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З А П И С Н И К 

 

са 261. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 18.07.2016. 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 одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Друштво са 

ограниченом одговорношћу за емитовање радио програма  ,, Панда радио'', 

Кажиња, ул. Босанска бб – Панда Радио , за продужење дозволе за пружање 

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

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

маркетинг и информисање РТВ „CITY“ д.о.о. из Уба, ул. Свете Поповића бр. 57 

– РАДИО CITY UB, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

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

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

услуге на основу захтева  JET-COMPANY DOO ZA TELEKOMUNIKACIJE, 

RAZVOJ I PROJEKTOVANJE KIKINDA , ул. Михајла Пупина 11 , Кикинда- ТВ 

ВК, бр. 05-1181/16-1 од 12.05.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

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

услуге на основу захтева  ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

ЗА МАРКЕТИНГ И УСЛУГЕ РАДИО ЛАВ ВРШАЦ, ул. Степе Степановића 6, 



 

Вршац- ТВ Лав, бр. 05-1324/16-1 од 20.05.2016. године, сходно члану 83. Закона 

о електронским медијима; 

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

услуге на основу захтева  PREDUZEĆE ZA USLUGE I INFORMISANJE EKRAN 

OD ENVER ISLAMOVIĆ I DR., NOVI PAZAR , ул. Хилма Рожајца 55 , Нови 

Пазар- Санџак ТВ, бр. 05-1239/16-1 од 19.05.2016. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима; 

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

услуге на основу захтева  RADIODIFUZNOPRIVREDNO DRUŠTVO RADIO S 

DOO BEOGRAD (ČUKARICA), ул. Кнеза Вишеслава 72, Београд, Чукарица- 

Радио С ТВ, бр. 05-1477/16-1 од 05.07.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

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

услуге на основу захтева Удружења "Нови Кнежевац и околина", ул.  Српска 

125, Нови Кнежевац - НКинфо, бр. 05-1746/16 од 24.06.2016. године, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

услуге на основу захтева  PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I 

USLUGE M OD VRANJE, ул.  Херцеговачка 13 , Врање - Телевизија Фокус, бр. 

05-1494/16-1 од 17.06.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

10. Доношење одлуке о висини годишње накнаде за пружање медијске услуге 

пружаоца медијске услуге «Радио телевизија Мајданпек» ДОО Мајданпек; 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге „Kopernikus Radio Televizija 

Jagodina“ д.о.о. из Јагодине, ул. Вука Караџића бр. 5 – ТВ Јагодина; 

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Милановић Broadcasting company – Радио Fox доо предузеће за емитовање радио 

телевизијског програма, Сента, ул. Топартска бр. 24 – Радио Fox, за промену 

власничке структуре; 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Друштвa са ограниченом 

одговорношћу за маркетинг, трговину и услуге «Студио Џокер», из Чачка, ул. 

Љубићки кеј бр. 17/1 – Радио Џокер; 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Radio Lux d.o.o., Смедерево, 

ул. Шалиничка бб – Lux Radio; 

15. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Радио телевизија „Prima 

internacional“  д.о.о. из Бајине Баште,  ул. Вука Караџића бр. 32  - ТВ Прима, за 

проширење сигнала у алотмент  Цер –Маљен; 

16. Информација о достављеном ИЗВЕШТАЈУ О ПОСЛОВАЊУ ЈМУ РТС ЗА 2015. 

