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З А П И С Н И К 

                                                                                          

са 175. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 12. 

октобра 2016. године, са почетком у 11.00 часова. 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Слободан Вељковић члан Савета 

3. Божидар Николић члан Савета 

4. Оливера Зекић члан Савета 

5. Милош Рајковић члан Савета 

6. Александра Јанковић члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор  

2. Ненад Јанковић, генерални секретар 

3. Љубиша Кувекаловић, начелник правне службе 

4. Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу 

5. Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета 

 

Седница је одржана у седишту Регулаторног тела за електронске медије,  Трг Николе 

Пашића 5, Београд, у сали за одржавање седница, на IV спрату. 

Седницом је председавао , заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић који је 

констатовао да седници присуствује сви чланова Савета, те да Савет има кворум за рад 

и пуноправно одлучивање. 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 174. редовне седнице Савета одржане дана 14.септембра 

2016. године, записника са 268. ванредне седнице Савета одржане дана 23. 

септембра 2016. године и 269. ванредне седнице Савета одржане дана 29. септембра 

2016. године; 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу о програму Радио дифузног предузећа Б92 а.д. из 

Београда - ТВ Б92 због приказивања програмског садржаја у којем је ( истражујући 
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судбину малолетника који годинама трпи насиље од оца) откривен идентитет 

малолетника чиме су угрожена права малолетника у области пружања медијских 

услуга и доношење одлуке.  Предмет бр: 07-2236/1 (ПОЗИВ ПМУ у  11 часова). 

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу о програму Радио дифузног предузећа Прва телевизија 

д.о.о., Београд – Прва, због приказивања програмског садржаја у којем је 

(истражујући судбину малолетника који годинама трпи насиље од оца) откривен 

идентитет малолетника чиме су угрожена права малолетника у области пружања 

медијских услуга и доношење одлуке.  Предмет бр: 07-2235/16 (ПОЗИВ ПМУ у  11 

часова).  

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу о програму Радио дифузног предузећа за информисање 

и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк због приказивања 

програмског садржаја у којем је, на индиректан начин, откривен идентитет 

малолетника чиме су угрожена права малолетника у области пружања медијских 

услуга и доношење одлуке. Предмет бр: 07-2234/16 (ПОЗИВ ПМУ у 11,15часова). 

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу о програму Радио дифузног предузећа за информисање 

и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк због приказивања 

програмског садржаја у емисији „Црна хроника“ којим су угрожена права 

малолетника у области пружања медијских услуга и доношење одлуке. Предмет бр: 

07-2352/16 (ПОЗИВ ПМУ у 11,15 часова). 

7. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу о програму Радио дифузног предузећа за информисање 

и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк због приказивања 

програмског садржаја у емисији „Национални дневник“ којим је откривне 

идентитет могућег починиоца кривичног дела чиме је угрожена претпоставка 

невиности и доношење одлуке. Предмет бр: 07-2077/16 (ПОЗИВ ПМУ у 11,15 

часова).  

8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на које је 

издата пружаоцу медијске услуге „Иди-Нинчић“ из Пријепоља, ул. Седобро бр. 19 

– РАДИО ИДИ. (позив 11,30 )  

9. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ „Царичин град“ д.о.о. из Лебана, ул. Цара Душана 81 – ТВ Царичин Град пре 

истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) 

Закона о електронским медијима.(позив 11,30)  

10. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу о програму ПМУ Сос канала д.о.о., Београд – СОС 

канал због недозвољеног оглашавања и повреде више одредби Закона о 

оглашавању и доношење одлуке. Предмет бр: 07-2259/16  (Позив упутити ПМУ за 

11,45 ) 
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11. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске услуге 

ПМУ Друштво за медијску, пропагандну делатност и маркетинг "SOS kanal" д.о.о. 

– TV SOS-kabl. из Београда, и доношење одлуке; (Позив упутити ПМУ 11,45)  

12. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу о програму ПМУ HAPPY TV д.о.о, Београд - 

Национална HAPPY TV због садржаја приказаног у емисији „Проводаџије“ чиме 

су повређена права малолетника у области пружања медијских услуга и доношење 

одлуке.  Предмет бр: 07-2219/16 (ПОЗИВ ПМУ у  12 часова). 

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

"Happy К. Televizija" д.о.о. – Happy К. из Београда, пре истека времена на које је 

издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима (Позив 

упутити ПМУ 12)  

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

"Happy TV " д.о.о. – Nacionalna Happy TV из Београда, пре истека времена на које 

је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. (Позив 

упутити ПМУ 12)  

15. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге 

Акционарско друштво „Тимочка телевизија и радио“ из Зајечара, ул. Љубе Нешића 

38 – Тимочка телевизија пре истека времена на које је издата због постојања разлога 

из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима.( Позив упутити ПМУ 

12,15)  

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Тимочка телевизија и радио а.д. – BEST Televizija-кабл. из Зајечара, пре истека 

времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима. (Позив упутити ПМУ 12,15)  

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

је издата пружаоцу медијске услуге   Тимочка телевизија и радио а.д. – Тимочки 

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

електронским медијима;-  донети и одлуку о покретању поступка;  

18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Мостнет РТВ" д.о.о. – ТВ Мост нет из Прокупља, пре истека времена на које је 

издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.  ( Позив 

упутити ПМУ 12,3о)  

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     "РТВ 

Панонија" д.o.o. – ТВ Панонија из Новог Сада, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.( Позив упутити 

ПМУ 12,30)  

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     Радио 

ТВ Подриње а.д. – ТВ Подриње из Лознице, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. ( Позив упутити 

ПМУ 12,30)  
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21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге      

"Сезам" о.д. Жарко Тимотијевић и др. – ТВ Сезам из Бора, пре истека времена на 

које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.( 

Позив упутити ПМУ 12,30)  

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

Акционарско друштво Радио телевизија Сокобања – ТВ Соко из Ниша, пре истека 

времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима.( Позив упутити ПМУ 12,45)  

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

"Спектри" Јетон Исмаили и ортаци о.д. – ТВ Спектри из Бујановца, пре истека 

времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима.( Позив упутити ПМУ 12,45)  

24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге      Мото 

боем транс д.о.о. – ТВ Транс из Неготина, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.( Позив упутити 

ПМУ 12,45) 

25. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске услуге 

ПМУ  Studio B d.o.o. – TV Studio B из Београда, и доношење одлуке. 

26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"Студио Б" – Студио Б-кабловски ПМУиз Београда, пре истека времена на које је 

издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. (Позив 

упутити ПМУ 12,45)  

27. Разматрање и доношење у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије ТВ "Канал 9" d.o.o. – TВ 

Канал 9, Крагујевац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима.  (12,45) 

28. Разматрање и доношење одлуке по предлогу „Мрежа3“.д.о.о –Мрежа 3 за 

понављање поступка одузимања дозволе у предмету 08-220/15; (позив за 13 часова) 

29. Разматрање и доношење одлуке по предлогу „Мрежа3“ д.о.о –Канал 3 за понављање 

поступка одузимања дозволе у предмету 08-219/15; (позив за 13 часова) 

30. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу o броју неправилности код 

националних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) у вези са аудио-визуелном 

комерцијалном комуникацијом на основу Закона о електронским медијима и 

Закона о оглашавању за месец јун 2016. године и доношење одлуке;  

31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ Радио-Антена, 

Вршац због емитовања две огласне поруке које су у супротности са одредбама 

Закона о електронским медијима чиме је повређен члан 47. став 4 и одредбама 

Закона о оглашавању, члан 6. став. 2 и доношење одлуке.  

32. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ 

РАДИОДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ Б92 АД, БЕОГРАД – ТВ Б92, Аутопут 22, и 
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могуће повреде личног интереса насталог објављивањем информација у емисији 

Вести 30. јула 2016. године и доношење одлуке.  

33. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева  

PRIVREDNO DRUŠTVO PRODUCENTI DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC , ул.  

Коче Поповића 9, Београд – MTS, бр. 05-2482/16 од 20.09.2016. године, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима;  

34. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева  

PRIVREDNO DRUŠTVO PRODUCENTI DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC , ул.  

Коче Поповића 9, Београд – O3, бр. 05-2483/16 од 20.09.2016. године, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима;  

35. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева  

RADIO-TELEVIZIJA BUJANOVAC D.O.O. BUJANOVAC, ул.  Карађорђев трг бб, 

Бујановац – ТВ Бујановац, бр. 05-1330/16-2 од 26.09.2016. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге „May Media“ d.о.о. из 

Алексинца, Депаданс Хотела „Bosphours“ ул. Житковачки пут бб – РАДИО АЛТ 

97,6.;  

37. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредно друштва 

са ограниченом одговорношћу „РАДИО-АНТЕНА“ из Вршца, ул. Сремска 58а – 

РАДИО АНТЕНА 013 94,0 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

38. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Радио Љубав доо, 

Јагодина, ул. Кнеза Лазара бр. 1 за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

39. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Предузеће за 

информисање и маркетинг студио Маг доо, Обреновац, ул. Белопољска бр. 35 в – 

Радио Маг за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 

88. Закона о електронским медијима; 

40. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЈП Радио Суботица, 

Парк Рајхла Ференца бр. 1-8, Суботица- РАДИО СУБОТИЦА, за продужење 

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

електронским медијима и информација о завршеном поступку приватизације;  

41. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Предузеће промет, 

услуге и телекомуникације и маркетинг Радио-Владимирци доо, Владимирци, 

Светог Саве бр. 57-Радио Владимирци за продужење дозволе за пружање медијске 

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

42. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Привредно 

друштво за радио дифузију ,,Хит’’ д.о.о., Пожаревац, ул. Југ Богданова бр. 4 – 

Радио Хит 105 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 
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43. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Предузеће за 

производњу, трговину и услуге Context д.о.о. Гроцка, ул. Хајдук Вељкова 16 б - 

Радио Пулс Гроцка за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима 

44. Обавештење ЈП Емисиона техника и везе од 29. септембра 2016. године о завршетку 

