

би извршена тако што би на основу Уговора о купопродаји стечајног дужника као 

правног лица «Радио телевизија Мајданпек» АД – у стечају, Мајданпек, уписаног код 

Агенције за привредне регистре РС под матичним бројем 17185187, купац «ZA media» 

ДОО Зајечар у потпуности стекао својину над основним капиталом наведеног 

привредног друштва. 

Копију решења доставити Агенцији за лиценцирање стечајних управника у циљу 

закључења Уговора о продаји стечајног дужника «Радио телевизија Мајданпек» АД – у 

стечају Мајданпек са проглашеним купцем «ZA media» ДОО Зајечар. 

  



 

7. Разматрање и доношење одлуке о укидању Решења  Савета бр.03-3562/13 од 

02. септембра 2013. године о плаћању накнаде за пружаоца медијске услуге 

Фондација Панонија из Суботице, Аге Мамужића бр.11/III – Панон ТВ;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Укида се раније утврђена обавеза плаћања накнаде пружаоцу медијске услуге 

„Фондација Панонија“ из Суботице, Аге Мамужића бр.11/III – Панон ТВ у складу са 

одредбом члана 72 Закона о електронским медијима. 

  

8. Разматрање и доношење одлуке о исправци Привременог Решења Савета 

Регулатора бр. КН/214-115/16 -  од 18. јануара 2016. године за RADIO 

TELEVIZIJU KURŠUM д.о.о. из Куршумлије, ул. Палих бораца 79 – РТК;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

ИСПРАВЉА СЕ Привремено Решење Савета Регулаторног тела за електронске 

медије број КН/214-1115/16-1  од 18. априла 2016. године тако што:  

- у изреци, други став, трећи ред, уместо износа „616,75“ треба да пише „616,00“. 

У осталом делу Привремено Решење Савета Регулаторног тела за електронске медије 

број  КН/214-1115/16-1  од 18. априла 2016. године остаје неизмењено. 

Ова исправка производи правно дејство од дана од којег правно дејство има решење које 

се исправља. 

  

9. Информација о достави Одлуке Управног одбора Јавне медијске установе 

„Радио-телевизије Србије“ о именовању председника и заменика 

председника Управног одбора;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови Савета упознати са информацијом. 

  

10. Информација у вези унакрсног обједињавања – уплате нето користи Јавну 

медијску установу „Радио телевизија Србије“;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови Савета упознати са информацијом. 

  

11. Информација о достави извештаја Записника са  161. и 162. седнице 

Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“, 

Годишњег извештаја о раду Јавне медијске установе „Радио-телевизија 

Војводине“ за 2015. годину и План пословања Јавне медијске установе 

„Радио-телевизија Војводине“ за 2016. годину са другом изменом, у поглављу 

3. који носи назив Финансијски план за 2016. годину; 



 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови Савета упознати са информацијом. 

  

12. Информација у вези унакрсног обједињавања – уплате нето користи РУВ 

„Радио-телевизија Војводине“;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови Савета упознати са информацијом. 

 

 

 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

У Београду,        

дана 19. маја  2016. године                                                       

Записник сачинио 

 

Никола Попмихајлов 

      заменик председника Савета 

 

                                                                                                                       Горан Петровић 

 


