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З А П И С Н И К 

 

са 258. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 25.05.2016. године, са почетком у 11,00 часова 

 

У раду седнице учествовали су телефонским путем сходно члану 37. Став 2 

Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

2. Милош Рајковић, члан Савета 

3. Слободан Вељковић, члан Савета 

4. Божидар Николић, члан Савета 

5. Оливера Зекић, члан Савета 

6. Александра Јанковић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

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

констатовао да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.   

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању годишње накнаде за право на 

пружање медијске услуге телевизијског прогрaма путем кабловске 

дистрибутивне мреже за  Информативни прес центар Општине Владичин Хан 

д.о.о. из Владичиног Хана Светосавска 3, Владичин Хан – Tелевизија Хан, зона 

покривања општина Владичин Хан; 

3. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању годишње накнаде за право на 

пружање медијске услуге телевизијског прогрaма путем кабловске 

дистрибутивне мреже за: DIJANA STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA I 

EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I RADIO PROGRAMA TELEVIZIJA I RADIO 

LAV PLUS из Ужица, Љубе Стојановића бр.3,– TV LAVUE, зона покривања 

општина Севојно; 

4. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању годишње накнаде за право на 

пружање медијске услуге телевизијског прогрaма путем кабловске 

дистрибутивне мреже за: DIJANA STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA I 

EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I RADIO PROGRAMA TELEVIZIJA I RADIO 



 

LAV PLUS из Ужица, Љубе Стојановића бр.3,– TV LAVUE, зона покривања 

општина Ужице; 

5. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању годишње накнаде за право на 

пружање медијске услуге телевизијског програма путем кабловске 

дистрибутивне мреже за: DIJANA STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA I 

EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I RADIO PROGRAMA TELEVIZIJA I RADIO 

LAV PLUS из Ужица, Љубе Стојановића бр.3,– TV LAVUE, зона покривања 

општина Вршац; 

6. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању годишње накнаде за право на 

пружање медијске услуге телевизијског прогрaма путем кабловске 

дистрибутивне мреже за TV JEDINSTVO MEDIA TEAM DOO из Новог Пазара, 

Авној-а Д- ТВ Јединство, зона покривања општина Нови Пазар; 

7. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању годишње накнаде за право на 

пружање медијске услуге телевизијског прогрaма путем кабловске 

дистрибутивне мреже за Ивана Ђорђевић Методиев ПР Агенција за 

кинематографску и телевизијску продукцију „Нибои Врање“, из Врања, Маричка 

20 – ТВ Инфо Кодал, зона покривања општина Босилеград; 

8. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева СЛАЂАНА КОТУРОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И 

ЕМИТОВАЊЕ ТВ ПРОГРАМА НД САТ РАШКА, ул.  Стара Стругара ББ, 

Рашка  - НД САТ, бр. 05-1212/16 од 25.04.2016. године, сходно члану 83. Закона 

о електронским медијима; 

9. Разматрање и доношење одлуке о допуни Решења Савета бр. 02-445/15-17 од 15. 

априла 2015. године којим је додељено право приступа другом мултиплексу, у 

зони расподеле Суботица-Сомбор пружаоцима медијских услуга који имају 

дозволе за пружање медијске услуге телевизијског програма на подручју целе 

Републике,  подручју региона и локалним подручјима; 

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радиодифузно предузеће "Б 92" а.д. – Radio PLAY из Београда, пре истека 

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

медијима; 

11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радиодифузно предузеће "Б 92" а.д. – ТВ Б 92 из Београда, пре истека времена 

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

медијима; 

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радиодифузно предузеће "ПРВА" телевизија д.о.о. – ПРВА из Београда, пре 

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

електронским медијима;                

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног реда: 

 



 

1. Усвајање Правилника о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде 

за пружање медијске услуге; 

 

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

једногласно усвојио допуњен дневни ред 258. ванредне седнице 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 258. ванредне седнице са допуном. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању годишње накнаде за право на 

пружање медијске услуге телевизијског прогрaма путем кабловске 

дистрибутивне мреже за  Информативни прес центар Општине Владичин 

Хан д.о.о. из Владичиног Хана Светосавска 3, Владичин Хан – Tелевизија 

Хан, зона покривања општина Владичин Хан; 

3. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању годишње накнаде за право на 

пружање медијске услуге телевизијског прогрaма путем кабловске 

дистрибутивне мреже за: DIJANA STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA I 

EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I RADIO PROGRAMA TELEVIZIJA I 

RADIO LAV PLUS из Ужица, Љубе Стојановића бр.3,– TV LAVUE, зона 

покривања општина Севојно; 

4. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању годишње накнаде за право на 

пружање медијске услуге телевизијског прогрaма путем кабловске 

дистрибутивне мреже за: DIJANA STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA I 

EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I RADIO PROGRAMA TELEVIZIJA I 

RADIO LAV PLUS из Ужица, Љубе Стојановића бр.3,– TV LAVUE, зона 

покривања општина Ужице; 

5. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању годишње накнаде за право на 

пружање медијске услуге телевизијског програма путем кабловске 

дистрибутивне мреже за: DIJANA STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA I 

EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I RADIO PROGRAMA TELEVIZIJA I 

RADIO LAV PLUS из Ужица, Љубе Стојановића бр.3,– TV LAVUE, зона 

покривања општина Вршац; 

6. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању годишње накнаде за право на 

пружање медијске услуге телевизијског прогрaма путем кабловске 

дистрибутивне мреже за TV JEDINSTVO MEDIA TEAM DOO из Новог 

Пазара, Авној-а Д- ТВ Јединство, зона покривања општина Нови Пазар; 

7. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању годишње накнаде за право на 

пружање медијске услуге телевизијског прогрaма путем кабловске 

дистрибутивне мреже за Ивана Ђорђевић Методиев ПР Агенција за 

кинематографску и телевизијску продукцију „Нибои Врање“, из Врања, 

Маричка 20 – ТВ Инфо Кодал, зона покривања општина Босилеград; 

8. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева СЛАЂАНА КОТУРОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И 

ЕМИТОВАЊЕ ТВ ПРОГРАМА НД САТ РАШКА, ул.  Стара Стругара ББ, 

Рашка  - НД САТ, бр. 05-1212/16 од 25.04.2016. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима; 

9. Разматрање и доношење одлуке о допуни Решења Савета бр. 02-445/15-17 од 

15. априла 2015. године којим је додељено право приступа другом 



 

мултиплексу, у зони расподеле Суботица-Сомбор пружаоцима медијских 

услуга који имају дозволе за пружање медијске услуге телевизијског 

програма на подручју целе Републике,  подручју региона и локалним 

подручјима; 

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радиодифузно предузеће "Б 92" а.д. – Radio PLAY из Београда, пре истека 

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

електронским медијима; 

11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радиодифузно предузеће "Б 92" а.д. – ТВ Б 92 из Београда, пре истека 

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

електронским медијима; 

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радиодифузно предузеће "ПРВА" телевизија д.о.о. – ПРВА из Београда, пре 

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

електронским медијима; 

13. Усвајање Правилника о висини, измени висине и начину обрачунавања 

накнаде за пружање медијске услуге;           

 

  

2. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању годишње накнаде за право на 

пружање медијске услуге телевизијског прогрaма путем кабловске 

дистрибутивне мреже за  Информативни прес центар Општине Владичин 

Хан д.о.о. из Владичиног Хана Светосавска 3, Владичин Хан – Tелевизија 

Хан, зона покривања општина Владичин Хан;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

П Р И В Р Е М Е Н О   Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге 

телевизијског програма путем електронске комуникационе мреже, на локалном 

подручју - општина Владичин Хан коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге 

Информативни прес центар Општине Владичин Хан д.о.о. из Владичиног Хана 

Светосавска 3, Владичин Хан – Tелевизија Хан „  и то од ..... 2016. године, па убудуће 

док за то постоје услови,  у износу од 8.030,00 динара. 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Информативни прес центар Општине Владичин Хан д.о.о. из 

Владичиног Хана Светосавска 3, Владичин Хан – Tелевизија Хан, да на име месечне 

накнаде за пружање медијске услуге телевизијског програма уплаћује износ од  669,17 

динара.   

на рачун Регулаторног тела за електронске медије број 840-978627-49,  

са назнаком – сврха плаћања: 

Уплата месечне накнаде за право на пружање медијске услуге телевизијског програма 

на  локалном подручју,       

и позивом на број овог решења,  



 

почев од ....... 2016. године па убудуће, док за то постоје законски услови, тако што ће 

уплату вршити од првог до петог у месецу за текући месец, а под претњом принудног 

извршења.  

