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З А П И С Н И К 

 

са 267. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 05.09.2016. 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 „Pallas 

Producion“ д.о.о., предузеће за телекомуникације и радио и телевизијске 

активности, ул. Крајишка бр.39, Банатско Велико село- RADIO PALLAS, за 

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

Закона о електронским медијима;  

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „M-31“ друштво 

са ограниченом одговорношћу, Ужице, Пословни центар Трг IV спрат – Први 

радио 98,7 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима;  

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштвo са 

ограниченом одговорношћу „Радио 014“  из Ваљева, Лепеничка 9 – Радио 014 за 

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

електронским медијима;  

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Производно 

услужно предузеће „Бис – комерц“ д.о.о. из Београда, ул. Алексе Ненадовића бр. 



 

19-21 – Радио Бис 97,9 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „STEFAN 

STREET” Д.О.О. из Апатина, Радничка 3 – Радио Дунав за продужење дозволе 

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

медијима;  

7. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво са 

ограниченом одговорношћу за производњу, промет роба и услуга „Danelli“ из 

Алибунара, ул. Братства и јединства 1 – Радио Фар за продужење дозволе за 

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

медијима;  

8. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Ваш клас” доо 

друштво за радио активности, производњу, трговину и услуге из Дрлупе, 

Властимира Весића 61 – Радио Клас за продужење дозволе за пружање медијске 

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

9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Radio Xanadu” 

д.о.о. из Чачка, ул. Скадарска бр. 1 – Радио Клик ФМ 032 100,8 за продужење 

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

електронским медијима;  

10. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радиодифузни 

центар католичке цркве Радио Марија из Новог Сада, ул. Косте Абрашевића бр. 

16 – Радио Марија Нови Сад, за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

11. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Информативно - 

издавачки центар католичке цркве Радио Марија из Сомбора, трг Св. Терезије 

бр. 3 – Радио Марија Сомбор, за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

12. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Информативно - 

издавачки центар католичке цркве Радио Марија из Суботице, трг Св. Терезије 

бр. 3 – Радио Марија Суботица, за продужење дозволе за пружање медијске 

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

13. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЕПАРХИЈЕ 

МИЛЕШЕВСКЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Пријепоље, Ћиркова бб – 

Радио Милешева за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима;  

14. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Развојни центар 

„Ром“, Обреновац, ул. Цара Лазара бр. 94 – Радио Ром за продужење дозволе за 

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

медијима;  

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

радиодифузију и маркетинг Радио Сан д.о.о., ул. Омладинска бр. 3, Ужице- 

РАДИО САН, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;  

16. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Епархије 

шумадијске српске православне цркве, Крагујевац, ул. Краља Александра I 

Карађорђевића – Радио Златоусти за продужење дозволе за пружање медијске 

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



 

17. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЕПАРХИЈЕ 

НИШКЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Ниш, Епископска бр. 3 – Радио 

Глас 90,2 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 

88. Закона о електронским медијима;  

18. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавно новинско-издавачко, радио-дифузно и ТВ предузеће «РЕЧ 

РАДНИКА» са ПО, Алексинац – Радио Алт;  

19. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа радио и телевизија «ТРСТЕНИК» са ПО 

Трстеник;  

20. 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;       

21. 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;  

22. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «ТВ СМЕДЕРЕВО» Смедерево;  

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

захтева Радио телевизије Мајданпек доо Мајданпек, ул. Змај Јовина бр. 3, 

Мајданпек – ТВ Мајданпек, бр. 05-1326/16-1 од 04.08.2016. године, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима;  

24. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за право 

на пружање медијске услуге радија, на подручју региона, за пружаоца медијске 

услуге Предузеће за радио дифузну делатност и пружање услуга   „ТДИ РАДИО 

И ТЕЛЕВИЗИЈА“ д.о.о. из  Београда,ул.Алексе Ненадовића бр.19-21- ТДИ 

РАДИО 91,7;  