годину и обављеној годишњој ревизији прихода и расхода од  стране независног 

овлашћеног ревизора Финансијских извештаја за 2015.г; 

17. Извештај о поднетим предлозима за извршење/пријавама потраживања у стечају 

подељеним по групама и стање у предметима на дан 13.07.2016. године;     

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 



 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 261. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Друштво 

са ограниченом одговорношћу за емитовање радио програма  ,, Панда 

радио'', Кажиња, ул. Босанска бб – Панда Радио , за продужење дозволе за 

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

медијима; 

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

за маркетинг и информисање РТВ „CITY“ д.о.о. из Уба, ул. Свете Поповића 

бр. 57 – РАДИО CITY UB, за продужење дозволе за пружање медијске 

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

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

услуге на основу захтева  JET-COMPANY DOO ZA TELEKOMUNIKACIJE, 

RAZVOJ I PROJEKTOVANJE KIKINDA , ул. Михајла Пупина 11 , 

Кикинда- ТВ ВК, бр. 05-1181/16-1 од 12.05.2016. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима; 

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

услуге на основу захтева  ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ ЗА МАРКЕТИНГ И УСЛУГЕ РАДИО ЛАВ ВРШАЦ, 

ул. Степе Степановића 6, Вршац- ТВ Лав, бр. 05-1324/16-1 од 20.05.2016. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

услуге на основу захтева  PREDUZEĆE ZA USLUGE I INFORMISANJE 

EKRAN OD ENVER ISLAMOVIĆ I DR., NOVI PAZAR , ул. Хилма Рожајца 

55 , Нови Пазар- Санџак ТВ, бр. 05-1239/16-1 од 19.05.2016. године, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

услуге на основу захтева  RADIODIFUZNOPRIVREDNO DRUŠTVO RADIO 

S DOO BEOGRAD (ČUKARICA), ул. Кнеза Вишеслава 72, Београд, 

Чукарица- Радио С ТВ, бр. 05-1477/16-1 од 05.07.2016. године, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима; 

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

услуге на основу захтева Удружења "Нови Кнежевац и околина", ул.  

Српска 125, Нови Кнежевац - НКинфо, бр. 05-1746/16 од 24.06.2016. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

услуге на основу захтева  PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I 

USLUGE M OD VRANJE, ул.  Херцеговачка 13 , Врање - Телевизија Фокус, 

бр. 05-1494/16-1 од 17.06.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

10. Доношење одлуке о висини годишње накнаде за пружање медијске услуге 

пружаоца медијске услуге «Радио телевизија Мајданпек» ДОО Мајданпек; 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге „Kopernikus Radio 

Televizija Jagodina“ д.о.о. из Јагодине, ул. Вука Караџића бр. 5 – ТВ 

Јагодина; 



 

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Милановић Broadcasting company – Радио Fox доо предузеће за емитовање 

радио телевизијског програма, Сента, ул. Топартска бр. 24 – Радио Fox, за 

промену власничке структуре; 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Друштвa са 

ограниченом одговорношћу за маркетинг, трговину и услуге «Студио 

Џокер», из Чачка, ул. Љубићки кеј бр. 17/1 – Радио Џокер; 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Radio Lux d.o.o., 

Смедерево, ул. Шалиничка бб – Lux Radio; 

15. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Радио телевизија „Prima 

internacional“  д.о.о. из Бајине Баште,  ул. Вука Караџића бр. 32  - ТВ Прима, 

за проширење сигнала у алотмент  Цер –Маљен; 

16. Информација о достављеном ИЗВЕШТАЈУ О ПОСЛОВАЊУ ЈМУ РТС ЗА 

2015. годину и обављеној годишњој ревизији прихода и расхода од  стране 

независног овлашћеног ревизора Финансијских извештаја за 2015.г; 

17. Извештај о поднетим предлозима за извршење/пријавама потраживања у 

стечају подељеним по групама и стање у предметима на дан 13.07.2016. 

године;           

  

2. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Друштво 

са ограниченом одговорношћу за емитовање радио програма  ,, Панда 

радио'', Кажиња, ул. Босанска бб – Панда Радио , за продужење дозволе за 

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

медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за продужење дозволе пружаоца медијске услуге Друштво са 

ограниченом одговорношћу за емитовање радио програма  ,, Панда радио'', Кажиња, ул. 

Босанска бб – Панда Радио. 