 

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

 

  

3. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању годишње накнаде за право на 

пружање медијске услуге телевизијског прогрaма путем кабловске 

дистрибутивне мреже за: DIJANA STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA I 

EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I RADIO PROGRAMA TELEVIZIJA I 

RADIO LAV PLUS из Ужица, Љубе Стојановића бр.3,– TV LAVUE, зона 

покривања општина Севојно;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

П Р И В Р Е М Е Н О   Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге 

телевизијског програма путем електронске комуникационе мреже, на локалном 

подручју - општина Севојно коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге DIJANA 

STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA I EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I RADIO 

PROGRAMA TELEVIZIJA I RADIO LAV PLUS из Ужица, Љубе Стојановића бр.3,– TV 

LAVUE и то од ..... 2016. године, па убудуће док за то постоје услови,  у износу од 

14.258,00 динара. 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ DIJANA STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA I EMITOVANJE 

TELEVIZIJSKOG I RADIO PROGRAMA TELEVIZIJA I RADIO LAV PLUS из Ужица, 

Љубе Стојановића бр.3,– TV LAVUE, да на име месечне накнаде за пружање медијске 

услуге телевизијског програма уплаћује износ од  1.188,17 динара.   

на рачун Регулаторног тела за електронске медије број 840-978627-49,  

са назнаком – сврха плаћања: 

Уплата месечне накнаде за право на пружање медијске услуге телевизијског програма 

на  локалном подручју,       

и позивом на број овог решења, 

почев од ....... 2016. године па убудуће, док за то постоје законски услови, тако што ће 

уплату вршити од првог до петог у месецу за текући месец, а под претњом принудног 

извршења.  

 

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

 

  

4. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању годишње накнаде за право на 

пружање медијске услуге телевизијског прогрaма путем кабловске 

дистрибутивне мреже за: DIJANA STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA I 

EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I RADIO PROGRAMA TELEVIZIJA I 



 

RADIO LAV PLUS из Ужица, Љубе Стојановића бр.3,– TV LAVUE, зона 

покривања општина Ужице;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

П Р И В Р Е М Е Н О   Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге 

телевизијског програма путем електронске комуникационе мреже, на локалном 

подручју - општина Ужице коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге DIJANA 

STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA I EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I RADIO 

PROGRAMA TELEVIZIJA I RADIO LAV PLUS из Ужица, Љубе Стојановића бр.3,– TV 

LAVUE и то од ..... 2016. године, па убудуће док за то постоје услови,  у износу од 

30.026,00 динара. 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ DIJANA STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA I EMITOVANJE 

TELEVIZIJSKOG I RADIO PROGRAMA TELEVIZIJA I RADIO LAV PLUS из Ужица, 

Љубе Стојановића бр.3,– TV LAVUE, да на име месечне накнаде за пружање медијске 

услуге телевизијског програма уплаћује износ од  2.502,17 динара.   

на рачун Регулаторног тела за електронске медије број 840-978627-49,  

са назнаком – сврха плаћања: 

Уплата месечне накнаде за право на пружање медијске услуге телевизијског програма 

на  локалном подручју,       

и позивом на број овог решења, 

почев од ....... 2016. године па убудуће, док за то постоје законски услови, тако што ће 

уплату вршити од првог до петог у месецу за текући месец, а под претњом принудног 

извршења.  

 

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

 

  

5. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању годишње накнаде за право на 

пружање медијске услуге телевизијског програма путем кабловске 

дистрибутивне мреже за: DIJANA STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA I 

EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I RADIO PROGRAMA TELEVIZIJA I 

RADIO LAV PLUS из Ужица, Љубе Стојановића бр.3,– TV LAVUE, зона 

покривања општина Вршац;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

П Р И В Р Е М Е Н О   Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге 

телевизијског програма путем електронске комуникационе мреже, на локалном 

подручју - општина Вршац коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге DIJANA 

STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA I EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I RADIO 



 

PROGRAMA TELEVIZIJA I RADIO LAV PLUS из Ужица, Љубе Стојановића бр.3,– TV 

LAVUE и то од ..... 2016. године, па убудуће док за то постоје услови,  у износу од 

20.017,00 динара. 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ DIJANA STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA I EMITOVANJE 

TELEVIZIJSKOG I RADIO PROGRAMA TELEVIZIJA I RADIO LAV PLUS из Ужица, 

Љубе Стојановића бр.3,– TV LAVUE, да на име месечне накнаде за пружање медијске 

услуге телевизијског програма уплаћује износ од  1.668,08 динара.   

