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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 339. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 13.05.2019. године, са почетком у 11 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 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. Доношење одлуке о номинацији кандидата за Извршни Одбор ЕПРА; 

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ,,Радиодифузно 

предузеће Radio Max FM“ д.о.о. Јагодина, ул. Славке Ђурђевић Б3 1/1, - Radio 

Max FM 98,4, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Radio Fantasi“ 

друштво са ограниченом одговорношћу за пружање услуга Врбас, ул. Густава 

Крклеца бр. 1 - Radio Fantasi Naxi 106,5 за продужење дозволе за пружање 

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

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Fox Media д.о.о. 

производња, трговина и услуге Бечеј, ул. Жилински Ендреа 67 - Radio Fox 97,9 

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 Зоран Николић 

ПР агенција за производњу радио и телевизијских програма Студио 101 Зајечар, 

Павла Илића 4 - Tempo Naxi Radio 97,5 и 95,3, за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима; 
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7. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Информативни центар д.о.о. Оџаци, ул. Јурија Гагарина бр. 20 - Радио Оџаци 

107,4; 

8. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија Смедерево д.о.о. Смедерево, Краља Петра I бр. 2 - Радио Смедерево 

96,1, за издавање сагласности на акт о преносу дозволе; 

9. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева „4S“ д.о.о. Бојник, Стојана 

Љубића бб - ТВ 4С за приступ другом мултиплексу у алотменту Јастребац; 

10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. 

К228-1: „Радио Бисер“ д.о.о привредно друштво за саобраћај, трговину, 

издаваштво и радио и телевизијске активности Пожаревац, Косте Абрашевића 

бр.30 - ТВ Бисер; 

11. Извештај са прве европске недеље медијске писмености одржане у Бриселу од 

18.03.2019. године до 22.03.2019.године; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 339. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Доношење одлуке о номинацији кандидата за Извршни Одбор ЕПРА; 

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

,,Радиодифузно предузеће Radio Max FM“ д.о.о. Јагодина, ул. Славке 

Ђурђевић Б3 1/1, - Radio Max FM 98,4, за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Radio 

Fantasi“ друштво са ограниченом одговорношћу за пружање услуга Врбас, 

ул. Густава Крклеца бр. 1 - Radio Fantasi Naxi 106,5 за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о 

електронским медијима; 

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Fox Media 

д.о.о. производња, трговина и услуге Бечеј, ул. Жилински Ендреа 67 - Radio 

Fox 97,9 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 Зоран 

Николић ПР агенција за производњу радио и телевизијских програма 

Студио 101 Зајечар, Павла Илића 4 - Tempo Naxi Radio 97,5 и 95,3, за 

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

Закона о електронским медијима; 

7. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Информативни центар д.о.о. Оџаци, ул. Јурија Гагарина бр. 20 - Радио 

Оџаци 107,4; 

8. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија Смедерево д.о.о. Смедерево, Краља Петра I бр. 2 - Радио 

Смедерево 96,1, за издавање сагласности на акт о преносу дозволе; 
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9. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева „4S“ д.о.о. Бојник, Стојана 

Љубића бб - ТВ 4С за приступ другом мултиплексу у алотменту Јастребац; 

10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање 

медијских услуга бр. К228-1: „Радио Бисер“ д.о.о привредно друштво за 

саобраћај, трговину, издаваштво и радио и телевизијске активности 

Пожаревац, Косте Абрашевића бр.30 - ТВ Бисер; 

11. Извештај са прве европске недеље медијске писмености одржане у Бриселу 

од 18.03.2019. године до 22.03.2019.године; 

 

 
 

2. Доношење одлуке о номинацији кандидата за Извршни Одбор ЕПРА;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се редлог да се на место председавајућег изабере Хелена Мандић из 

Регулаторне агенције за комуникације из Босне и Херцеговине. 

 

 

 

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

,,Радиодифузно предузеће Radio Max FM“ д.о.о. Јагодина, ул. Славке 

Ђурђевић Б3 1/1, - Radio Max FM 98,4, за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

 
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ ,,Радиодифузно предузеће Radio Max FM“ д.о.о., 

Јагодина, ул. Славке Ђурђевић Б3 1/1 - Radio Max FM 98,4 за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге. 