тестног пeриода;  

45. Разматрање и утврђивање Листе кандидата за два члана Управног одбора Јавне 

медијске установе „Радио – телевизија Србије“ ; 

46. Разматрање и доношење одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор једног 

члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио – телевизија Војводине“ ;  

47. Мишљење на Нацрт закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права 

интелектуалне својине;  

48. Разматрање и доношење одлуке по приговору Предузећа за спољну трговину 

„Палма ЛТД“ д.о.о. из Београда, ул. Стевана Бракуса бр. 6 – ТВ Палма на решење 

Савета Регулатора бр. 607-1/07 од 21. јуна 2007. године; 

49. Разматрање и доношење одлуке по приговору Предузећа за спољну трговину 

„Палма ЛТД“ д.о.о. из Београда, ул. Стевана Бракуса бр. 6 – ТВ Палма на решење 

Савета Регулатора бр. 513/06 од 01.07.2006. године; 

50. Утврђивање предлога Правилника о поступку издавања одобрења за пружање 

медијске услуге на захтев;  

51. Утврђивање предлога Правилнка о оглашавању и спонзорству у електронским 

медијима;  

52. Доношење одлуке за обезбеђење средстава за потребе продужетка гаранције 

службеног возила;  

53. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Medijski centar Blue 

d.о.о. – BB Radio 89,7 из Оџака због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

54. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Авалон д.о.о. – BB 

Radio Plus 89,7 из Оџака због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона 

о електронским медијима; 

55. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   РТВ Царичин Град 

д.о.о. – Радио Царичин Град из Бошњаца због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

56. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Радио Ђердап а.д. 

– Радио Ђердап из Кладова због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 
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57. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Alpe System d.о.о. 

– Радио Флеш из Трстеника због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

58. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Радио телевизија 

Крагујевац д.о.о. – Радио Крагујевац из Крагујевца због постојања разлога из члана 

89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

59. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Радио Лим д.о.о. – 

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

електронским медијима; 

60. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Информативно 

предузеће Центар д.о.о. – Радио Патак 88,6 из Ваљева због постојања разлога из 

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

61. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Ресава Свител 

д.о.о. – Радио Ресава из Свилајнца због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима; 

62. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   „Сезам“ о.д. Жарко 

Тимотијевић и др. – Радио Сезам из Бора због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

63. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Радио Срце д.о.о. 

– Радио Срце из Прокупља због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

64. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Радиодифузно 

предузеће Студио Б д.о.о. – Радио Студио Б из Београда због постојања разлога из 

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

65. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Предузеће за радио 

и ТВ активности РТВ Сврљиг д.о.о. – Радио Сврљиг из Сврљига због постојања 

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

66. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   RTV„AVAX“ d.о.о. 

– AVAX – кабл., Лазаревац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима. 
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67. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге ТВ Метрополис 

д.о.о. – М моја ТВ – кабл., Београд  због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима. 

68. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге Медијски студио 

Мастер Владимир Маринковић ПР Бучје – Master TVT – кабл., Трстеник   због 

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

69. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге Радио телевизија 

„Четири С“ д.о.о. – ТВ 4С – кабл., Бојник  због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

70. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге Телевизија К23 

д.о.о. – ТВ К23 – кабл., Суботица  због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима. 

71. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге „Kopernikus cable 

network“ d.о.о. – TV K::CN Music 2 – кабл., Београд  због постојања разлога из члана 

89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

72. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге „Kopernikus cable 

network“ d.о.о. – TV K::CN Svet Plus 3 – кабл., Нови Београд  због постојања разлога 

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

73. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу Цвијета Јовановић ПР  Агенција 

„Зенит“ – ТВ Кула – кабл., Врбас  медијске услуге   због постојања разлога из члана 

89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

74. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге Божидар Ивковић 

ПР „Лаки стрес“ – ТВ Лаки – кабл., Велика Плана  због постојања разлога из члана 

89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

75. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге „Мелос“ д.о.о. – 

ТВ МЕЛОС – кабл., Краљево због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима. 

76. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге Omladinski kanal 

TV Kanal NON STOP 2015 d.о.о. – TV NoN Stop – кабл., Jaгодина  због постојања 

разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 
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77. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  Студио д.о.о. – ТВ 

Студио – кабл., Лесковац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона 

о електронским медијима. 

78. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге Euro MB Plus d.о.о. 

– Врање - Пулс – кабл., Врање  због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима. 

79. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  Linea Electronics 

d.o.o. - KTV, Зрењанин због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима. 

80. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије RTV " 

Belle amie " d.o.o. – TV Belle amie, Ниш због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. 

81. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  телевизије ТВ 

Блаце д.о.о. – ТВ Блаце, Блаце због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима. 

82. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  телевизије РТВ 

Енигма д.о.о. – ТВ Енигма, Пријепоље због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. 

83. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије GMC 

Trade  д.о.о. – ТВ Gem, Лазаревац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима. 

84. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије 

Јефимија д.о.о. – ТВ Јефимија, Крушевац због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

85. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  телевизије РТВ 

Крагујевац д.о.о. – ТВ Крагујевац, Крагујевац због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

86. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Радио 

телевизија Крушевац д.о.о. – ТВ Крушевац, Крушевац због постојања разлога из 

члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 
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87. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије ТВ 

Лесковац а.д. – TВ Лесковац, Лесковац због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. 

88. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Мелос 

д.о.о. – TВ Мелос, Краљево због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима. 

89. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије ТВ 

Пирот д.о.о. – ТВ Пирот, Пирот због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима. 

90. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије 

Привредно друштво "Фур" д.о.о. – TВ Руф, Петровац на Млави због постојања 

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

91. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Santos-

comerce d.o.o. – TV Santos, Зрењанин због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. 

92. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  "Телевизија 

Телемарк" д.о.о. – ТМС Телевизија Телемарк, Чачак, због постојања разлога из 

члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

93. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Jet 

company d.o.o. – TV VK, Кикинда, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима. 

94. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије YU ECO 

d.o.o. – TV YU eco, Суботица, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима. 

95. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева  

RADIO DIFUZNO DRUŠTVO RADIOTELEVIZIJA AS DOO, ŠABAC, ул.  Краља 

Милана 9, Шабац – ТВ Ас, бр. 05-1328/16-1 од 24.05.2016. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима;  

96. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СТАРА ПАЗОВА 

Д.О.О. СТАРА ПАЗОВА, ул.  Краља Петра И Ослободиоца 10, Стара Пазова – 

РТВСП, бр. 05-2507/16 од 27.09.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима;  
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97. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге «БАНКЕР» ДОО – 

«Naxi Radio Banker», ул. Вождова бр. 13, Ниш, за  продужење дозволе за пружање 

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

98. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће за 

издавачку делатност, радио и телевизију «МЕЛОС» ДОО, Краљево, ул. Хајдук 

Вељкова бр. 2 – «РАДИО МЕЛОС 107, 00», за продужење дозволе за пружање 

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

99. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Епархија Бачке 

Српске православне цркве, Нови Сад, ул. Гимназијска бр. 2 – «РАДИО 

СЛОВОСЛОВЉЕ», за продужење дозволе за пружање медијске услуге, у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

100. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радиодифузно 

друштво «ОК РАДИО» ДОО, Врање, ул. Краља Стефана Првовенчаног бр. 85 – 

«OK NAXI RADIO 92,8», за продужење дозволе за пружање медијске услуге, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

101. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

за радио- телевизијске активности «РАДИО ДЕДАЛ» ДОО, Гроцка, ул. 

Смедеревски пут бр. 2б – NAXI DEDAL RADIO, за продужење дозволе за пружање 

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

102. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће за 

радиодифузну делатност и маркетинг «Radio Seven» ДОО Ниш, ул. Булевар 

Немањића бр. 2 – «RADIO TDI SEVEN 88,8», за продужење дозволе за пружање 

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

103. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Епархија Бачке 

Српске православне цркве, Сомбор, ул. Вељка Петровића  бр. 1 – «РАДИО 

БЛАГОВЕСНИК», за продужење дозволе за пружање медијске услуге, у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

104. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво за 

телекомуникације, трговину и услуге «ASTERIAS» ДОО, Нови Кнежевац, ул. Коче 

Колара бр. 1/11 – «RADIO NAXI MAX 106,6», за продужење дозволе за пружање 

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

105. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа за радио 

емитовање „Радио 34“ д.о.о. из Крагујевца, ул. Милице Срећковић бр. 35 – Радио 

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

Закона о електронским медијима; 

106. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Епархија Бачке 

Српске православне цркве, Нови Сад, ул. Гимназијска бр. 2 – «РАДИО БEСЕДА», 

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

о електронским медијима; 

107.  Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ДОО за радио и 

телевизијску делатност «Радио телевизија Рубин» Крушевац – «Рубин радио», ул. 
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Мајке Југовић бр. 11/33, Крушевац, за продужење дозволе за пружање медијске 

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

108.  Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио 9“ д.о.о. из 

Крагујевца, ул. Кнеза Михаила бр. 10 – Радио 9, за продужење дозволе за пружање 

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

109. Доношење одлуке по пријави Зорице Теодосијевић из Лазаревца бр. 05-184/16 од 

22.01.2016. године против пружаоца медијске услуге Друштва за производњу, 

промет и услуге GMC-Trade д.о.о.ул. Димитрија Туцовића 1, Лазаревац- Радио Гем, 

сходно члану 26. Закона о електронским медијима; 

110. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Jutro Production 

д.o.o., Булевар Вука Краџића бр.41, Чачак- РАДИО ОЗОН ФМ, за продужење 

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

електронским медијима; 

111. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге D.O.O. ZA RADIO 

I TELEVIZIJU F KANAL ZAJEČAR из Зајечара, ул. ТПЦ 22. Децембар, Трг 

Ослобођења бб - РАДИО Ф, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

112. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа за 

емитовање и реализацију РТВ програма „ZOАNA PRESS“  d.o.o. из Сомбора, ул. 