  

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

за маркетинг и информисање РТВ „CITY“ д.о.о. из Уба, ул. Свете Поповића 

бр. 57 – РАДИО CITY UB, за продужење дозволе за пружање медијске 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за продужење дозволе пружаоца медијске Предузећа за маркетинг и 

информисање РТВ „CITY“ д.о.о. из Уба, ул. Свете Поповића бр. 57 – РАДИО CITY UB. 

 

 



 

  

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

услуге на основу захтева  JET-COMPANY DOO ZA TELEKOMUNIKACIJE, 

RAZVOJ I PROJEKTOVANJE KIKINDA , ул. Михајла Пупина 11 , 

Кикинда- ТВ ВК, бр. 05-1181/16-1 од 12.05.2016. 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 на захтев JET-

COMPANY DOO ZA TELEKOMUNIKACIJE, RAZVOJ I PROJEKTOVANJE KIKINDA , 

ул. Михајла Пупина 11 , Кикинда- ТВ ВК, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

 

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

JET-COMPANY DOO ZA TELEKOMUNIKACIJE, RAZVOJ I PROJEKTOVANJE 

KIKINDA , ул. Михајла Пупина 11 , Кикинда- ТВ ВК, сходно члану 36. Закона о 

електронским медијима. 

  

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

услуге на основу захтева  ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ ЗА МАРКЕТИНГ И УСЛУГЕ РАДИО ЛАВ ВРШАЦ, 

ул. Степе Степановића 6, Вршац- ТВ Лав, бр. 05-1324/16-1 од 20.05.2016. 

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 на захтев ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА МАРКЕТИНГ И УСЛУГЕ РАДИО ЛАВ 

ВРШАЦ, ул. Степе Степановића 6, Вршац- ТВ Лав, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима. 

 

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

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА МАРКЕТИНГ И УСЛУГЕ 

РАДИО ЛАВ ВРШАЦ, ул. Степе Степановића 6, Вршац- ТВ Лав, сходно члану 36. 

Закона о електронским медијима. 

  

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

услуге на основу захтева  PREDUZEĆE ZA USLUGE I INFORMISANJE 

EKRAN OD ENVER ISLAMOVIĆ I DR., NOVI PAZAR , ул. Хилма Рожајца 

55 , Нови Пазар- Санџак ТВ, бр. 05-1239/16-1 од 19.05.2016. 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 на захтев PREDUZEĆE 

ZA USLUGE I INFORMISANJE EKRAN OD ENVER ISLAMOVIĆ I DR., NOVI 

PAZAR , ул. Хилма Рожајца 55 , Нови Пазар- Санџак ТВ, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима. 

 

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

PREDUZEĆE ZA USLUGE I INFORMISANJE EKRAN OD ENVER ISLAMOVIĆ I DR., 

NOVI PAZAR , ул. Хилма Рожајца 55 , Нови Пазар- Санџак ТВ, сходно члану 36. 

Закона о електронским медијима. 

 

  

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

услуге на основу захтева  RADIODIFUZNOPRIVREDNO DRUŠTVO RADIO 

S DOO BEOGRAD (ČUKARICA), ул. Кнеза Вишеслава 72, Београд, 

Чукарица- Радио С ТВ, бр. 05-1477/16-1 од 05.07.2016. 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 на захтев 

RADIODIFUZNOPRIVREDNO DRUŠTVO RADIO S DOO BEOGRAD (ČUKARICA), 

ул. Кнеза Вишеслава 72, Београд, Чукарица- Радио С ТВ, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима. 

 

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

RADIODIFUZNOPRIVREDNO DRUŠTVO RADIO S DOO BEOGRAD (ČUKARICA), 

ул. Кнеза Вишеслава 72, Београд, Чукарица- Радио С ТВ, сходно члану 36. Закона о 

електронским медијима. 

  

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

услуге на основу захтева Удружења "Нови Кнежевац и околина", ул.  

Српска 125, Нови Кнежевац - НКинфо, бр. 05-1746/16 од 24.06.2016. 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 медијске услуге на захтев Удружења "Нови Кнежевац и 

околина", ул.  Српска 125, Нови Кнежевац - НКинфо, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима. 



