
 

 

 

 

Број: 01-1533/22 

Датум: 07.10.2022. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 434. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 08. августа 2022. 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. Оливера Зекић, председница Савета; 

2. Милорад Вукашиновић, заменик председнице Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. Јудита Поповић, чланица Савета 

5. Радоје Кујовић, члан Савета 

6. Александар Витковић, члан Савета 

7. Вишња Аранђеловић, чланица Савета 

8. Немања Тасић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

Седницом је председавала председница Савета, Оливера Зекић, која је 

констатовала да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.  

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање Извештаја о надзору пружалаца медијских услуга током изборне 

кампање за председничке републичке и локалне изборе (завршни извештај) 

и доношење одлуке; 

3. Разматрање Извештаја о начину испуњавања законских и програмских 

обавеза ЈМУ Радио-телевизија Србије за 2021. годину и доношење одлуке; 

4. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Arena 

Channels Group д.o.o., Београд – Arena sport 9, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 

5. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Arena 

Channels Group д.o.o., Београд – Arena sport 10, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 
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6. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Ringier 

Serbia d.o.o. Beograd – Blic TV, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима и доношење одлуке; 

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

идентификационог знака ПМУ Информативни центар д.о.о., Оџаци – ТДИ 

Радио Оџаци 107,4; 

8. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ MM Променада 

2010 д.о.о., Баточина – Радио Баточина 100,6 и доношење одлуке; 

9. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Master Craft д.о.о., 

Кула – Radio Klik FM 91,7 и доношење одлуке; 

10. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ M-31 д.о.о., Ужице - 

Први Радио 98,7 и доношење одлуке; 

11. Разматрање захтева ПМУ Радио-студио Нешвил д.о.о., Богатић – Радио 

Нешвил 102,2 о понављању поступка и доношење одлуке; 

12. Разматрање и доношење одлуке о престанку важења дозволе ПМУ РТВ 

Енигма д.о.о. Пријепоље – ТВ Енигма пре устека времена на које је издата, 

сходно одредби из члана 89. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

13. Разматрање Извештаја о броју неправилности у вези са законом о 

оглашавању код комерцијалних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) са 

дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе републике и код ЈМУ 

радио-телевизија србије (РТС) за месец јун 2022. и доношење одлуке; 

14. Разматрање Извештаја о допуни броја неправилности у вези са Законом о 

оглашавању код комерцијалних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) са 

дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе републике за месец 

март 2022. и доношење одлуке. 

 

•  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања предложеног дневног реда, Савет је једногласно усвојио 

дневни ред за 434.  ванредну седницу. 

 

•  

2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „Избори 2022 - завршни 

извештај - Надзор и анализа програма пружалаца медијских услуга током 

изборне кампање за председничке, републичке и локалне изборе“ и 

доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Извештај Службе за надзор и анализу „Избори 2022 - завршни 

извештај - Надзор и анализа програма пружалаца медијских услуга током изборне 

кампање за председничке, републичке и локалне изборе“. 

 

Извештај објавити на сајту Регулаторног тела за електронске медије. 
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•  

3. Разматрање извештаја Службе на надзор и анализу програма „ Јавни 

медијски сервис Радио-телевизија Србије - Начин испуњавања законских и 

програмских обавеза – извештај за период 1. јануар - 31. децембар 2021. 

године“ и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Извештај Службе на надзор и анализу програма „ Јавни медијски 

сервис Радио-телевизија Србије - Начин испуњавања законских и програмских обавеза 

– извештај за период 1. јануар - 31. децембар 2021. 

 

Извештај програма „ Јавни медијски сервис Радио-телевизија Србије - Начин 

испуњавања законских и програмских обавеза – извештај за период 1. јануар - 31. 

децембар 2021. године објавити на сајту Регулаторног тела за електронске медије. 

 

Обавити разговоре са представницима Јавног медијског сервиса „Радио-

телевизија Cрбије“ поводом података наведених у извештају. 

 

•  

4. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Arena 

Channels Group д.o.o., Београд – Arena sport 9, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Arena Channels 

Group д.o.o., Београд – Arena sport 9, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

•  

5. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Arena 

Channels Group д.o.o., Београд – Arena sport 10, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Arena Channels 

Group д.o.o., Београд – Arena sport 10, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 
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•  

6. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Ringier 

Serbia d.o.o. Beograd-Stari grad – Blic TV, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Ringier Serbia 

d.o.o. Beograd-Stari grad – Blic TV, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

•  

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

идентификационог знака ПМУ Информативни центар д.о.о., Оџаци – ТДИ 

Радио Оџаци 107,4; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за промену идентификационог знака ПМУ Информативни 

центар д.о.о., Оџаци – ТДИ Радио Оџаци 107,4  у нови идентификациони знак ,,Радио 

Лола Оџаци 107,4“. 