Краља Петра I бр. 18/1 - РАДИО ФОРТУНА запродужење дозволе за пружање 

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

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Радио телевизија Мајданпек 

д.о.о., ул Змај Јовина бр.3, Мајданпек-ТВ  МАЈДАНПЕК; 

114. Разматрање захтева Коморе изршитеља Републике Србије ( да се омогући 

емитовање спота, прегледан је материјал (спот у трајању од 30 секудни). У споту 

се информишу грађани о надлежностима извршитеља, који имају јавна овлашћења, 

да спроводе судске одлуке у извршним поступцима.) 

115. Разно;  

 

1. Усвајање дневног реда; 

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

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 175. редовне седнице: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 174. редовне седнице Савета одржане дана 

14.септембра 2016. године, записника са 268. ванредне седнице Савета 

одржане дана 23. септембра 2016. године и 269. ванредне седнице Савета 

одржане дана 29. септембра 2016. године; 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу о програму Радио дифузног предузећа Б92 а.д. из 

Београда - ТВ Б92 због приказивања програмског садржаја у којем је ( 

истражујући судбину малолетника који годинама трпи насиље од оца) 
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откривен идентитет малолетника чиме су угрожена права малолетника у 

области пружања медијских услуга и доношење одлуке.  Предмет бр: 07-

2236/1 (ПОЗИВ ПМУ у  11 часова). 

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу о програму Радио дифузног предузећа Прва 

телевизија д.о.о., Београд – Прва, због приказивања програмског садржаја у 

којем је (истражујући судбину малолетника који годинама трпи насиље од 

оца) откривен идентитет малолетника чиме су угрожена права малолетника 

у области пружања медијских услуга и доношење одлуке.  Предмет бр: 07-

2235/16 (ПОЗИВ ПМУ у  11 часова).  

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу о програму Радио дифузног предузећа за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк због 

приказивања програмског садржаја у којем је, на индиректан начин, 

откривен идентитет малолетника чиме су угрожена права малолетника у 

области пружања медијских услуга и доношење одлуке. Предмет бр: 07-

2234/16 (ПОЗИВ ПМУ у 11,15часова). 

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу о програму Радио дифузног предузећа за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк због 

приказивања програмског садржаја у емисији „Црна хроника“ којим су 

угрожена права малолетника у области пружања медијских услуга и 

доношење одлуке. Предмет бр: 07-2352/16 (ПОЗИВ ПМУ у 11,15 часова). 

7. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу о програму Радио дифузног предузећа за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк због 

приказивања програмског садржаја у емисији „Национални дневник“ којим 

је откривне идентитет могућег починиоца кривичног дела чиме је угрожена 

претпоставка невиности и доношење одлуке. Предмет бр: 07-2077/16 (ПОЗИВ 

ПМУ у 11,15 часова).  

8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на које 

је издата пружаоцу медијске услуге „Иди-Нинчић“ из Пријепоља, ул. 

Седобро бр. 19 – РАДИО ИДИ. (позив 11,30 )  

9. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге РТВ „Царичин град“ д.о.о. из Лебана, ул. Цара Душана 81 – ТВ 

Царичин Град пре истека времена на које је издата због постојања разлога 

из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима.(позив 11,30)  

10. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу о програму ПМУ Сос канала д.о.о., Београд – 

СОС канал због недозвољеног оглашавања и повреде више одредби Закона о 

оглашавању и доношење одлуке. Предмет бр: 07-2259/16  (Позив упутити 

ПМУ за 11,45 ) 
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11. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ Друштво за медијску, пропагандну делатност и маркетинг "SOS 

kanal" д.о.о. – TV SOS-kabl. из Београда, и доношење одлуке; (Позив упутити 

ПМУ 11,45)  

12. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу о програму ПМУ HAPPY TV д.о.о, Београд - 

Национална HAPPY TV због садржаја приказаног у емисији „Проводаџије“ 

чиме су повређена права малолетника у области пружања медијских услуга 

и доношење одлуке.  Предмет бр: 07-2219/16 (ПОЗИВ ПМУ у  12 часова). 

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

"Happy К. Televizija" д.о.о. – Happy К. из Београда, пре истека времена на 

које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима (Позив упутити ПМУ 12)  

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

"Happy TV " д.о.о. – Nacionalna Happy TV из Београда, пре истека времена 

на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима. (Позив упутити ПМУ 12)  

15. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Акционарско друштво „Тимочка телевизија и радио“ из Зајечара, ул. 

Љубе Нешића 38 – Тимочка телевизија пре истека времена на које је издата 

због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским 

медијима.( Позив упутити ПМУ 12,15)  

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Тимочка телевизија и радио а.д. – BEST Televizija-кабл. из Зајечара, пре 

истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима. (Позив упутити ПМУ 12,15)  

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

на који је издата пружаоцу медијске услуге   Тимочка телевизија и радио а.д. 

– Тимочки Радио из Зајечара због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима;-  донети и одлуку о покретању 

поступка;  

18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Мостнет РТВ" д.о.о. – ТВ Мост нет из Прокупља, пре истека времена на које 

је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.  

( Позив упутити ПМУ 12,3о)  

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

"РТВ Панонија" д.o.o. – ТВ Панонија из Новог Сада, пре истека времена на 

које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима.( Позив упутити ПМУ 12,30)  

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

Радио ТВ Подриње а.д. – ТВ Подриње из Лознице, пре истека времена на које 
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је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. ( 

Позив упутити ПМУ 12,30)  

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге      

"Сезам" о.д. Жарко Тимотијевић и др. – ТВ Сезам из Бора, пре истека 

времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима.( Позив упутити ПМУ 12,30)  

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

Акционарско друштво Радио телевизија Сокобања – ТВ Соко из Ниша, пре 

истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима.( Позив упутити ПМУ 12,45)  

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

"Спектри" Јетон Исмаили и ортаци о.д. – ТВ Спектри из Бујановца, пре 

истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима.( Позив упутити ПМУ 12,45)  

24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге      

Мото боем транс д.о.о. – ТВ Транс из Неготина, пре истека времена на које је 

издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.( 

Позив упутити ПМУ 12,45) 

25. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ  Studio B d.o.o. – TV Studio B из Београда, и доношење одлуке. 

26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"Студио Б" – Студио Б-кабловски ПМУиз Београда, пре истека времена на 

које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима. (Позив упутити ПМУ 12,45)  

27. Разматрање и доношење у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије ТВ "Канал 

9" d.o.o. – TВ Канал 9, Крагујевац због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима.  (12,45) 

28. Разматрање и доношење одлуке по предлогу „Мрежа3“.д.о.о –Мрежа 3 за 

понављање поступка одузимања дозволе у предмету 08-220/15; (позив за 13 

часова) 

29. Разматрање и доношење одлуке по предлогу „Мрежа3“ д.о.о –Канал 3 за 

понављање поступка одузимања дозволе у предмету 08-219/15; (позив за 13 

часова) 

30. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу o броју неправилности 

код националних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) у вези са аудио-

визуелном комерцијалном комуникацијом на основу Закона о електронским 

медијима и Закона о оглашавању за месец јун 2016. године и доношење 

одлуке;  

31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ Радио-

Антена, Вршац због емитовања две огласне поруке које су у супротности са 



16 

 

одредбама Закона о електронским медијима чиме је повређен члан 47. став 4 

и одредбама Закона о оглашавању, члан 6. став. 2 и доношење одлуке.  

32. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ 

РАДИОДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ Б92 АД, БЕОГРАД – ТВ Б92, Аутопут 22, и 

могуће повреде личног интереса насталог објављивањем информација у 

емисији Вести 30. јула 2016. године и доношење одлуке.  

33. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева  PRIVREDNO DRUŠTVO PRODUCENTI DOO BEOGRAD-SAVSKI 

VENAC , ул.  Коче Поповића 9, Београд – MTS, бр. 05-2482/16 од 20.09.2016. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

34. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева  PRIVREDNO DRUŠTVO PRODUCENTI DOO BEOGRAD-SAVSKI 

VENAC , ул.  Коче Поповића 9, Београд – O3, бр. 05-2483/16 од 20.09.2016. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

35. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева  RADIO-TELEVIZIJA BUJANOVAC D.O.O. BUJANOVAC, ул.  

Карађорђев трг бб, Бујановац – ТВ Бујановац, бр. 05-1330/16-2 од 26.09.2016. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге „May Media“ d.о.о. из 

Алексинца, Депаданс Хотела „Bosphours“ ул. Житковачки пут бб – РАДИО 

АЛТ 97,6.;  

37. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредно 

друштва са ограниченом одговорношћу „РАДИО-АНТЕНА“ из Вршца, ул. 

Сремска 58а – РАДИО АНТЕНА 013 94,0 за продужење дозволе за пружање 

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

медијима;  

38. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Радио Љубав 

доо, Јагодина, ул. Кнеза Лазара бр. 1 за продужење дозволе за пружање 

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

39. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Предузеће за 

информисање и маркетинг студио Маг доо, Обреновац, ул. Белопољска бр. 