25. Разматрање  молбе  Радио Телевизије Мајданпек д.о.о. из Мајданпека, Змај 

Јовина бр.3  - ТВ  Мајданпек, за  сагласност за укључивање у алотмент 

Тупижница;  

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге ДОО «РАДИО 9», ул. Кнез 

Михајлова бр. 10, Крагујевац;  

27. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца мрдијске услуге ДОО за 

радио и телевизијску делатност «РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РУБИН» Крушевац – 

РУБИН РАДИО;  

28. Обавештење о пружаоцима медијских услуга којима је дозвола престала да важи 

18.08.2016. године;  

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 



 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 267. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Pallas 

Producion“ д.о.о., предузеће за телекомуникације и радио и телевизијске 

активности, ул. Крајишка бр.39, Банатско Велико село- RADIO PALLAS, за 

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

2. Закона о електронским медијима;  

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „M-31“ 

друштво са ограниченом одговорношћу, Ужице, Пословни центар Трг IV 

спрат – Први радио 98,7 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштвo са 

ограниченом одговорношћу „Радио 014“  из Ваљева, Лепеничка 9 – Радио 

014 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 

88. Закона о електронским медијима;  

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Производно 

услужно предузеће „Бис – комерц“ д.о.о. из Београда, ул. Алексе 

Ненадовића бр. 19-21 – Радио Бис 97,9 за продужење дозволе за пружање 

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

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „STEFAN 

STREET” Д.О.О. из Апатина, Радничка 3 – Радио Дунав за продужење 

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

електронским медијима;  

7. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво са 

ограниченом одговорношћу за производњу, промет роба и услуга „Danelli“ 

из Алибунара, ул. Братства и јединства 1 – Радио Фар за продужење дозволе 

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

медијима;  

8. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Ваш клас” 

доо друштво за радио активности, производњу, трговину и услуге из 

Дрлупе, Властимира Весића 61 – Радио Клас за продужење дозволе за 

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

медијима;  

9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Radio 

Xanadu” д.о.о. из Чачка, ул. Скадарска бр. 1 – Радио Клик ФМ 032 100,8 за 

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

Закона о електронским медијима;  

10. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Радиодифузни центар католичке цркве Радио Марија из Новог Сада, ул. 

Косте Абрашевића бр. 16 – Радио Марија Нови Сад, за продужење дозволе 

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

медијима;  

11. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Информативно - издавачки центар католичке цркве Радио Марија из 

Сомбора, трг Св. Терезије бр. 3 – Радио Марија Сомбор, за продужење 

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

електронским медијима; 



 

12. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Информативно - издавачки центар католичке цркве Радио Марија из 

Суботице, трг Св. Терезије бр. 3 – Радио Марија Суботица, за продужење 

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

електронским медијима; 

13. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЕПАРХИЈЕ 

МИЛЕШЕВСКЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Пријепоље, Ћиркова 

бб – Радио Милешева за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

14. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Развојни 

центар „Ром“, Обреновац, ул. Цара Лазара бр. 94 – Радио Ром за продужење 

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

електронским медијима;  

15. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

за радиодифузију и маркетинг Радио Сан д.о.о., ул. Омладинска бр. 3, 

Ужице- РАДИО САН, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

16. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Епархије 

шумадијске српске православне цркве, Крагујевац, ул. Краља Александра I 

Карађорђевића – Радио Златоусти за продужење дозволе за пружање 

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

17. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЕПАРХИЈЕ 

НИШКЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Ниш, Епископска бр. 3 – 

Радио Глас 90,2 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

18. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавно новинско-издавачко, радио-дифузно и ТВ предузеће 

«РЕЧ РАДНИКА» са ПО, Алексинац – Радио Алт;  

19. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа радио и телевизија «ТРСТЕНИК» са ПО 

Трстеник;  

20. 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;       

21. 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;  

22. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «ТВ СМЕДЕРЕВО» Смедерево;  