на рачун Регулаторног тела за електронске медије број 840-978627-49,  

са назнаком – сврха плаћања: 

Уплата месечне накнаде за право на пружање медијске услуге телевизијског програма 

на  локалном подручју,       

и позивом на број овог решења, 

почев од ....... 2016. године па убудуће, док за то постоје законски услови, тако што ће 

уплату вршити од првог до петог у месецу за текући месец, а под претњом принудног 

извршења.  

 

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

 

  

6. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању годишње накнаде за право на 

пружање медијске услуге телевизијског прогрaма путем кабловске 

дистрибутивне мреже за TV JEDINSTVO MEDIA TEAM DOO из Новог 

Пазара, Авној-а Д- ТВ Јединство, зона покривања општина Нови Пазар;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

П Р И В Р Е М Е Н О   Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге 

телевизијског програма путем електронске комуникационе мреже, на локалном 

подручју - општина Босилеград коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге TV 

Jedinstvo Media Team д.о.о. из Новог Пазара, Авној-а Д – ТВ Јединство и то од ..... 2016. 

године, па убудуће док за то постоје услови,  у износу од 38.633,00 динара. 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ TV Jedinstvo Media Team д.о.о. из Новог Пазара, Авној-а Д – ТВ 

Јединство, да на име месечне накнаде за пружање медијске услуге телевизијског 

програма уплаћује износ од  3.219,42 динара.   

на рачун Регулаторног тела за електронске медије број 840-978627-49,  

са назнаком – сврха плаћања: 

Уплата месечне накнаде за право на пружање медијске услуге телевизијског програма 

на  локалном подручју,       

и позивом на број овог решења, 

почев од ....... 2016. године па убудуће, док за то постоје законски услови, тако што ће 

уплату вршити од првог до петог у месецу за текући месец, а под претњом принудног 

извршења.  

 

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

 



 

  

7. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању годишње накнаде за право на 

пружање медијске услуге телевизијског прогрaма путем кабловске 

дистрибутивне мреже за Ивана Ђорђевић Методиев ПР Агенција за 

кинематографску и телевизијску продукцију „Нибои Врање“, из Врања, 

Маричка 20 – ТВ Инфо Кодал, зона покривања општина Босилеград;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

П Р И В Р Е М Е Н О   Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге 

телевизијског програма путем електронске комуникационе мреже, на локалном 

подручју - општина Босилеград коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге Ивана 

Ђорђевић Методиев ПР Агенција за кинематографску и телевизијску продукцију 

„Нибои Врање“, из Врања, Маричка 20 – ТВ Инфо Кодал  и то од ..... 2016. године, па 

убудуће док за то постоје услови,  у износу од 3.128,00 динара. 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Ивана Ђорђевић Методиев ПР Агенција за кинематографску и 

телевизијску продукцију „Нибои Врање“, из Врања, Маричка 20 – ТВ Инфо Кодал, да 

на име месечне накнаде за пружање медијске услуге телевизијског програма уплаћује 

износ од  260,67 динара.   

на рачун Регулаторног тела за електронске медије број 840-978627-49,  

са назнаком – сврха плаћања: 

Уплата месечне накнаде за право на пружање медијске услуге телевизијског програма 

на  локалном подручју,       

и позивом на број овог решења,  

почев од ....... 2016. године па убудуће, док за то постоје законски услови, тако што ће 

уплату вршити од првог до петог у месецу за текући месец, а под претњом принудног 

извршења.  

 

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

 

  

8. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева СЛАЂАНА КОТУРОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И 

ЕМИТОВАЊЕ ТВ ПРОГРАМА НД САТ РАШКА, ул.  Стара Стругара ББ, 

Рашка  - НД САТ, бр. 05-1212/16 од 25.04.2016. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање аудио-визуелне медијске услуге СЛАЂАНА 

КОТУРОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ЕМИТОВАЊЕ ТВ ПРОГРАМА НД САТ РАШКА, 



 

ул.  Стара Стругара ББ, Рашка  - НД САТ, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

  

9. Разматрање и доношење одлуке о допуни Решења Савета бр. 02-445/15-17 од 

15. априла 2015. године којим је додељено право приступа другом 

мултиплексу, у зони расподеле Суботица-Сомбор пружаоцима медијских 

услуга који имају дозволе за пружање медијске услуге телевизијског 

програма на подручју целе Републике,  подручју региона и локалним 

подручјима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Д О П У Н С К О   Р Е Ш Е Њ Е 

 

Решење Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. 02-445/15-17 од 15. 