35 в – Радио Маг за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

40. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЈП Радио 

Суботица, Парк Рајхла Ференца бр. 1-8, Суботица- РАДИО СУБОТИЦА, за 

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

2. Закона о електронским медијима и информација о завршеном поступку 

приватизације;  

41. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Предузеће 

промет, услуге и телекомуникације и маркетинг Радио-Владимирци доо, 
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Владимирци, Светог Саве бр. 57-Радио Владимирци за продужење дозволе за 

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

медијима; 

42. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Привредно 

друштво за радио дифузију ,,Хит’’ д.о.о., Пожаревац, ул. Југ Богданова бр. 4 

– Радио Хит 105 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

43. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Предузеће за 

производњу, трговину и услуге Context д.о.о. Гроцка, ул. Хајдук Вељкова 16 

б - Радио Пулс Гроцка за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима 

44. Обавештење ЈП Емисиона техника и везе од 29. септембра 2016. године о 

завршетку тестног пeриода;  

45. Разматрање и утврђивање Листе кандидата за два члана Управног одбора 

Јавне медијске установе „Радио – телевизија Србије“ ; 

46. Разматрање и доношење одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор 

једног члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио – телевизија 

Војводине“ ;  

47. Мишљење на Нацрт закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите 

права интелектуалне својине;  

48. Разматрање и доношење одлуке по приговору Предузећа за спољну трговину 

„Палма ЛТД“ д.о.о. из Београда, ул. Стевана Бракуса бр. 6 – ТВ Палма на 

решење Савета Регулатора бр. 607-1/07 од 21. јуна 2007. године; 

49. Разматрање и доношење одлуке по приговору Предузећа за спољну трговину 

„Палма ЛТД“ д.о.о. из Београда, ул. Стевана Бракуса бр. 6 – ТВ Палма на 

решење Савета Регулатора бр. 513/06 од 01.07.2006. године; 

50. Утврђивање предлога Правилника о поступку издавања одобрења за 

пружање медијске услуге на захтев;  

51. Утврђивање предлога Правилнка о оглашавању и спонзорству у 

електронским медијима;  

52. Доношење одлуке за обезбеђење средстава за потребе продужетка гаранције 

службеног возила;  

53. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Medijski centar Blue d.о.о. – BB Radio 89,7 из Оџака због постојања разлога из 

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

54. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Авалон д.о.о. – BB Radio Plus 89,7 из Оџака због постојања разлога из члана 

89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 
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55. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   РТВ 

Царичин Град д.о.о. – Радио Царичин Град из Бошњаца због постојања 

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

56. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Радио Ђердап а.д. – Радио Ђердап из Кладова због постојања разлога из 

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

57. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Alpe 

System d.о.о. – Радио Флеш из Трстеника због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

58. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Радио телевизија Крагујевац д.о.о. – Радио Крагујевац из Крагујевца због 

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

медијима; 

59. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Радио Лим д.о.о. – Радио Лим из Прибоја због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

60. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Информативно предузеће Центар д.о.о. – Радио Патак 88,6 из Ваљева због 

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

медијима; 

61. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Ресава Свител д.о.о. – Радио Ресава из Свилајнца због постојања разлога из 

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

62. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

„Сезам“ о.д. Жарко Тимотијевић и др. – Радио Сезам из Бора због постојања 

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

63. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Радио Срце д.о.о. – Радио Срце из Прокупља због постојања разлога из члана 

89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

64. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Радиодифузно предузеће Студио Б д.о.о. – Радио Студио Б из Београда због 
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постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским 

медијима; 

65. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Предузеће за радио и ТВ активности РТВ Сврљиг д.о.о. – Радио Сврљиг из 

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

електронским медијима; 

66. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

RTV„AVAX“ d.о.о. – AVAX – кабл., Лазаревац због постојања разлога из 

члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

67. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге ТВ 

Метрополис д.о.о. – М моја ТВ – кабл., Београд  због постојања разлога из 

члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

68. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге 

Медијски студио Мастер Владимир Маринковић ПР Бучје – Master TVT – 

кабл., Трстеник   због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона 

о електронским медијима. 

69. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге 

Радио телевизија „Четири С“ д.о.о. – ТВ 4С – кабл., Бојник  због постојања 

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

70. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге 

Телевизија К23 д.о.о. – ТВ К23 – кабл., Суботица  због постојања разлога из 

члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

71. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге 

„Kopernikus cable network“ d.о.о. – TV K::CN Music 2 – кабл., Београд  због 

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

медијима. 

72. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге 

„Kopernikus cable network“ d.о.о. – TV K::CN Svet Plus 3 – кабл., Нови Београд  

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

медијима. 

73. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу Цвијета Јовановић 

ПР  Агенција „Зенит“ – ТВ Кула – кабл., Врбас  медијске услуге   због 
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постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским 

медијима. 

74. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге 

Божидар Ивковић ПР „Лаки стрес“ – ТВ Лаки – кабл., Велика Плана  због 

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

медијима. 

75. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге 

„Мелос“ д.о.о. – ТВ МЕЛОС – кабл., Краљево због постојања разлога из 

члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

76. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге 

Omladinski kanal TV Kanal NON STOP 2015 d.о.о. – TV NoN Stop – кабл., 

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

електронским медијима. 

77. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  

Студио д.о.о. – ТВ Студио – кабл., Лесковац због постојања разлога из члана 

89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

78. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге Euro 

MB Plus d.о.о. – Врање - Пулс – кабл., Врање  због постојања разлога из члана 

89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

79. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  

Linea Electronics d.o.o. - KTV, Зрењанин због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

80. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  

телевизије RTV " Belle amie " d.o.o. – TV Belle amie, Ниш због постојања 

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

81. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

телевизије ТВ Блаце д.о.о. – ТВ Блаце, Блаце због постојања разлога из члана 

89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

82. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

телевизије РТВ Енигма д.о.о. – ТВ Енигма, Пријепоље због постојања 

разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 
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83. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  

телевизије GMC Trade  д.о.о. – ТВ Gem, Лазаревац због постојања разлога из 

члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

84. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  

телевизије Јефимија д.о.о. – ТВ Јефимија, Крушевац због постојања разлога 

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

85. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

телевизије РТВ Крагујевац д.о.о. – ТВ Крагујевац, Крагујевац због постојања 

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

86. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  

телевизије Радио телевизија Крушевац д.о.о. – ТВ Крушевац, Крушевац због 

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

медијима. 

87. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  

телевизије ТВ Лесковац а.д. – TВ Лесковац, Лесковац због постојања разлога 

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

88. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  

телевизије Мелос д.о.о. – TВ Мелос, Краљево због постојања разлога из члана 

89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

89. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  

телевизије ТВ Пирот д.о.о. – ТВ Пирот, Пирот због постојања разлога из 

члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

90. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  

телевизије Привредно друштво "Фур" д.о.о. – TВ Руф, Петровац на Млави 

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

медијима 

91. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  

телевизије Santos-comerce d.o.o. – TV Santos, Зрењанин због постојања 

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

92. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  

"Телевизија Телемарк" д.о.о. – ТМС Телевизија Телемарк, Чачак, због 
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постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским 

медијима. 

93. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  

телевизије Jet company d.o.o. – TV VK, Кикинда, због постојања разлога из 

члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

94. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  

телевизије YU ECO d.o.o. – TV YU eco, Суботица, због постојања разлога из 

члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

95. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева  RADIO DIFUZNO DRUŠTVO RADIOTELEVIZIJA AS DOO, ŠABAC, 

ул.  Краља Милана 9, Шабац – ТВ Ас, бр. 05-1328/16-1 од 24.05.2016. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

96. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СТАРА 

ПАЗОВА Д.О.О. СТАРА ПАЗОВА, ул.  Краља Петра И Ослободиоца 10, 

Стара Пазова – РТВСП, бр. 05-2507/16 од 27.09.2016. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима;  

97. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге «БАНКЕР» 

ДОО – «Naxi Radio Banker», ул. Вождова бр. 13, Ниш, за  продужење дозволе 

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

медијима; 

98. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће за 

издавачку делатност, радио и телевизију «МЕЛОС» ДОО, Краљево, ул. 

Хајдук Вељкова бр. 2 – «РАДИО МЕЛОС 107, 00», за продужење дозволе за 

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

медијима; 

99. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Епархија 

Бачке Српске православне цркве, Нови Сад, ул. Гимназијска бр. 2 – «РАДИО 

СЛОВОСЛОВЉЕ», за продужење дозволе за пружање медијске услуге, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

100. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Радиодифузно друштво «ОК РАДИО» ДОО, Врање, ул. Краља Стефана 

Првовенчаног бр. 85 – «OK NAXI RADIO 92,8», за продужење дозволе за 

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

медијима; 

101. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредно 

друштво за радио- телевизијске активности «РАДИО ДЕДАЛ» ДОО, Гроцка, 

ул. Смедеревски пут бр. 2б – NAXI DEDAL RADIO, за продужење дозволе за 

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

медијима; 
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102. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће за 

радиодифузну делатност и маркетинг «Radio Seven» ДОО Ниш, ул. Булевар 

Немањића бр. 2 – «RADIO TDI SEVEN 88,8», за продужење дозволе за 

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

медијима; 

103. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Епархија 

Бачке Српске православне цркве, Сомбор, ул. Вељка Петровића  бр. 1 – 

«РАДИО БЛАГОВЕСНИК», за продужење дозволе за пружање медијске 

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

104. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво за 

телекомуникације, трговину и услуге «ASTERIAS» ДОО, Нови Кнежевац, ул. 

Коче Колара бр. 1/11 – «RADIO NAXI MAX 106,6», за продужење дозволе за 

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

медијима; 

105. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа за 

радио емитовање „Радио 34“ д.о.о. из Крагујевца, ул. Милице Срећковић бр. 