 

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

Удружења "Нови Кнежевац и околина", ул.  Српска 125, Нови Кнежевац - НКинфо, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

  

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

услуге на основу захтева  PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I 

USLUGE M OD VRANJE, ул.  Херцеговачка 13 , Врање - Телевизија Фокус, 

бр. 05-1494/16-1 од 17.06.2016. 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 на захтев PREDUZEĆE 

ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE M OD VRANJE, ул. Херцеговачка 13 , Врање- 

Телевизија Фокус, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

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

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE M OD VRANJE, ул. 

Херцеговачка 13 , Врање- Телевизија Фокус, сходно члану 36. Закона о електронским 

медијима. 

  

10. Доношење одлуке о висини годишње накнаде за пружање медијске услуге 

пружаоца медијске услуге «Радио телевизија Мајданпек» ДОО Мајданпек;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује висина годишње накнаде за право на пружање 

медијске услуге телевизије коју је пружалац медијске услуге «Радио телевизија 

Мајданпек» ДОО Мајданпек, дужно да плаћа у износу од 143.789,00 динара, почев од 

дана доношења одлуке Савета Регулатора, па убудуће док за то буду постојале 

законски услови и 

 

Решење којим се утврђује висина годишње накнаде за право на пружање медијске 

услуге радија коју је пружалац медијске услуге «Радио телевизија Мајданпек» ДОО 

Мајданпек, дужно да плаћа у износу од 7.189,00 динара, почев од дана доношења 

одлуке Савета Регулатора, па убудуће док за то буду постојале законски услови. 

  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге „Kopernikus Radio 

Televizija Jagodina“ д.о.о. из Јагодине, ул. Вука Караџића бр. 5 – ТВ 

Јагодина;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 



 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на измену идентификационог знака пружаоца медијске услуге 

„Kopernikus Radio Televizija Jagodina“ д.о.о. из Јагодине, ул. Вука Караџића бр. 5 – ТВ 

Јагодина,  у нови идентификациони знак „Коперникус Телевизија Јагодина“.  

 

Обавестити Емисиону  технику и везе о промени идентификационог знака ТВ Јагодина 

у нови идентификациони знак „Коперникус Телевизија Јагодина“.  

 

Налаже се Стручној служби Регулатора да изврши промену података у дозволи за 

пружање медијске услуге „Kopernikus Radio Televizija Jagodina“ д.о.о. из Јагодине, ул. 

Вука Караџића бр. 5 – Коперникус Телевизија Јагодина, који се односе на 

идентификациони знак наведеног пружаоца медијске услуге. 

 

  

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Милановић Broadcasting company – Радио Fox доо предузеће за емитовање 

радио телевизијског програма, Сента, ул. Топартска бр. 24 – Радио Fox, за 

промену власничке структуре;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке структуре 

Милановић Broadcasting company – Радио Fox доо предузеће за емитовање радио 

телевизијског програма, Сента, ул. Топартска бр. 24 – Радио Fox која би била извршена 

тако што би његов досадашњи власник Силвиа Милановић Дањи из Сенте, пренела 

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

Ароксалаши Имреа из Сенте, у обиму од 26%, на Жолт Нађа из Сенте, у обиму од 50% 

и на Ароксалаши Гергеља из Кањиже, у обиму од 24%, неће настати стање којим се 

нарушава медијски плурализам. 

 

Даје се налог Стручној служби да након достављања извода из АПР-а изврши промену 

података у дозволи за емитовање програма Радио Fox. 

  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Друштвa са 

ограниченом одговорношћу за маркетинг, трговину и услуге «Студио 

Џокер», из Чачка, ул. Љубићки кеј бр. 17/1 – Радио Џокер;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на измену идентификационог знака из „RADIO JOKER“ у „JOKER - 

NAXI RADIO 95,6 Mhz“. 



 

Обавестити Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске услуге о 

насталој промени идентификационог знака. 