априла 2015. године и бр.02-445/15-222 од 16. јуна 2015. године, којим се 

додељује право на приступ другом мултиплексу у зони расподеле Суботица-

Сомбор  за мрежу ЈП „Емисиона техника и везе“, допуњује се у ставу 2, тако што 

се  тачка 3. брише, а уместо ње додаје: 

3. „YU Eco“д.о.о. из Суботице, Магнетна поља бб – TV YU ECO(ималац дозволе за 

пружање услуга телевизијског програма на локалном подручју - радиодифузна 

област 8, Л147); 

4. Фондација Панонија из Суботице, Аге Мамужића бр. 11/III- PANON TV (ималац 

дозволе за пружање услуга телевизијског програма на локалном подручју - 

радиодифузна област 8, Л147); 

тачка 4. постаје тачка 5.; 

 тако што се ставу 3, мења логичка нумерација, и она сада гласи: 

1. Јавна медијска установа “Радио-телевизија Србије“ -  РТС 1; 

2. Јавна медијска установа “Радио-телевизија Србије“ - РТС 2; 

3. Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о, 

Београд, Незнаног јунака 1 -  ТВ Пинк;  

4. Радио дифузно предузеће Б92 А.Д. Београд, Аутопут за Загреб 22- ТВ Б92; 

5. Прва телевизија Д.О.О., Београд. Аутопут 22- ТВ Прва и  

6.  Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV 

Д.О.О., Београд, Александра Дупчека 14- Национална Happy TV и Привредно 

друштво за радио и телевизијске активности Happy K. телевизија Д.О.О., 

Београд, Александра Дуппчека 14- Happy K; 

7. Јавна медијска установа „Радио телевизија Воводине“ - РТВ 1; 

8. Јавна медијска установа „Радио телевизија Воводине“ - РТВ 2; 

9. Јавна медијска установа “Радио-телевизија Србије“ -  РТС 3; 

10. Јавна медијска установа “Радио-телевизија Србије“ -  РТС ХД; 

11. „РТВ Панонија“ д.о.о. за емитовање радио и ТВ програма, из Новог Сада, Хајдук 

Вељкова бр. 11-ТВ Панонија; 

12. „ ТВ Мост „д.о.о. за информативну издавачку делатност, из Новог Сада Арсе 

Теодоровића бр. 5- ТВ Мост; 



 

13. „YU Eco“д.о.о. из Суботице, Магнетна поља бб – TV YU ECO 

14.  Фондација Панонија из Суботице, Аге Мамужића бр. 11/III- PANON TV ; 

15. „Спектар“ експорт –импорт и маркетинг д.о.о. из Сомбора, Париска бр.1-ТВ 

Спектар . 

У преосталом делу решење остаје неизмењено. 

 

  

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радиодифузно предузеће "Б 92" а.д. – Radio PLAY из Београда, пре истека 

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

електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Радиодифузно 

предузеће "Б 92" а.д. – Radio PLAY из Београда, пре истека времена на које је издата 

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

 

  

11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радиодифузно предузеће "Б 92" а.д. – ТВ Б 92 из Београда, пре истека 

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

електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Радиодифузно 

предузеће "Б 92" а.д. – ТВ Б 92 из Београда, пре истека времена на које је издата сходно 

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

 

  

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радиодифузно предузеће "ПРВА" телевизија д.о.о. – ПРВА из Београда, пре 

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

електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

 

 

 

 



 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Радиодифузно 

предузеће "ПРВА" телевизија д.о.о. – ПРВА из Београда, пре истека времена на које је 

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

 

  

13. Усвајање Правилника о висини, измени висине и начину обрачунавања 

накнаде за пружање медијске услуге;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Правилник о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за 

пружање медијске услуге. 

 

Налаже се стручној служби да Правилник о висини, измени висине и начину 

обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге да исти достави Министарству 

културе и информисања на даље поступање. 

 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

У Београду,        

дана 25. маja 2016. године                                                       

Записник сачинила 

 

Драгана Таљић 

      заменик председника Савета 

 

                                                                                                                       Горан Петровић 

 