35 – Радио 34, за продужење дозволе за пружање медијске услуге, у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

106. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Епархија 

Бачке Српске православне цркве, Нови Сад, ул. Гимназијска бр. 2 – «РАДИО 

БEСЕДА», за продужење дозволе за пружање медијске услуге, у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

107.  Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ДОО за радио 

и телевизијску делатност «Радио телевизија Рубин» Крушевац – «Рубин 

радио», ул. Мајке Југовић бр. 11/33, Крушевац, за продужење дозволе за 

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

медијима; 

108.  Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио 9“ 

д.о.о. из Крагујевца, ул. Кнеза Михаила бр. 10 – Радио 9, за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге, у складу са чланом 88. Закона о 

електронским медијима; 

109. Доношење одлуке по пријави Зорице Теодосијевић из Лазаревца бр. 05-184/16 

од 22.01.2016. године против пружаоца медијске услуге Друштва за 

производњу, промет и услуге GMC-Trade д.о.о.ул. Димитрија Туцовића 1, 

Лазаревац- Радио Гем, сходно члану 26. Закона о електронским медијима; 

110. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Jutro 

Production д.o.o., Булевар Вука Краџића бр.41, Чачак- РАДИО ОЗОН ФМ, за 

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

2. Закона о електронским медијима; 

111. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге D.O.O. ZA 

RADIO I TELEVIZIJU F KANAL ZAJEČAR из Зајечара, ул. ТПЦ 22. 

Децембар, Трг Ослобођења бб - РАДИО Ф, за продужење дозволе за пружање 
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медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским 

медијима; 

112. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа за 

емитовање и реализацију РТВ програма „ZOАNA PRESS“  d.o.o. из Сомбора, 

ул. Краља Петра I бр. 18/1 - РАДИО ФОРТУНА запродужење дозволе за 

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

електронским медијима; 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Радио телевизија 

Мајданпек д.о.о., ул Змај Јовина бр.3, Мајданпек-ТВ  МАЈДАНПЕК; 

114. Разматрање захтева Коморе изршитеља Републике Србије ( да се омогући 

емитовање спота, прегледан је материјал (спот у трајању од 30 секудни). У 

споту се информишу грађани о надлежностима извршитеља, који имају 

јавна овлашћења, да спроводе судске одлуке у извршним поступцима.) 

115. Разно;   

  

2. Усвајање записника са 174. редовне седнице Савета одржане дана 

14.септембра 2016. године, записника са 268. ванредне седнице Савета одржане дана 

23. септембра 2016. године и 269. ванредне седнице Савета одржане дана 29. 

септембра 2016. године; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се записник са 174. редовне седнице Савета одржане дана 14.септембра 2016. 

године, записника са 268. ванредне седнице Савета одржане дана 23. септембра 2016. 

године и 269. ванредне седнице Савета одржане дана 29. септембра 2016. године 

  

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу о програму Радио дифузног предузећа Б92 

а.д. из Београда - ТВ Б92 због приказивања програмског садржаја у којем је ( 

истражујући судбину малолетника који годинама трпи насиље од оца) откривен 

идентитет малолетника чиме су угрожена права малолетника у области пружања 

медијских услуга и доношење одлуке.  Предмет бр: 07-2236/1 (ПОЗИВ ПМУ у  11 

часова). 

Седници су приступили представници ПМУ. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак изрицања мера. 
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  4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу о програму Радио дифузног предузећа Прва 

телевизија д.о.о., Београд – Прва, због приказивања програмског садржаја у којем 

је (истражујући судбину малолетника који годинама трпи насиље од оца) откривен 

идентитет малолетника чиме су угрожена права малолетника у области пружања 

медијских услуга и доношење одлуке.  Предмет бр: 07-2235/16 (ПОЗИВ ПМУ у  11 

часова).  

Седници су приступили представници ПМУ. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак изрицања мера. 

 

  

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу о програму Радио дифузног предузећа за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк због 

приказивања програмског садржаја у којем је, на индиректан начин, откривен 

идентитет малолетника чиме су угрожена права малолетника у области пружања 

медијских услуга и доношење одлуке. Предмет бр: 07-2234/16 (ПОЗИВ ПМУ у 

11,15часова). 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 

  

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу о програму Радио дифузног предузећа за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк због 

приказивања програмског садржаја у емисији „Црна хроника“ којим су угрожена 

права малолетника у области пружања медијских услуга и доношење одлуке. 

Предмет бр: 07-2352/16 (ПОЗИВ ПМУ у 11,15 часова). 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 

  

7. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу о програму Радио дифузног предузећа за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк због 

приказивања програмског садржаја у емисији „Национални дневник“ којим је 

откривне идентитет могућег починиоца кривичног дела чиме је угрожена 

претпоставка невиности и доношење одлуке. Предмет бр: 07-2077/16 (ПОЗИВ ПМУ 

у 11,15 часова).  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 

  

 

8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

које је издата пружаоцу медијске услуге „Иди-Нинчић“ из Пријепоља, ул. Седобро 

бр. 19 – РАДИО ИДИ. (позив 11,30 )  

Седници су приступили представници ПМУ. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Oдлаже се доношење одлуке. 

Упутити допис ПМУ да достави снимак програма. 

  

9. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге РТВ „Царичин град“ д.о.о. из Лебана, ул. Цара Душана 81 – ТВ Царичин Град 

пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 4) Закона о електронским медијима.(позив 11,30)  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Oдлаже се доношење одлуке. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка, преко огласне табле. 

  

10. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ Сос канала д.о.о., Београд 

– СОС канал због недозвољеног оглашавања и повреде више одредби Закона о 

оглашавању и доношење одлуке. Предмет бр: 07-2259/16  (Позив упутити ПМУ за 

11,45 ) 

Седници су приступили представници ПМУ. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Oдлаже се доношење одлуке. 

Налаже се стручној служби да обави разговот са представником ПМУ  и укаже на 

повреде и начин отклањања истих. 

  

11. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ Друштво за медијску, пропагандну делатност и маркетинг "SOS kanal" 

д.о.о. – TV SOS-kabl. из Београда, и доношење одлуке; (Позив упутити ПМУ 11,45)  

Седници су приступили представници ПМУ. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Упутити допис којим ће се одобрити накднадни рок за плаћање од 45 дана. 

 

  

12. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ HAPPY TV д.о.о, Београд - 

Национална HAPPY TV због садржаја приказаног у емисији „Проводаџије“ чиме 

су повређена права малолетника у области пружања медијских услуга и доношење 

одлуке.  Предмет бр: 07-2219/16 (ПОЗИВ ПМУ у  12 часова). 

Седници су приступили представници ПМУ. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Обуставља се поступак изрицања мерe. 

  

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге "Happy К. Televizija" д.о.о. – Happy К. из Београда, пре истека времена на 

које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима 

(Позив упутити ПМУ 12)  

Седници су приступили представници ПМУ. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 

  

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге "Happy TV " д.о.о. – Nacionalna Happy TV из Београда, пре истека времена 

на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

(Позив упутити ПМУ 12)  

Седници су приступили представници ПМУ. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 

  

15. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Акционарско друштво „Тимочка телевизија и радио“ из Зајечара, ул. Љубе 

Нешића 38 – Тимочка телевизија пре истека времена на које је издата због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима.( 

Позив упутити ПМУ 12,15)  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Одузима се дозвола за пружање медијске услуге. 

  

 

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге Тимочка телевизија и радио а.д. – BEST Televizija-кабл. из Зајечара, пре 

истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима. (Позив упутити ПМУ 12,15)  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге. 

  

17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Тимочка телевизија и радио 

а.д. – Тимочки Радио из Зајечара због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима;-  донети и одлуку о покретању поступка;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак за одузимање дозволе.  

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 

  

18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге "Мостнет РТВ" д.о.о. – ТВ Мост нет из Прокупља, пре истека времена на 

које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.  ( 

Позив упутити ПМУ 12,3о)  

Седници су приступили представници ПМУ. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 
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19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге "РТВ Панонија" д.o.o. – ТВ Панонија из Новог Сада, пре истека времена на 

које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.( 

Позив упутити ПМУ 12,30)  

Седници су приступили представници ПМУ. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 

  

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

Радио ТВ Подриње а.д. – ТВ Подриње из Лознице, пре истека времена на које је 

издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. ( Позив 

упутити ПМУ 12,30)  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 

  

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге "Сезам" о.д. Жарко Тимотијевић и др. – ТВ Сезам из Бора, пре истека 

времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима.( Позив упутити ПМУ 12,30)  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак одузимања дозволе. 

  

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге Акционарско друштво Радио телевизија Сокобања – ТВ Соко из Ниша, пре 

истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима.( Позив упутити ПМУ 12,45)  
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге. 

  

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге "Спектри" Јетон Исмаили и ортаци о.д. – ТВ Спектри из Бујановца, пре 

истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима.( Позив упутити ПМУ 12,45)  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Oдлаже се доношење одлуке. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка, преко огласне табле. 

  

24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге Мото боем транс д.о.о. – ТВ Транс из Неготина, пре истека времена на које 

је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.( Позив 

упутити ПМУ 12,45) 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 Oдлаже се доношење одлуке. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка, преко огласне табле. 

 

  

25. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање 

медијске услуге ПМУ  Studio B d.o.o. – TV Studio B из Београда, и доношење одлуке. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Oдлаже се доношење одлуке. 

Оставља се рок од 7 дана ПМУ-у да достави предлог начина измирења обавеза. 
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26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге  "Студио Б" – Студио Б-кабловски ПМУиз Београда, пре истека времена на 

које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

(Позив упутити ПМУ 12,45)  

Седници су приступили представници ПМУ. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Oдлаже се доношење одлуке. 

Оставља се рок од 7 дана ПМУ-у да достави предлог начина измирења обавеза. 

  

27. Разматрање и доношење у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије ТВ "Канал 9" d.o.o. 

– TВ Канал 9, Крагујевац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона 

о електронским медијима.  (12,45) 

Седници су приступили представници ПМУ. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимња дозволе. 

Одлаже се донођшење одлуке за следећу седницу. 