 

Налаже се Стручној служби Регулатора да након достављања измењене дозволе за 

коришћење радио-фреквенције за радио станицу од стране РАТЕЛА-а, изврши промену 

у дозволи за пружање медијске услуге Друштвa са ограниченом одговорношћу за 

маркетинг, трговину и услуге «Студио Џокер», из Чачка, ул. Љубићки кеј бр. 17/1 – 

Радио Џокер, који се односи на промену идентификационог знака. 

 

  

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Radio Lux d.o.o., 

Смедерево, ул. Шалиничка бб – Lux Radio;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на измену идентификационог знака из „LUX RADIO” у „LUX NAXI 

RADIO“.  

 

Обавестити Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске услуге о 

насталој промени идентификационог знака. 

 

Налаже се Стручној служби Регулатора да након достављања измењене дозволе за 

коришћење радио-фреквенције за радио станицу од стране РАТЕЛА-а, изврши промену 

у дозволи за пружање медијске услуге Lux d.o.o., Смедерево, ул. Шалиничка бб који се 

односи на промену идентификационог знака. 

 

  

15. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Радио телевизија „Prima 

internacional“  д.о.о. из Бајине Баште,  ул. Вука Караџића бр. 32  - ТВ Прима, 

за проширење сигнала у алотмент  Цер –Маљен;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев Радио телевизија „Prima internacional“  д.о.о. из Бајине Баште,  ул. Вука 

Караџића бр. 32  - ТВ Прима и измени Решење Савета бр. 02-445/15-391 од 16. јуна 

2015. године, којим је додељено право приступа другом мултиплексу у алотменту Цер – 

Маљен, тако што ће ново решење да гласи: 

  

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на основу члана 192 и члана 206 Закона 

о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01 и „Службени 

гласник РС“ бр.30/10) по службеној дужности у поступку утврђивања права приступа 

мултиплексу у зони расподеле Цер - Маљен за пружаоца медијске услуге Радио 



 

телевизија „Prima internacional“  д.о.о. из Бајине Баште,  ул. Вука Караџића бр. 32  - ТВ 

Прима, на седници одржаној дана ........ године, донео је  

 

Д О П У Н С К О   Р Е Ш Е Њ Е 

 

Решење Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. 02-445/15-391 од 16. јуна 

2015. године, којим се додељује право на приступ другом мултиплексу у зони 

расподеле Цер - Маљен  за мрежу ЈП „Емисиона техника и везе“, допуњује се у ставу 1, 

тако што се након тачке 5 . тог става додаје: 

 

Радио телевизија „Prima internacional“ д.о.о. Бајине Баште, ул. Вука Караџића бб- ТВ 

Прима (ималац дозволе за емитовање програма на локалном подручју – радиодифузна 

област 6 , Л 100). 

 

тако што се у ставу 2, након тачке 13. тог става додаје: 

 

Радио телевизија „Prima internacional“ д.о.о. Бајине Баште, ул. Вука Караџића бб- ТВ 

Прима тако што се у образложењу Решења, у четвртом ставу, у седмом реду, после 

речи ВА плус, додаје: „ТВ Прима,“ 

 

У преосталом делу решење остаје неизмењено. 

 

  

16. Информација о достављеном ИЗВЕШТАЈУ О ПОСЛОВАЊУ ЈМУ РТС ЗА 

2015. годину и обављеној годишњој ревизији прихода и расхода од  стране 

независног овлашћеног ревизора Финансијских извештаја за 2015.г;   

             

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем. 

 

  

17. Извештај о поднетим предлозима за извршење/пријавама потраживања у 

стечају подељеним по групама и стање у предметима на дан 13.07.2016. 

године;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем. 

 

 

 

 

 



 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

У Београду,        

дана 18. јула 2016. године                                                       

Записник сачинила 

 

Драгана Таљић 

      заменик председника Савета 

 

                                                                                                                       Горан Петровић 

 