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

захтева Радио телевизије Мајданпек доо Мајданпек, ул. Змај Јовина бр. 3, 

Мајданпек – ТВ Мајданпек, бр. 05-1326/16-1 од 04.08.2016. године, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима;  

24. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

право на пружање медијске услуге радија, на подручју региона, за пружаоца 

медијске услуге Предузеће за радио дифузну делатност и пружање услуга   



 

„ТДИ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА“ д.о.о. из  Београда,ул.Алексе Ненадовића 

бр.19-21- ТДИ РАДИО 91,7;  

25. Разматрање  молбе  Радио Телевизије Мајданпек д.о.о. из Мајданпека, Змај 

Јовина бр.3  - ТВ  Мајданпек, за  сагласност за укључивање у алотмент 

Тупижница;  

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге ДОО «РАДИО 9», ул. 

Кнез Михајлова бр. 10, Крагујевац;  

27. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца мрдијске услуге 

ДОО за радио и телевизијску делатност «РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РУБИН» 

Крушевац – РУБИН РАДИО;  

28. Обавештење о пружаоцима медијских услуга којима је дозвола престала да 

важи 18.08.2016. године;           

  

2. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Pallas 

Producion“ д.о.о., предузеће за телекомуникације и радио и телевизијске 

активности, ул. Крајишка бр.39, Банатско Велико село- RADIO PALLAS, 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 услуге услуге „Pallas 

Producion“ д.о.о., предузеће за телекомуникације и радио и телевизијске активности, ул. 

Крајишка бр.39, Банатско Велико село- RADIO PALLAS. 

  

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „M-31“ 

друштво са ограниченом одговорношћу, Ужице, Пословни центар Трг IV 

спрат – Први радио 98,7 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 услуге „M-31“ 

друштво са ограниченом одговорношћу, Ужице, Пословни центар Трг IV спрат – Први 

радио 98,7. 

  

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштвo са 

ограниченом одговорношћу „Радио 014“  из Ваљева, Лепеничка 9 – Радио 

014 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 Друштвo са 

ограниченом одговорношћу „Радио 014“  из Ваљева, Лепеничка 9 – Радио 014. 

 

  

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Производно 

услужно предузеће „Бис – комерц“ д.о.о. из Београда, ул. Алексе 

Ненадовића бр. 19-21 – Радио Бис 97,9 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 Производно услужно 

предузеће „Бис – комерц“ д.о.о. из Београда, ул. Алексе Ненадовића бр. 19-21 – Радио 

Бис 97,9. 

  

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „STEFAN 

STREET” Д.О.О. из Апатина, Радничка 3 – Радио Дунав 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  „STEFAN STREET” 

Д.О.О. из Апатина, Радничка 3 – Радио Дунав. 

 

  

7. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво са 

ограниченом одговорношћу за производњу, промет роба и услуга „Danelli“ 

из Алибунара, ул. Братства и јединства 1 – Радио Фар 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 производњу, промет роба и услуга „Danelli“ из 

Алибунара, ул. Братства и јединства 1 – Радио Фар. 

 

 



 

  

8. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Ваш клас” 

доо друштво за радио активности, производњу, трговину и услуге из 

Дрлупе, Властимира Весића 61 – Радио Клас 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 „Ваш клас” доо 

друштво за радио активности, производњу, трговину и услуге из Дрлупе, Властимира 

Весића 61 – Радио Клас. 

  

9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Radio 

Xanadu” д.о.о. из Чачка, ул. Скадарска бр. 1 – Радио Клик ФМ 032 100,8 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 „Radio Xanadu” д.о.о. 

из Чачка, ул. Скадарска бр. 1 – Радио Клик ФМ 032 100,8. 

 

  

10. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Радиодифузни центар католичке цркве Радио Марија из Новог Сада, ул. 