  

28. Разматрање и доношење одлуке по предлогу „Мрежа3“.д.о.о –Мрежа 3 за 

понављање поступка одузимања дозволе у предмету 08-220/15; (позив за 13 часова) 

Седници су приступили представници ПМУ. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 

  

29. Разматрање и доношење одлуке по предлогу „Мрежа3“ д.о.о –Канал 3 за 

понављање поступка одузимања дозволе у предмету 08-219/15; (позив за 13 часова) 
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Седници су приступили представници ПМУ. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 

  

 

30. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу o броју неправилности 

код националних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) у вези са аудио-визуелном 

комерцијалном комуникацијом на основу Закона о електронским медијима и 

Закона о оглашавању за месец јун 2016. године и доношење одлуке;  

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца медијских 

услуга Предузеће за информисање и маркетинг Pink Internacional Company Друштво са 

ограниченом одговорношћу - ТВ Пинк, Радио дифузно предузеће Б92 А.Д. - ТВ Б92, 

Предузће за маркетинг, издавачку делатност, Прва телевизија Д.О.О. – Прва, Јавне 

медијске установе Радио-телевизије Србије, РТС1  и "Happy TV " д.о.о. – Nacionalna 

Happy TV и Happy K. 

Овлашћују се адвокати Милан Бирман, Драгослав Оташевић и Борис Богдановић да 

заступају РЕМ пред надлежним судом 

  

31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ 

Радио-Антена, Вршац због емитовања две огласне поруке које су у супротности са 

одредбама Закона о електронским медијима чиме је повређен члан 47. став 4 и 

одредбама Закона о оглашавању, члан 6. став. 2 и доношење одлуке.  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак за одузимање дозволе.  

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 

  

32. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ 

РАДИОДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ Б92 АД, БЕОГРАД – ТВ Б92, Аутопут 22, и могуће 
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повреде личног интереса насталог објављивањем информација у емисији Вести 30. 

јула 2016. године и доношење одлуке.  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбија се пријава. 

  

33. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева  PRIVREDNO DRUŠTVO PRODUCENTI DOO BEOGRAD-SAVSKI 

VENAC , ул.  Коче Поповића 9, Београд – MTS, бр. 05-2482/16 од 20.09.2016. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева PRIVREDNO 

DRUŠTVO PRODUCENTI DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC , ул.  Коче Поповића 9, 

Београд – MTS, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

Да се решењем утврди накнада за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу 

захтева PRIVREDNO DRUŠTVO PRODUCENTI DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC , 

ул.  Коче Поповића 9, Београд – MTS, сходно члану 36. Закона о електронским 

медијима 

  

34. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева  PRIVREDNO DRUŠTVO PRODUCENTI DOO BEOGRAD-SAVSKI 

VENAC , ул.  Коче Поповића 9, Београд – O3, бр. 05-2483/16 од 20.09.2016. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева PRIVREDNO 

DRUŠTVO PRODUCENTI DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC , ул.  Коче Поповића 9, 

Београд – O3, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

Да се решењем утврди накнада за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу 

захтева PRIVREDNO DRUŠTVO PRODUCENTI DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC , 

ул.  Коче Поповића 9, Београд – O3, сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 
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35. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева  RADIO-TELEVIZIJA BUJANOVAC D.O.O. BUJANOVAC, ул.  

Карађорђев трг бб, Бујановац – ТВ Бујановац, бр. 05-1330/16-2 од 26.09.2016. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева RADIO-TELEVIZIJA 

BUJANOVAC D.O.O. BUJANOVAC, ул.  Карађорђев трг бб, Бујановац – ТВ 

Бујановац, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

Да се решењем утврди накнада за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу 

захтева RADIO-TELEVIZIJA BUJANOVAC D.O.O. BUJANOVAC, ул.  Карађорђев 

трг бб, Бујановац – ТВ Бујановац, сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 

  

 

36. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на 

промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге „May Media“ d.о.о. из 

Алексинца, Депаданс Хотела „Bosphours“ ул. Житковачки пут бб – РАДИО АЛТ 

97,6.;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев за промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге „May 

Media“ d.о.о. из Алексинца, Депаданс Хотела „Bosphours“ ул. Житковачки пут бб – 

РАДИО АЛТ 97,6, у RADIO BOSPHOURS 97,6.  

Налаже се Стручној служби да након достављања измењене дозволе за радиодифузну 

станицу од стране РАТЕЛ-а, изврши промену података у дозволи пружаоца медијске 

услуге услуге „May Media“ d.о.о. из Алексинца, Депаданс Хотела „Bosphours“ ул. 

Житковачки пут бб – RADIO BOSPHOURS 97,6 који се односе на промену 

идентификационог знака. 

  

37. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Привредно друштва са ограниченом одговорношћу „РАДИО-АНТЕНА“ из Вршца, 

ул. Сремска 58а – РАДИО АНТЕНА 013 94,0 за продужење дозволе за пружање 

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

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

38. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Радио 

Љубав доо, Јагодина, ул. Кнеза Лазара бр. 1 за продужење дозволе за пружање 

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

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

39. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  

Предузеће за информисање и маркетинг студио Маг доо, Обреновац, ул. 

Белопољска бр. 35 в – Радио Маг за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

40. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЈП Радио 

Суботица, Парк Рајхла Ференца бр. 1-8, Суботица- РАДИО СУБОТИЦА, за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. 

Закона о електронским медијима и информација о завршеном поступку 

приватизације;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

41. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  

Предузеће промет, услуге и телекомуникације и маркетинг Радио-Владимирци доо, 

Владимирци, Светог Саве бр. 57-Радио Владимирци за продужење дозволе за 

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

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

42. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  

Привредно друштво за радио дифузију ,,Хит’’ д.о.о., Пожаревац, ул. Југ Богданова 

бр. 4 – Радио Хит 105 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

43. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  

Предузеће за производњу, трговину и услуге Context д.о.о. Гроцка, ул. Хајдук 

Вељкова 16 б - Радио Пулс Гроцка за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

44. Обавештење ЈП Емисиона техника и везе од 29. септембра 2016. године о 

завршетку тестног пeриода;  

Констатује се да је савет упознат са садржином обавештења. 

  

45. Разматрање и утврђивање Листе кандидата за два члана Управног одбора 

Јавне медијске установе „Радио – телевизија Србије“ ; 

Пре почетка дискусије по наведеној тачки дневног реда, чланови Савета су од стране 

стручне службе, а у складу са одредбама Правилника о избору чланова Управног одбора 

јавних медијских сервиса упознати да се пријава Нене Кунијевић, на Јавни конкурс за 

члана Управног одбора РТС-а, не може разматрати, јер је поднета по истеку рока који је 

јавним позивом предвиђен.  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 
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На основу члана 53 Статута Републичке радиодифузне агенције („Сл.гласник РС“број 

102/05) и члана3. Правилника о поступку именовања чланова управног одбора јавног 

медијског сервиса („Сл. Гласник РС“број 143/14), Савет Регулаторног тела за 

електронске медије објављује 

 

ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ“ 

 

проф.др Мирко Милетић, професор универзитета 

др Жарко Димић, доктор историјских наука 

Зоран Пановић, дипломирани политиколог- новинар 

др Небојша Крстић, лекар 

Радосав Танасковић, дипломирани политиколог 

Зоран Иконић, дипломирани филолог 

Драган Маринковић, дипломирани правник, режисер и сценариста 

Бранимир Ђокић, истакнути уметник   

Мирјана Рафаел, дипломирани економиста-мастер 

проф др Снежана Теодосијевић-Лазовић, наставник на универзитету 

Предраг Перишић, дипломирани драматург 

мр Радомир А. Кришановић, магистар политичких наука 

Гордана Булатовић, дипломирани политиколог- мастер економије 

Владан М. Шкорић, дипломирани  организатор 

мр Зоран Тошић, магистар географских наука 

проф.др сци.мед. Владимир Ковчин,прим., наставник  на универзитету 

Милош Чолић, дипломирани политиколог-мастер 

 

Приговори на листу кандидата подносе се Регулаторном телу за електронске 

медије лично или поштом, у року од 15 дана од дана објављивања листе. 

Пријаве са биографијом кандидата налазе се на сајту www.rem.rs 

 

Адреса је: 

Регулаторно тело за електронске медије 

Трг Николе Пашића бр. 5 

11 000 Београд 

Е-адреса је office@rem.rs 

Телефон : 011/20-28-700 

Факс: 011/20-28-745  

  

 

46. Разматрање и доношење одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор 

једног члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио – телевизија 

Војводине“ ;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Расписује се Јавни конкурс за предлагање кандидата за једног члана  Управног одбора 

Јавне медијске установе установе „Радио – телевизија Војводине“. 

Оглас јавног конкурса објавити на сајту Регулатора, у „Службеном гласнику 

Републике Србије“ и једном широкодоступном гласилу које се дистрибуира на 

подручју целе Републике; 

  

47. Мишљење на Нацрт закона о посебним овлашћењима ради ефикасне 

заштите права интелектуалне својине;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Упутити допис Министарству просвете, науке и технолошког развоја и навести да савет 

нема примедби на доствљен нацрт осим сугестија тереминолошке природе. 

 

  

48. Разматрање и доношење одлуке по приговору Предузећа за спољну 

трговину „Палма ЛТД“ д.о.о. из Београда, ул. Стевана Бракуса бр. 6 – ТВ Палма на 

решење Савета Регулатора бр. 607-1/07 од 21. јуна 2007. године; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбацује се приговор Предузећа за спољну трговину „Палма ЛТД“ д.о.о. из Београда, ул. 

Стевана Бракуса бр. 6 – ТВ Палма, бр. У 870 од 31.07.2007. године, поднет против 

решења Савета Регулатора бр. 607-1/07 од 21. јуна 2007. године, као недозвољен. 

  

 

49. Разматрање и доношење одлуке по приговору Предузећа за спољну 

трговину „Палма ЛТД“ д.о.о. из Београда, ул. Стевана Бракуса бр. 6 – ТВ Палма на 

решење Савета Регулатора бр. 513/06 од 01.07.2006. године; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбацује се приговор Предузећа за спољну трговину „Палма ЛТД“ д.о.о. из Београда, ул. 

