
 

 

 

 

Број: 01-1689/22 

Датум: 07.10.2022. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 435. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 07. септембра 2022. године, са почетком у 13 

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. Радоје Кујовић, члан Савета 

5. Александар Витковић, члан Савета 

6. Јудита Поповић, чланица Савета 

7. Вишња Аранђеловић, чланица Савета 

8. Божидар Зечевић, члан Савета 

9. 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 Финансијске службе за расподелу средстава резерви 

по Финансијском плану за 2022. годину; 

3. Разматрање Извештаја Финансијске службе о Измени плана  јавних  набавки 

за 2022. годину у оквиру плана набавки на које се закон не примењује;   

4. Разматрање и доношење одлуке о исправци решења Савета Регулаторног 

тела за електронске медије број РСР-1491/22 од 29.07.2022. године којим се 

издају дозволе за пружање медијске услуге радија путем аналогног преноса 

за зону покривања подручје целе Републике;  

5. Информација у вези са променом власничке структуре ПМУ Прва 

телевизија д.о.о., Београд – Прва, Радио дифузног предузећа „Б92“ д.о.о., 

Београд – ТВ Б92 и Play radiо д.о.о., Београд – Radio Play;   



3 

 

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

Први Радио 98,7 и доношење одлуке; 

7. Разматрање захтева ПМУ Милена Вучетић ПР Агенција за бежичне 

комуникације Пундосат, Ариље – Радио Рзавац 96,0 о враћању дозволе за 

пружање медијске услуге  пре времена на које је издата, сходно одредби из 

члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима и доношење 

одлуке;  

8. Разматрање захтева ПМУ Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge 

Kolubara Press doo, Лазаревац - K::CN K за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге издате на основу захтева, сходно одредби из члана 88. 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

9. Разматрање захтева ПМУ HIFI д.о.о., Београд – HI FI за продужење дозволе 

за пружање медијске услуге издате на основу захтева, сходно одредби из 

члана 88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

10. Разматрање захтева Dobrila Vojnić PR proizvodnja televizijskog programa N 

plus produkcija, Смедерево - FIN radio за упис у  Регистра медијских услуга, 

74. став 1. тачка 2) Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

11. Разматрање приговора Д.П. поднетог на Листу кандидата за два члана 

Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-Телевизија Војводина“ и 

доношење одлуке;  

12. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера 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) јул 2022. године;  

13. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Привредно 

друштво Радио Телевизија Јасеница д.о.о., Смедеревска Паланка –ТВ 

Јасеница због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;  

14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – Новосадска ТВ, 

због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Браничево Медија Центар д.о.о., Петровац – РТВ 

Браничево због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима;  

16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ РТВ Шумадија д.о.о., Аранђеловац – РТВ Шумадија 

због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима;  

17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ ТВ Лесковац а.д., Лесковац – ТВ Лесковац  кабл због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима;  

18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ ТВ Лесковац а.д, Лесковац– ТВ Лесковац постојања 

разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 
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19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Santos – comerce d.o.o., Зрењанин – ТВ Сантос због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима;  

20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Santos – comerce d.o.o., Зрењанин  – ТВ САНТОС 

кабл због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима;  

21. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата ПМУ Производња и емитовање телевизијског програма 

Телевизија Пруга нова д.о.о., Лајковац – ТВ Пруга кабл због постојања 

разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

22. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Телевизија В 5 д.о.о., Ваљево – В 5 кабл због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским 

медијима. 

 

•  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања предложеног дневног реда, Савет је једногласно усвојио 

дневни ред за 435.  ванредну седницу. 

 

•  

2. Разматрање Извештаја Финансијске службе за расподелу средстава 

резерви по Финансијском плану за 2022. годину; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су јдногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предлог финансијске службе. 

 

•  

3. Разматрање Извештаја Финансијске службе о Измени плана  јавних  

набавки за 2022. годину у оквиру плана набавки на које се закон не 

примењује;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се измена Плана набави за 2022. годину. 

 

•  

4. Разматрање и доношење одлуке о исправци решења Савета 

Регулаторног тела за електронске медије број РСР-1491/22 од 29.07.2022. 

године којим се издају дозволе за пружање медијске услуге радија путем 

аналогног преноса за зону покривања подручје целе Републике;  
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Исправља се решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број РСР-

1491/22 од 29.07.2022. године тако што: 

се у образложењу решења, на 32. страни, став 3. други ред, бришу речи: „S 

MEDIA TEAM д.о.о. Београд са 100% удела“ и у трећем реду, бришу речи: „Оснивач  S 

MEDIA TEAM д.о.о. Београд јесте“.  

 

У преосталом делу решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број 

РСР-1491/22 од 29.07.2022. године, остаје неизмењено. 

 

Ова исправка решења производи правно дејство од дана од којег правно дејство 

производи решење које се исправља. 

 

•  

5. Информација у вези са променом власничке структуре ПМУ Прва 

телевизија д.о.о., Београд – Прва, Радио дифузног предузећа „Б92“ д.о.о., 

Београд – ТВ Б92 и Play radiо д.о.о., Београд – Radio Play;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови савета упознати са Информацијом. 

 

•  

6. 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 јдногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се 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. 

 

•  

7. Разматрање захтева ПМУ Милена Вучетић ПР Агенција за бежичне 

комуникације Пундосат, Ариље – Радио Рзавац 96,0 о враћању дозволе 

за пружање медијске услуге  пре времена на које је издата, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима и 

доношење одлуке;  

 

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

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе за пружање медијске услуге 

према пружаоцу медијске услуге Милена Вучетић ПР Агенција за бежичне 

комуникације Пундосат Ариље, Трг Партизана бр.10, Ариље – Радио Рзавац 96,0 пре 

времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка) Закона о 

електронским медијима. 