Косте Абрашевића бр. 16 – Радио Марија Нови Сад, 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 Радиодифузни центар 

католичке цркве Радио Марија из Новог Сада, ул. Косте Абрашевића бр. 16 – Радио 

Марија Нови Сад. 

  

 

11. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Информативно - издавачки центар католичке цркве Радио Марија из 

Сомбора, трг Св. Терезије бр. 3 – Радио Марија Сомбор, 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 Информативно - 

издавачки центар католичке цркве Радио Марија из Сомбора, трг Св. Терезије бр. 3 – 

Радио Марија Сомбор. 

  

12. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Информативно - издавачки центар католичке цркве Радио Марија из 

Суботице, трг Св. Терезије бр. 3 – Радио Марија Суботица, 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 Информативно - 

издавачки центар католичке цркве Радио Марија из Суботице, трг Св. Терезије бр. 3 – 

Радио Марија Суботица. 

  

13. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЕПАРХИЈЕ 

МИЛЕШЕВСКЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Пријепоље, Ћиркова 

бб – Радио Милешева 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 ЕПАРХИЈЕ 

МИЛЕШЕВСКЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Пријепоље, Ћиркова бб – Радио 

Милешева. 

  

14. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Развојни 

центар „Ром“, Обреновац, ул. Цара Лазара бр. 94 – Радио Ром 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 Развојни центар 

„Ром“, Обреновац, ул. Цара Лазара бр. 94 – Радио Ром. 

 

  

15. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

за радиодифузију и маркетинг Радио Сан д.о.о., ул. Омладинска бр. 3, 

Ужице- РАДИО САН, 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 услуге Предузећа за 

радиодифузију и маркетинг Радио Сан д.о.о., ул. Омладинска бр. 3, Ужице- РАДИО 

САН. 

  

16. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Епархије 

шумадијске српске православне цркве, Крагујевац, ул. Краља Александра I 

Карађорђевића – Радио Златоусти 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 услуге Епархије 

шумадијске српске православне цркве, Крагујевац, ул. Краља Александра I 

Карађорђевића – Радио Златоусти. 

  

17. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЕПАРХИЈЕ 

НИШКЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Ниш, Епископска бр. 3 – 

Радио Глас 90,2 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 ЕПАРХИЈЕ НИШКЕ 

СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Ниш, Епископска бр. 3 – Радио Глас 90,2. 

 

 

 

 



 

  

18. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавно новинско-издавачко, радио-дифузно и ТВ предузеће 

«РЕЧ РАДНИКА» са ПО, Алексинац – Радио Алт;               

 

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 радио програма на локалном подручју коју је пружалац медијске 

услуге «May Media» ДОО Алексинац – Радио Алт, дужно да плаћа у износу од 

19.954,00 динара, почев од дана доношења одлуке Савета Регулатора, па убудуће док за 

то буду постојале законски услови. 

 

Даје налог стручним службама Регулатора да изврше промену података у дозволама за 

пружање медијских услуга које се односе на промену правне форме пружаоца медијске 

услуге, промену назива пружаоца медијске услуге, промену законског заступника, 

промену седишта пружаоца медијске услуге и промену власничке структуре. 

 

  

19. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа радио и телевизија «ТРСТЕНИК» са ПО 

Трстеник;               

 

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 радија и медијске услуге телевизије пружаоцу медијске услуге 

«РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА ТРСТЕНИК» ДОО Трстеник, коју је дужно да плаћа у почев 

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

законски услови. 

 

Даје налог стручним службама Регулатора да изврше промену података у дозволама за 

пружање медијских услуга које се односе на промену власничке структуре, промену 

назива пружаоца медијске услуге, промену законског заступника друштва и промену 

власничке структуре. 