Стевана Бракуса бр. 6 – ТВ Палма, поднет против решења Савета Регулатора бр. 513/06 

од 01.07.2006. године, као недозвољен. 
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50. Утврђивање предлога Правилника о поступку издавања одобрења за 

пружање медијске услуге на захтев;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се предлог правлника. 

Правилник доставити Министарству културе и информисања. 

  

51. Утврђивање предлога Правилнка о оглашавању и спонзорству у 

електронским медијима;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се предлог правлника. 

Правилник доставити Министарству културе и информисања. 

 

  

52. Доношење одлуке за обезбеђење средстава за потребе продужетка 

гаранције службеног возила;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Да се обезбеде средства на име трошкова за услуге сервисирања возила – 

продужетак гаранције додатно на две године за службено возило Fiat Freemont 2.0 

MJTD 4x4 AT URBAN BG845FV, у укупном износу од 162.000 динара. 

Да се обезбеде средства не име отпремнина и накнада у укупном износу од 

795.752,00 динара. 

  

53. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Medijski 

centar Blue d.о.о. – BB Radio 89,7 из Оџака због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге радија пре истека 

времена на које је издата пружалацу медијске услуге Medijski centar Blue d.о.о. – BB 

Radio 89,7 због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о електронским 

медијима. 

Позвати представника BB Radio 89,7 на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

54. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Авалон 

д.о.о. – BB Radio Plus 89,7 из Оџака због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге радија пре истека 

времена на које је издата пружалацу медијске услуге Авалон д.о.о. – BB Radio Plus 89,7 

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

медијима; 

 

Позвати представника BB Radio Plus 89,7 на следећу седницу Савета Регулаторног тела 

за електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

55. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   РТВ 

Царичин Град д.о.о. – Радио Царичин Град из Бошњаца због постојања разлога из 

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

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге радија пре истека 

времена на које је издата пружалацу медијске услуге  РТВ Царичин Град д.о.о. – Радио 

Царичин Град из Бошњаца због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона 

о електронским медијима. 
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Позвати представника Радио Царичин Град на следећу седницу Савета Регулаторног 

тела за електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

56. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Радио 

Ђердап а.д. – Радио Ђердап из Кладова због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге радија пре истека 

времена на које је издата пружалацу медијске услуге услуге    Радио Ђердап а.д. – Радио 

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

електронским медијима. 

 

Позвати представника Радио Ђердап на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

57. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Alpe System 

d.о.о. – Радио Флеш из Трстеника због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге радија пре истека 

времена на које је издата пружалацу медијске услуге услуге   Alpe System d.о.о. – Радио 

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

електронским медијима. 

 

Позвати представника Радио Флеш на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

58. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Радио 
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телевизија Крагујевац д.о.о. – Радио Крагујевац из Крагујевца због постојања 

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

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге радија пре истека 

времена на које је издата пружалацу медијске услуге Радио телевизија Крагујевац 

д.о.о. – Радио Крагујевац из Крагујевца због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8. Закона о електронским медијима. 

 

Позвати представника Радио Крагујевац на следећу седницу Савета Регулаторног тела 

за електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

59. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Радио Лим 

д.о.о. – Радио Лим из Прибоја због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге радија пре истека 

времена на које је издата пружалацу медијске услуге Радио Лим д.о.о. – Радио Лим из 

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

медијима. 

 

Позвати представника  Радио Лим на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

60. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Информативно предузеће Центар д.о.о. – Радио Патак 88,6 из Ваљева због постојања 

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

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 



44 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге радија пре истека 

времена на које је издата пружалацу медијске услуге Информативно предузеће Центар 

д.о.о. – Радио Патак 88,6  због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о 

електронским медијима. 

Позвати представника  Радио Патак 88,6  на следећу седницу Савета Регулаторног тела 

за електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

61. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Ресава 

Свител д.о.о. – Радио Ресава из Свилајнца због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге радија пре истека 

времена на које је издата пружалацу медијске услуге Ресава Свител д.о.о. – Радио 

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

електронским медијима. 

Позвати представника  Радио Ресава на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

62. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   „Сезам“ 

о.д. Жарко Тимотијевић и др. – Радио Сезам из Бора због постојања разлога из 

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

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге радија пре истека 

времена на које је издата пружалацу медијске услуге  „Сезам“ о.д. Жарко Тимотијевић 

и др. – Радио Сезам из Бора  због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона 

о електронским медијима. 

Позвати представника  Радио Сезам на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 
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63. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Радио Срце 

д.о.о. – Радио Срце из Прокупља због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге радија пре истека 

времена на које је издата пружалацу медијске услуге  „Радио Срце д.о.о. – Радио Срце 

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

медијима. 

Позвати представника  Радио Срце на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

64. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Радиодифузно предузеће Студио Б д.о.о. – Радио Студио Б из Београда због 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге радија пре истека 

времена на које је издата пружалацу медијске услуге Радиодифузно предузеће Студио 

Б д.о.о. – Радио Студио Б из Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8. Закона о електронским медијима. 

Позвати представника  Радио Студио Б на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

65. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Предузеће 



46 

 

за радио и ТВ активности РТВ Сврљиг д.о.о. – Радио Сврљиг из Сврљига због 

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

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге радија пре истека 

времена на које је издата пружалацу медијске услуге Предузеће за радио и ТВ 

активности РТВ Сврљиг д.о.о. – Радио Сврљиг из Сврљига због постојања разлога 

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

Позвати представника Радио Сврљиг на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

66. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

RTV„AVAX“ d.о.о. – AVAX – кабл., Лазаревац због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге RTV„AVAX“ d.о.о. – AVAX – кабл., 

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

електронским медијима. 

Позвати представника AVAX на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

67. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге ТВ 

Метрополис д.о.о. – М моја ТВ – кабл., Београд  због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге ТВ Метрополис д.о.о. – М моја ТВ – кабл., 
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Београд  због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о електронским 

медијима. 

Позвати представника М моја ТВ на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

68. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге Медијски 

студио Мастер Владимир Маринковић ПР Бучје – Master TVT – кабл., Трстеник   

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

медијима. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге Медијски студио Мастер Владимир 

Маринковић ПР Бучје – Master TVT – кабл., Трстеник   због постојања разлога из 

члана 89. став 1. тачка 8. Закона о електронским медијима. 

Позвати представника Master TVT на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

69. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге Радио 

телевизија „Четири С“ д.о.о. – ТВ 4С – кабл., Бојник  због постојања разлога из 

члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге Радио телевизија „Четири С“ д.о.о. – ТВ 

4С – кабл., Бојник  због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о 

електронским медијима. 

Позвати представника ТВ 4С на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 
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70. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге Телевизија 

К23 д.о.о. – ТВ К23 – кабл., Суботица  због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге Телевизија К23 д.о.о. – ТВ К23 – кабл., 

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

медијима. 

Позвати представника ТВ К23 на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

71. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге „Kopernikus 

cable network“ d.о.о. – TV K::CN Music 2 – кабл., Београд  због постојања разлога из 

члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге „Kopernikus cable network“ d.о.о. – TV K::CN 

Music 2 – кабл., Београд због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о 

електронским медијима. 

Позвати представника TV K::CN Music 2 на следећу седницу Савета Регулаторног тела 

за електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

72. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге „Kopernikus 

cable network“ d.о.о. – TV K::CN Svet Plus 3 – кабл., Нови Београд  због постојања 

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

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге „„Kopernikus cable network“ d.о.о. – TV 

K::CN Svet Plus 3 – кабл., Нови Београд  због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8. Закона о електронским медијима. 

Позвати представника TV K::CN Svet Plus 3 на следећу седницу Савета Регулаторног 

тела за електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

73. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу Цвијета Јовановић ПР  

Агенција „Зенит“ – ТВ Кула – кабл., Врбас  медијске услуге   због постојања разлога 

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

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге Цвијета Јовановић ПР  Агенција „Зенит“ – 

ТВ Кула – кабл., Врбас    због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о 

електронским медијима. 

Позвати представника ТВ Кула на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

74. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге Божидар 

Ивковић ПР „Лаки стрес“ – ТВ Лаки – кабл., Велика Плана  због постојања разлога 

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

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге Божидар Ивковић ПР „Лаки стрес“ – ТВ 

Лаки – кабл., Велика Плана  због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона 

о електронским медијима. 

Позвати представника ТВ Лаки на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 
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75. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге „Мелос“ 

д.о.о. – ТВ МЕЛОС – кабл., Краљево због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге „Мелос“ д.о.о. – ТВ МЕЛОС – кабл., 

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

медијима. 

Позвати представника ТВ МЕЛОС на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

76. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге Omladinski 

kanal TV Kanal NON STOP 2015 d.о.о. – TV NoN Stop – кабл., Jaгодина  због 

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

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге Omladinski kanal TV Kanal NON STOP 2015 

d.о.о. – TV NoN Stop – кабл., Jaгодина  због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8. Закона о електронским медијима. 

Позвати представника TV NoN Stop на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

77. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  Студио 

д.о.о. – ТВ Студио – кабл., Лесковац због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге Студио д.о.о. – ТВ Студио – кабл., Лесковац  

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

Позвати представника ТВ Студио на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

78. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге Euro MB 

Plus d.о.о. – Врање - Пулс – кабл., Врање  због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге Euro MB Plus d.о.о. – Врање - Пулс – кабл., 

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

медијима. 