 

 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Radio 

Fantasi“ друштво са ограниченом одговорношћу за пружање услуга Врбас, 

ул. Густава Крклеца бр. 1 - Radio Fantasi Naxi 106,5 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 „Radio Fantasi“ друштво са ограниченом одговорношћу за 

пружање услуга Врбас, ул. Густава Крклеца бр. 1 - Radio Fantasi Naxi 106,5 за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге. 
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5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Fox Media 

д.о.о. производња, трговина и услуге Бечеј, ул. Жилински Ендреа 67 - Radio 

Fox 97,9 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 Fox Media д.о.о. производња, трговина и услуге Бечеј, ул. 

Жилински Ендреа 67 - Radio Fox 97,9 за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге. 

 

 

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Зоран 

Николић ПР агенција за производњу радио и телевизијских програма 

Студио 101 Зајечар, Павла Илића 4 - Tempo Naxi Radio 97,5 и 95,3, за 

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

Закона о електронским медијима;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ Зоран Николић ПР агенција за производњу радио и 

телевизијских програма Студио 101 Зајечар, Павла Илића 4 - Tempo Naxi Radio 97,5 и 

95,3 за продужење дозволе за пружање медијске услуге. 

 

 

 

7. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Информативни центар д.о.о. Оџаци, ул. Јурија Гагарина бр. 20 - Радио 

Оџаци 107,4;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Информативни центар д.о.о. Оџаци, 

ул. Јурија Гагарина бр. 20 - Радио Оџаци 107,4 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 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 пружање медијске услуге Радио Оџаци 107,4 који се односе на власничку 

структуру и законског заступника наведеног имаоца дозволе. 
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8. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија Смедерево д.о.о. Смедерево, Краља Петра I бр. 2 - Радио 

Смедерево 96,1, 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 Радио телевизија Смедерево 

д.о.о. Смедерево, Краља Петра I бр. 2 - Радио Смедерево 96,1 од 11.10.2018. године 

којим би се извршила статусна промена издвајања уз оснивање, на основу чега би се 

извршио и пренос дозволе за пружање медијске услуге број 333/2008-4 са имаоца 

дозволе Радио телевизија Смедерево д.о.о, Смедерево, Краља Петра I бр. 2 - Радио 

Смедерево 96, на новоосновано друштво стицаоца Рaдио СД Ехтра д.о.о. Смедерево, 

након чега би ималац напред наведене дозволе за пружање медијске услуге радија био 

правно лице:  

- Рaдио СД Ехтра д.о.о., Смедерево 

 

ДАЈЕ СЕ НАЛОГ Стручној служби да се у складу са Планом поделе издвајања 

уз оснивање, након уписа новооснованог друштва у регистар АПР-а промене подаци у 

дозволи за пружање медијске услуге радија број 333/2008-4, тако што ће ималац 

наведене дозволе бити правно лице Рaдио СД Ехтра д.о.о., Смедерево. 

 

 

 

9. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева „4S“ д.о.о. Бојник, Стојана 

Љубића бб - ТВ 4С за приступ другом мултиплексу у алотменту Јастребац;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука да се „4С“ д.о.о. Бојник, Стојана Љубића бб - ТВ 4С додели 

право на приступ алотменту Јастребац. 

  

Налаже се стручној служби да изради допунско решење о праву приступа 

алотменту Јастребац, којим је одређена логичка нумерација које се Јавно предузеће 

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

дистрибуцију медијских садржаја. 

 

 

10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање 

медијских услуга бр. К228-1: „Радио Бисер“ д.о.о. привредно друштво за 

саобраћај, трговину, издаваштво и радио и телевизијске активности 

Пожаревац, Косте Абрашевића бр.30 - ТВ Бисер;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге : „Радио Бисер“ д.о.о. привредно друштво за саобраћај, 

трговину, издаваштво и радио и телевизијске активности Пожаревац, Косте 

Абрашевића бр.30 - ТВ Бисер, МБ 06643043, почев од 13.05.2019. у износу од 860,13 

динара. 

 

 

11. Извештај са прве европске недеље медијске писмености одржане у Бриселу 

од 18.03.2019. године до 22.03.2019.године;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем. 

 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