  

20. 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;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 



 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге Регулаторног тела 

за електронске медије бр. 40/2007-10 од 28.03.2016. године издата пружаоцу медијске 

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

Нешића 38 – Тимочка телевизија у зони покривања Алотмент Тупижница (Бабушница, 

Бела Паланка, Бољевац, Димитровград, Гаџин Хан, Књажевац, Пирот, Сврљиг, 

Власотинце, Зајечар) и Алотмент Дели Јован (Бор, Голубац, Кладово, Кучево, 

Мајданпек, Неготин, Жагубица), пре истека времена на које је издата. 

 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на седницу Савета Регулатора ради 

изјашњења о чињенице које су биле основ за покретање поступка одузимања дозволе. 

 

  

21. 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;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге Регулаторног тела 

за електронске медије бр. 519/2014-1 од 24.07.2015. године издата пружаоцу медијске 

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

зони покривања Алотмент Јастребац: Алексинац, Блаце, Бојник, Ћићевац, Дољевац, 

Крушевац, Куршумлија, Лебане, Лесковац, Медвеђа, Мерошина, Ниш, Прокупље, 

Ражањ, Сокобања, Трстеник Варварин, Врњачка Бања, Житорађа, пре истека времена 

на које је издата. 

 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на седницу Савета Регулатора ради 

изјашњења о чињенице које су биле основ за покретање поступка одузимања дозволе. 

 

  

 

22. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «ТВ СМЕДЕРЕВО» Смедерево;               

 

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 пружаоцу медијске услуге «ТВ СМЕДЕРЕВО» ДОО 

Смедерево, дужно да плаћа у износу од 832.668,00 динара, почев од дана доношења 

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

 



 

Даје налог стручним службама Регулатора да изврше промену података у дозволама за 

пружање медијских услуга које се односе на промену власничке структуре, промену 

назива пружаоца медијске услуге, промену законског заступника друштва и промену 

власничке структуре. 

  

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

захтева Радио телевизије Мајданпек доо Мајданпек, ул. Змај Јовина бр. 3, 

Мајданпек – ТВ Мајданпек, бр. 05-1326/16-1 од 04.08.2016. 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 основу захтева Радио 

телевизије Мајданпек доо Мајданпек, ул. Змај Јовина бр. 3, Мајданпек – ТВ Мајданпек, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

Налаже се стручној служби да решењем утврди накнаду за пружање аудио-визуелне 

медијске услуге на основу захтева Радио телевизије Мајданпек доо Мајданпек, ул. Змај 

Јовина бр. 3, Мајданпек – ТВ Мајданпек, сходно члану 36. Закона о електронским 

медијима. 

  

24. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

право на пружање медијске услуге радија, на подручју региона, за пружаоца 

медијске услуге Предузеће за радио дифузну делатност и пружање услуга   

„ТДИ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА“ д.о.о. из  Београда,ул.Алексе Ненадовића 

бр.19-21- ТДИ РАДИО 91,7;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за  право на пружање медијске услуге радија 

на подручју региона за пружаоца медијске услуге Предузеће за радио дифузну 

делатност и пружање услуга „ТДИ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА“ д.о.о. из  Београда, 

ул.Алексе Ненадовића бр.19-21 - ТДИ РАДИО 91,7 и то од 15.08.2016. године па 

убудуће, док за то постоје законски услови, у износу од 60.839,00 динара. 

 

  

25. Разматрање  молбе  Радио Телевизије Мајданпек д.о.о. из Мајданпека, Змај 

Јовина бр.3  - ТВ  Мајданпек, за  сагласност за укључивање у алотмент 

Тупижница;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 



 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност за право на приступ алотменту Тупижница, пружаоцу медијске 

услуге Радио Телевизије Мајданпек д.о.о. из Мајданпека, Змај Јовина бр.3  - ТВ  

Мајданпек, будући да се зона покривања ТВ Мајданпек - општина Мајданпек, додатно 

покрива из алотмента Тупижница, а испуњени су и технички услови, односно постоје 

техничке могућности да се ТВ Мајданпек прикључи другом мултиплексу и у алотменту 

Тупижница, како је навело ЈП ЕТВ у свом допису. 