Позвати представника Врање - Пулс на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

79. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  Linea 

Electronics d.o.o. - KTV, Зрењанин због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге Linea Electronics d.o.o. – KTV, Зрењанин због 

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

Позвати представника KTV на следећу седницу Савета Регулаторног тела за електронске 

медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање поступка одузимања 

дозволе. 
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80. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије 

RTV " Belle amie " d.o.o. – TV Belle amie, Ниш због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге RTV " Belle amie " d.o.o. – TV Belle amie, 

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

Позвати представника TV Belle amie на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

81. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  телевизије 

ТВ Блаце д.о.о. – ТВ Блаце, Блаце због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге ТВ Блаце д.о.о. – ТВ Блаце, Блаце, Ниш због 

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

Позвати представника ТВ Блаце на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

82. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  телевизије 

РТВ Енигма д.о.о. – ТВ Енигма, Пријепоље због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 



53 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге РТВ Енигма д.о.о. – ТВ Енигма, Пријепоље 

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

Позвати представника ТВ Енигма на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

83. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије 

GMC Trade  д.о.о. – ТВ Gem, Лазаревац због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге GMC Trade  д.о.о. – ТВ Gem, Лазаревац због 

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

Позвати представника ТВ Gem на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

84. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије 

Јефимија д.о.о. – ТВ Јефимија, Крушевац због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге Јефимија д.о.о. – ТВ Јефимија, Крушевац 

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

Позвати представника ТВ Јефимија на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

85. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  телевизије 

РТВ Крагујевац д.о.о. – ТВ Крагујевац, Крагујевац због постојања разлога из члана 

89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге РТВ Крагујевац д.о.о. – ТВ Крагујевац, 

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

медијима. 

Позвати представника ТВ Крагујевац на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе 

  

86. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије 

Радио телевизија Крушевац д.о.о. – ТВ Крушевац, Крушевац због постојања 

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

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге Радио телевизија Крушевац д.о.о. – ТВ 

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

електронским медијима. 

Позвати представника ТВ Крушевац на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

 

87. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије 

ТВ Лесковац а.д. – TВ Лесковац, Лесковац због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге ТВ Лесковац а.д. – TВ Лесковац, Лесковац 

због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о електронским медијима. 
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Позвати представника TВ Лесковац на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

88. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије 

Мелос д.о.о. – TВ Мелос, Краљево због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге Мелос д.о.о. – TВ Мелос, Краљево због 

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

Позвати представника TВ Мелос на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

89. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије 

ТВ Пирот д.о.о. – ТВ Пирот, Пирот због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге ТВ Пирот д.о.о. – ТВ Пирот, Пирот због 

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

Позвати представника ТВ Пирот на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

90. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије 

Привредно друштво "Фур" д.о.о. – TВ Руф, Петровац на Млави због постојања 

разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге Привредно друштво "Фур" д.о.о. – TВ 

Руф, Петровац на Млави због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о 

електронским медијима. 

Позвати представника TВ Руф на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

91. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије 

Santos-comerce d.o.o. – TV Santos, Зрењанин због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге Santos-comerce d.o.o. – TV Santos, 

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

медијима. 

Позвати представника TV Santos на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

92. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  

"Телевизија Телемарк" д.о.о. – ТМС Телевизија Телемарк, Чачак, због постојања 

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

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге "Телевизија Телемарк" д.о.о. – ТМС 

Телевизија Телемарк, Чачак због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона 

о електронским медијима. 
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Позвати представника Телевизија Телемарк на следећу седницу Савета Регулаторног 

тела за електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

93. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије 

Jet company d.o.o. – TV VK, Кикинда, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге Jet company d.o.o. – TV VK, Кикинда због 

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

Позвати представника TV VK на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

94. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије 

YU ECO d.o.o. – TV YU eco, Суботица, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружалацу медијске услуге YU ECO d.o.o. – TV YU eco, Суботица због 

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

Позвати представника TV YU eco на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

 

95. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева  RADIO DIFUZNO DRUŠTVO RADIOTELEVIZIJA AS DOO, ŠABAC, 

ул.  Краља Милана 9, Шабац – ТВ Ас, бр. 05-1328/16-1 од 24.05.2016. године, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима;  
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева RADIO DIFUZNO 

DRUŠTVO RADIOTELEVIZIJA AS DOO, ŠABAC, ул.  Краља Милана 9, Шабац – 

ТВ Ас, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

Да се решењем утврди накнада за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу 

захтева RADIO DIFUZNO DRUŠTVO RADIOTELEVIZIJA AS DOO, ŠABAC, ул.  

Краља Милана 9, Шабац – ТВ Ас, сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 

  

96. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СТАРА 

ПАЗОВА Д.О.О. СТАРА ПАЗОВА, ул.  Краља Петра И Ослободиоца 10, Стара 

Пазова – РТВСП, бр. 05-2507/16 од 27.09.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 

ИНФОРМИСАЊЕ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СТАРА ПАЗОВА Д.О.О. СТАРА 

ПАЗОВА, ул.  Краља Петра И Ослободиоца 10, Стара Пазова – РТВСП, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима. 

Да се решењем утврди накнада за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу 

захтева ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СТАРА 

ПАЗОВА Д.О.О. СТАРА ПАЗОВА, ул.  Краља Петра И Ослободиоца 10, Стара 

Пазова – РТВСП, сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 

 

97. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

«БАНКЕР» ДОО – «Naxi Radio Banker», ул. Вождова бр. 13, Ниш, за  продужење 

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

медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 
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98. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузеће за издавачку делатност, радио и телевизију «МЕЛОС» ДОО, Краљево, 

ул. Хајдук Вељкова бр. 2 – «РАДИО МЕЛОС 107, 00», за продужење дозволе за 

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

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

99. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Епархија 

Бачке Српске православне цркве, Нови Сад, ул. Гимназијска бр. 2 – «РАДИО 

СЛОВОСЛОВЉЕ», за продужење дозволе за пружање медијске услуге, у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

100. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Радиодифузно друштво «ОК РАДИО» ДОО, Врање, ул. Краља Стефана 

Првовенчаног бр. 85 – «OK NAXI RADIO 92,8», за продужење дозволе за пружање 

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

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

101. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво за радио- телевизијске активности «РАДИО ДЕДАЛ» ДОО, 

Гроцка, ул. Смедеревски пут бр. 2б – NAXI DEDAL RADIO, за продужење дозволе 

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

медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 
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102. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузеће за радиодифузну делатност и маркетинг «Radio Seven» ДОО Ниш, ул. 

Булевар Немањића бр. 2 – «RADIO TDI SEVEN 88,8», за продужење дозволе за 

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

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

103. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Епархија Бачке Српске православне цркве, Сомбор, ул. Вељка Петровића  бр. 1 – 

«РАДИО БЛАГОВЕСНИК», за продужење дозволе за пружање медијске услуге, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

104. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Друштво за телекомуникације, трговину и услуге «ASTERIAS» ДОО, Нови 

Кнежевац, ул. Коче Колара бр. 1/11 – «RADIO NAXI MAX 106,6», за продужење 

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

медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

105. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузећа за радио емитовање „Радио 34“ д.о.о. из Крагујевца, ул. Милице 

Срећковић бр. 35 – Радио 34, за продужење дозволе за пружање медијске услуге, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

106. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Епархија Бачке Српске православне цркве, Нови Сад, ул. Гимназијска бр. 2 – 

«РАДИО БEСЕДА», за продужење дозволе за пружање медијске услуге, у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

107.  Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ДОО за 

радио и телевизијску делатност «Радио телевизија Рубин» Крушевац – «Рубин 

радио», ул. Мајке Југовић бр. 11/33, Крушевац, за продужење дозволе за пружање 

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

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

108.  Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио 

9“ д.о.о. из Крагујевца, ул. Кнеза Михаила бр. 10 – Радио 9, за продужење дозволе за 

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

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

109. Доношење одлуке по пријави Зорице Теодосијевић из Лазаревца бр. 05-

184/16 од 22.01.2016. године против пружаоца медијске услуге Друштва за 

производњу, промет и услуге GMC-Trade д.о.о.ул. Димитрија Туцовића 1, 

Лазаревац- Радио Гем, сходно члану 26. Закона о електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Упутити допис пуномоћнику Зореце Т у коме треба навести да након извршених провера 

навода пријаве нема места покретању поступка. 

  

110. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Jutro 

Production д.o.o., Булевар Вука Краџића бр.41, Чачак- РАДИО ОЗОН ФМ, за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. 

Закона о електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

111. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге D.O.O. 

ZA RADIO I TELEVIZIJU F KANAL ZAJEČAR из Зајечара, ул. ТПЦ 22. Децембар, 

Трг Ослобођења бб - РАДИО Ф, за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

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

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

112. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузећа за емитовање и реализацију РТВ програма „ZOАNA PRESS“  d.o.o. из 

Сомбора, ул. Краља Петра I бр. 18/1 - РАДИО ФОРТУНА запродужење дозволе за 

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

медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Радио телевизија Мајданпек 

д.о.о., ул Змај Јовина бр.3, Мајданпек-ТВ  МАЈДАНПЕК; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Усваја се захтев за промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија Мајданпек д.о.о., ул Змај Јовина бр.3, Мајданпек-ТВ  МАЈДАНПЕК у Т1. 

Налаже се Стручној служби да изврши промену података у дозволи пружаоца медијске 

услуге „Радио телевизија Мајданпек д.о.о., ул Змај Јовина бр.3, Мајданпек који се односе 

на промену идентификационог знака. 

Дописом обавестити ЕТВ. 

  

114. Разматрање захтева Коморе изршитеља Републике Србије ( да се 

омогући емитовање спота, прегледан је материјал (спот у трајању од 30 секудни). У 

споту се информишу грађани о надлежностима извршитеља, који имају јавна 

овлашћења, да спроводе судске одлуке у извршним поступцима.) 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Упутити допис поносиоцу захтева и навести да наведени спот испуњава услове да буде 

емитован без новчане накнаде ван рекламног блока у складу са чланом 67 став 12 Закона 

о електронским медијима. 

115. Разно; 

 

Седница завршена у 14:40 часова. 

У Београду,         

дана 12. октобра 2016. године                                                          

Записник сачинила Секретар Кацеларије Савета 

Драгана Таљић 

 

        заменик председник Савета 

Горан Петровић 

 