 

•  

8. Разматрање пријавe промене власничке структуре пружаоца медијске 

услуге MM Променада 2010 д.о.о., Баточина – Радио Баточина 100,6 и 

доношење одлуке; 

 

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 MM Променада 2010 д.о.о. из Баточине, ул. Карађорђев трг бр. 2 – Радио 

Баточина 100,6, која би била извршена тако што би његов досадашњи оснивач 

Славиша Обрадовић пренео целокупан свој оснивачки удео у висини од 100% у 

капиталу друштва на физичко лице Владана Бискупљанина из Смедерeва, неће настати 

стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

•  

9. Разматрање пријавe промене власничке структуре пружаоца медијске 

услуге Master Craft д.о.о., Кула – Radio Klik FM 91,7 и доношење одлуке; 

 

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

 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре Master Craft д.о.о. Кула, ул. Лењинова бр. 6 – Radio Klik FM 91,7 која би 

била извршена тако што би његов досадашњи оснивач Јасмина Симовић пренела 

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

Наташу Лончар из Каћа, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

•  

10. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ M-31 д.о.о., Ужице 

- Први Радио 98,7 и доношење одлуке; 

 

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 M-31 друштво са ограниченом одговорношћу из Ужица, ул. Димитрија 

Туцовића бр. 151 - Први Радио 98,7 која би била извршена тако што би његов 

досадашњи оснивач НС-АС д.о.о. производња, трговина и услуге Нови Сад пренео 

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

ТВ-5 д.о.о. Ужице, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

•  

11. Разматрање захтева о понављању поступка на захтев пружаоцу медијске 

услуге Радио-студио Нешвил д.о.о., Богатић – Радио Нешвил 102,2 и 

доношење одлуке o понaвљaњу поступка бр. 05-989/22-5; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Дозвољава се понављање поступка за одузимање дозволе пружаоцу медијске 

услуге Радио-студио Нешвил привредно друштво за производњу, промет и 

информације д.о.о., Богатић, ул. Мике Митровића бр. 29 – Радио Нешвил 102,2, бр. 

351/2008-4 од 20.03.2019.године, сходно члану 176. став 1. тачка 1), члану 177. став 2. и 

члану 181. став 3. Закона о општем управном поступку. 

 

Поништава се решење Савета Регулатора бр. 05-989/22-4 од 27.06.2022. године 

којим се одузима дозвола пружаоцу медијске услуге Радио-студио Нешвил привредно 

друштво за производњу, промет и информације д.о.о., Богатић, ул. Мике Митровића 

бр. 29 – Радио Нешвил 102,2, број 351/2008-4 од 20.03.2019. године због постојања 

разлога предвиђеног чланом 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима. 

 

•  

12. Разматрање и доношење одлуке о престанку важења дозволе за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања ПМУ РТВ Енигма д.о.о. 

Пријепоље – ТВ Енигма, пре времена на које је издата (сходно одредби из 

члана 89. тачка 8) Закона о електронским медијима); 
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Престаје да важи дозвола за пружање медијске услуге број 48/2007-6 од 

28.06.2017. године издата пружаоцу медијске услуге РТВ Енигма д.о.о. Пријепоље, ул. 

Нововарошка бб, Пријепоље – ТВ Енигма. 

 

•  

13. Разматрање извештај о броју неправилности у вези са законом о 

оглашавању код комерцијалних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) са 

дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе републике и код 

ЈМУ радио-телевизија србије (РТС) за месец јун 2022. и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца 

медијских услуга Pink Internacional Company д.о.о., Београд - ТВ Пинк, Б92 а.д., 

Београд - ТВ Б92, Прва телевизија д.о.о., Београд - Прва, Happy TV д.о.о., Београд - 

Nacionalna Happy TV у вези са повредама одредби члана 12; 29.1.1; 29.1.2; 32; 33.4; 

35.1; 37.2; 37.3; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе за 

надзор и анализу за месец јун 2022. године. 

 

•  

14. Разматрање извештај о допуни броју неправилности у вези са законом о 

оглашавању код комерцијалних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) са 

дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе републике за месец 

март 2022. и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца 

медијских услуга Pink Internacional Company д.о.о., Београд - ТВ Пинк, Прва телевизија 

д.о.о., Београд - Прва, Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV у вези са 

повредама одредби члана 32; 35.1; Закона о електронских медија, а по извештају 

Службе за надзор и анализу за месец март 2022. године. 

 

Седница завршена у 11.30 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА  

 

Драгана Таљић  

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 