 

Позвати представника  Милена Вучетић ПР Агенција за бежичне комуникације 

Пундосат Ариље, Трг Партизана бр.10, Ариље – Радио Рзавац 96,0 на седницу Савета 

Регулатора ради изјашњења о чињеници која је била основа за покретање поступка. 

 

•  

8. Разматрање захтева ПМУ Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i 

usluge Kolubara Press doo, Лазаревац - K::CN K за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге издате на основу захтева, сходно одредби из 

члана 88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге бр. К 526/2014-5 од 

22.09.2014. године, пружаоцу медијске услуге, Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu 

i usluge Kolubara Press doo, Lazarevac- K::CN K,  сходно члану 88. Закона о 

електронским медијима. 

 

•  

9. Разматрање захтева ПМУ HIFI д.о.о., Београд – HI FI за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева, сходно 

одредби из члана 88. Закона о електронским медијима и доношење 

одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге бр. К 192 од 03.09.2014. 

године, пружаоцу медијске услуге, HIFI DOO BEOGRAD – HI FI, сходно члану 88. 

Закона о електронским медијима. 

 

•  

10. Разматрање захтева Dobrila Vojnić PR proizvodnja televizijskog programa 

N plus produkcija, Смедерево - FIN radio за упис у  Регистра медијских 

услуга, 74. став 1. тачка 2) Закона о електронским медијима и доношење 

одлуке; 

 

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

 

Уписује се у Регистар медијских услуга пружаоца који медијске услуге пружају 

искључиво путем глобалне информатичке мреже, Dobrila Vojnić PR proizvodnja 

televizijskog programa N plus produkcija Smederevo- FIN radio, сходно члану 74. став 1. 

тачка 2. Закона о електронским медијима. 

 

•  

11. Разматрање приговора Д.П. поднетог на Листу кандидата за два члана 

Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-Телевизија 

Војводина“ и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис Д.П. следеће садржине: 

 

Поводом Вашег дописа бр. 05-1284/22/18 од 29.07.2022. године којим сте 

изјавили приговор на Листу кандидата за Управни одмор ЈМУ „Радио Телевизија 

Војводине“ године и затражили да се провере чињенице, односно да се Ваше име 

уврсти на Листу кандидата, обавештавамо Вас следеће: 

 

На основу овлашћења из члана 17. Закона о јавним  медијским сервисима („Сл. 

гласник РС“, број 83/2014), Савет Регулаторног тела за електронске медије је 

Правилником о поступку именовања чланова Управног одбора јавног медијског 

сервиса („Сл. Гласник РС“, број 143/14) ближе прописао поступак именовања чланова 

Управног одбора. 

Одредбом члана 3. наведеног Правилника прописано да Стручна служба 

Регулатора, по истеку рока за подношење предлога на Јавни конкурс, предлоге који су 

потпуни и благовремени доставља Савету Регулатора на разматрање. 

У огласу Јавног конкурса је у складу са одредбама члана 17 став 5 Закона о 

јавним медијским сервисима  наведено: 

 

„Кандидат за члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија 

Војводине» (РТВ)  уз пријаву доставља доказ да живи и ради на подручју Аутономне 

покрајине Војводине“ као и да се предлози са докуменацијом достављају Регулатору 

лично или поштом у року од 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у 

Службеног гласнику Републике Србије,  а документација коју сте доставили није 

садржала доказе о томе да живите и радите на подручју Аутономне покрајине 

Војводина, односно била је непотпуна као и чињеница да сте Регулатору дана 

22.07.2022. године, доставили фотокопије личне карте, а рок за достављање 

документације је истекао 18.07.2022. године, то се документација није могла сматрати 

благовременом, па Ваша пријава није  достављена Савету Регулатора, на разматрање, а 

самим тим се и Ваше име није нашло на Листи кандидата. 

 

•  

12. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код 

комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за 
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пружање медијске услуге за подручје целе Републике и  код ЈМУ Радио-

Телевизија Србије (РТС) јул 2022. године;  

 

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; 21.3; 21.4.2;  29.1.1; 29.1.2; 

32; 33.4; 35.1; 37.3; 46.3.3; 46.5, 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају 

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

 

•  

13. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка 

престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ 

Привредно друштво Радио Телевизија Јасеница д.о.о., Смедеревска 

Паланка –ТВ Јасеница због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Привредно друштво Радио Телевизија Јасеница 

д.о.о., Смедеревска Паланка –ТВ ЈАСЕНИЦА због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8) Закона о  електронским медијима. 

 

Позвати представника ПМУ на седницу. 

 

•  

14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – 

Новосадска ТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка тачка 

8) Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су јдногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

•  

15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ Браничево Медија Центар д.о.о., 

Петровац – РТВ Браничево због постојања разлога из члана 89. став 1. 

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

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

•  

16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ РТВ Шумадија д.о.о., Аранђеловац – 

РТВ Шумадија због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

•  

17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ ТВ Лесковац а.д., Лесковац – ТВ 

Лесковац  кабл због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

•  

18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ ТВ Лесковац а.д, Лесковац– ТВ 

Лесковац постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су јдногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

•  

19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ Santos – comerce d.o.o., Зрењанин – ТВ 

Сантос због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима;  

 

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

 

Обуставља се поступак. 

•  

20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ Santos – comerce d.o.o., Зрењанин  – ТВ 

САНТОС кабл због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

•  

21. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Производња и емитовање телевизијског 

програма Телевизија Пруга нова д.о.о., Лајковац – ТВ Пруга кабл због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

•  

22. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ Телевизија В 5 д.о.о., Ваљево – В 5 кабл 

због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су јдногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

 

 

Седница завршена у 13.30 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА  

 

Драгана Таљић  

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 