 

  

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге ДОО «РАДИО 9», ул. 

Кнез Михајлова бр. 10, Крагујевац;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на измену идентификационог знака из „RADIO 9“ у „Radio 9 NAXI 

95,9 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 ДОО «РАДИО 9», ул. Кнез Михајлова бр. 10, 

Крагујевац – „RADIO 9“, који се односи на промену идентификационог знака. 

 

  

27. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца мрдијске услуге 

ДОО за радио и телевизијску делатност «РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РУБИН» 

Крушевац – РУБИН РАДИО;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге ДОО за радио и телевизијску делатност 

«РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РУБИН» Крушевац – РУБИН РАДИО, којим ће обавестити 

истог да је према одредби из члана 105. став 1. Закона о електронским медијима 

("Службени гласник РС", бр. 83/14 и 6/16 - др.закон), ималац дозволе за пружање 

медијске услуге дужан да сваку промену власничке структуре у основном капиталу 

(промена оснивача или промена висибне учешћа оснивача у капиталу), претходно 

пријави Регулатору у писменој форми и да ће Савет Регулатора убудуће, у случају 

непријављивања промене власничке структуре Регулатору, покренути поступак 

изрицања мера, у складу са чланом 28. Закона о електронским медијима. 

 



 

Даје се налог Стручној служби Регулатора да изврши промену података на у дозволи за 

пружање медијске услуге радија ДОО за радио и телевизијску делатност «РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА РУБИН» Крушевац – РУБИН РАДИО, а који се односе на власничку 

структуру. 

  

28. Обавештење о пружаоцима медијских услуга којима је дозвола престала да 

важи 18.08.2016. године;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Следећим пружаоцима медиjске услуге радија дозвола за пружање медијске услуге 

престала је да важи 18.08.2016. године: 

 

1. Јавно предузеће „Радио Бела Паланка“ Бела Палaнка – Радио Бела Паланка, 

дозвола бр. 171/2008-3; 

2. Атом-зона д.о.о. Разбојна – Радио Зона, дозвола бр. 172/2008-1; 

3. Установа центар културе „Босилеград“ Босилеград – Радио Босилеград, дозвола 

бр. 174/2008; 

4. Друштво за производњу и емитовање радио и телевизијског програма „РТВ 

Алди“ Прешево – Радио Алди 95,9, дозвола бр. 186/2008-3; 

5. Радиодифузно предузеће „Визија“ д.о.о. Нови Пазар – Радио Ас Нови Пазар, 

дозвола бр. 194/2008-2; 

6. Беоцедип д.о.о. Београд – Радио Стари Рас, дозвола бр. 199/2008-3; 

7. Привредно друштво за продукцију и промет „Пек-Тон“ д.о.о. Кучево – Радио 

Звижд, дозвола бр. 208/2008; 

8. Акционарско друштво „Радио телевизија Сокобања“ Ниш – Радио Сокобања 

90,5, дозвола бр. 211/2008-2;  

9. Јавно предузеће „Радио телевизија Брус“ Брус – Радио Брус, дозвола бр. 

215/2008-4; 

10. Предузеће за радио и телевизијске активности, трговину и угоститељство „Радио 

216“ д.о.о. Банатско Карађорђево – Радио 216, дозвола бр. 262/2008-2; 

11. Културни центар општине Беочин, Беочин – Радио Беочин, дозвола бр. 266/2008; 

12. Установа за културу, образовање и информисање „Културно информативни 

центар Младост“ Футог – Радио Футог, дозвола бр. 267/2008; 

13. Установа за културу, информисање и образовање „Културно-информативни 

центар Кисач“ Кисач – Радио Кисач, дозвола бр. 269/2008-1.  

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са обавештењем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

У Београду,        

дана 05. септембра 2016. године                                                       

Записник сачинила 

 

Драгана Таљић 

      заменик председника Савета 

 

                                                                                                                       Горан Петровић 

 


