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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 265. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 29.08.2016. године, са почетком у 13,00 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 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

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 по пријави пружаоца медијске услуге ТВ Мост 

друштво са ограниченом одговорношћу за информативно издавачку делатност 

из Новог Сада, ул. Арсе Теодоровића бр. 5 – ТВ Мост, за промену власничке 

структуре; 

3. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Предузећа за радио и телевизијске активности и услуге „Еминент“ д.о.о. из 

Љубовије, ул. Стојана Чупића бб - Радио Соко; 

4. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге Друштва 

са ограниченом одговорношћу за маркетинг и услуге „Радио Лав“ из Вршца, ул. 

Степе Степановић бр. 6 – ТВ Лав; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 



 

 

Усваја се предложени дневни ред 265. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге ТВ 

Мост друштво са ограниченом одговорношћу за информативно издавачку 

делатност из Новог Сада, ул. Арсе Теодоровића бр. 5 – ТВ Мост, за промену 

власничке структуре; 

3. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Предузећа за радио и телевизијске активности и услуге „Еминент“ д.о.о. из 

Љубовије, ул. Стојана Чупића бб - Радио Соко; 

4. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Друштва са ограниченом одговорношћу за маркетинг и услуге „Радио Лав“ 

из Вршца, ул. Степе Степановић бр. 6 – ТВ Лав;         

  

  

2. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге ТВ 

Мост друштво са ограниченом одговорношћу за информативно издавачку 

делатност из Новог Сада, ул. Арсе Теодоровића бр. 5 – ТВ Мост, за промену 

власничке структуре;               

 

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 ТВ 

Мост друштво са ограниченом одговорношћу за информативно издавачку делатност из 

Новог Сада, ул. Арсе Теодоровића бр. 5 – ТВ Мост, која би била извршена тако што би 

његов досадашњи власник Нада Бајатовић, пренела свој оснивачки удео у висини од 

50% у капиталу тог друштва и то 1% удела на постојећег члана друштва Велимира 

Бајатовића и 49% удела на новог оснивача акционарско друштво „Цифровоје 

Телевиденије“ са седиштем у Москви, Русија, 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 који се односе на власничку структуру 

ТВ Мост. 

  

3. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Предузећа за радио и телевизијске активности и услуге „Еминент“ д.о.о. из 

Љубовије, ул. Стојана Чупића бб - Радио Соко;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Предузећу за радио и телевизијске 

активности и услуге „Еминент“ д.о.о. из Љубовије, ул. Стојана Чупића бб - Радио Соко, 



 

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 висибне 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. 

 

Даје се налог Стручној служби Регулатора да изврши промену података у дозволи за 

емитовање програма Предузећа за радио и телевизијске активности и услуге „Еминент“ 

д.о.о. из Љубовије, ул. Стојана Чупића бб - Радио Соко, а који се односе на власничку 

структуру, законског заступника и седиште наведеног имаоца дозволе. 

 

  

4. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Друштва са ограниченом одговорношћу за маркетинг и услуге „Радио Лав“ 

из Вршца, ул. Степе Степановић бр. 6 – ТВ Лав;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Друштву са ограниченом одговорношћу за 

маркетинг и услуге „Радио Лав“ из Вршца, ул. Степе Степановић бр. 6 – ТВ Лав, 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 висибне 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. 

 

Даје се налог Стручној служби Регулатора да изврши промену података у дозволи за 

емитовање програма Друштва са ограниченом одговорношћу за маркетинг и услуге 

„Радио Лав“ из Вршца, ул. Степе Степановић бр. 6 – ТВ Лав, а који се односе на 

власничку структуру наведеног имаоца дозволе. 

 

 

Седница завршена у 13:30 часова. 

 

У Београду,        

дана 29. августа 2016. године                                                       

Записник сачинила 

 

Драгана Таљић 

      заменик председника Савета 

 

                                                                                                                       Горан Петровић 

 


