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З А П И С Н И К 

 

са 268. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 23.09.2016. 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 присуствовао Никола Попмихајлов, медијски аналитичар. 

 

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. Доношење одлуке о расписиваљу јавног конкурса за предлагање једног 

кандидата за члана  Управног одбора Јавне медијске установе установе „Радио – 

телевизија Војводине“ ;  

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио станица 

„No limit radio“ д.о.о. из Сенте, ул. Вука Караџића 23 – Радио No limit 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 Радио дифузно 

друштво „Браво Плус“ д.о.о. из Крагујевца, ул. Краља Александра I бр. 102 – 

Радио Браво ФМ 103,7 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 „Радио 

телевизија Инђија“ д.о.о. из Инђије, Војводе Степе 1 – Радио Инђија 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 Предузеће за 

производњу, промет и услуге „Лотел“ д.о.о. из Лознице, ул. Максима Горког 2 – 

Радио Лотел 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 Друштво са 

ограниченом одговорношћу радио и телевизијске делатности “Млава-медија” из 

Петровца на Млави, Бате Булића бб – Радио Млава 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 „Озон“ друштво 

са ограниченом одговорношћу предузеће за радио дифузну делатност, Сремска 

Митровица, Трг Светог Димитрија 36, локал 8 – Радио Озон 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 Предузећa за 

информисање „Радио телевизија Стара Пазова“ д.о.о. из Старе Пазове, Краља 

Петра I бр. 10 – Радио Стара Пазова 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 Друштва са 

ограниченом одговорношћу „Информативно маркетиншко друштво Вести“ из 

Ужица – Радио Ужице 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 „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; 

15. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге DRUŠTVА SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU INFORMATIVNO-PROPAGANDNI 

CENTAR KULA из Куле, ул. Максима Горког бр. 1 - Q RADIO 89,2 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 

AKCIONARSKO DRUŠTVO „RADIO TV PODRINJE“ из Лознице, ул. Кнеза 



 

Милоша  бр. 3 - РАДИО ПОДРИЊЕ за продужење дозволе за пружање медијске 

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

17. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

AKCIONARSKO DRUŠTVO „RADIO TV PODRINJE“, ул. Кнеза Милоша  бр. 3, 

Лозница - RADIO PODRINJE; 

18. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге PRIVREDNO 

DRUŠTVO „BRAVO“ D.O.O. из Пожаревца, ул. Прилепска  бр. 20б, Пожаревац - 

РАДИО БРАВО 100,2 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

19. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге AKORD D.O.O. 

PREDUZEĆE  ZA TRGOVINU I POSRЕDOVANJE из Суботице, ул. Tрг Цара 

Јована Ненада бр. 15/9 - Први радио 103 ФМ, за продужење дозволе за пружање 

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

20. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге УТП „Сити“, 

Свилајнац, ул. Димитрија Катића бб – Радио Чичица за продужење дозволе за 

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

медијима; 

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

ограниченом одговорношћу за телекомуникације “IN MAX“, Вршац, ул. Бихаћка 

бр. 16 – Muzički radio Max за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

22. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Д.о.о. за промет 

и услуге „96“, ил. Пигова бр. 4/78, Чачак- РАДИО 96, за продужење дозволе за 

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

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 одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва за 

емитовање и продукцију радио и ТВ програма „Media-press” д.о.о. из Врњачке 

Бање, ул. Немањина, вила Градиштанац 5 (приземље, лок. бр. 1) – Радио Бања 2  

99,1 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. 

Закона о електронским медијима;  

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

радиодифузију и телекомуникацију Бус, друштво са ограниченом одговорношћу, 

Ковин, ул. Светозара Марковића 15/10-Радио Бус за продужење дозволе за 

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

медијима;  

26. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио Фрушка 

гора д.о.о., ул. Главна бр.172А, Рума- РАДИО ФРУШКА ГОРА, за продужење 

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

електронским медијима;  

27. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Сурдуличка 

радио телевизија д.о.о., ул. 5. септембра бр.3, Сурдулица- РАДИО ГОЛД, за 

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

Закона о електронским медијима;  



 

28. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Радио 

Православне епархије Ваљевске, Ваљево, ул. Војводе Мишића бр. 24 – Радио 

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

88. Закона о електронским медијима;  

29. 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;  

30. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Радио-дифузно 

друштво ,,Пeтица’’ o.д., Коцељева, Ул. Немањина бр. 108 - Радио Петица 

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

88. Закона о електронским медијима;  

31. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радиодифузно 

предузеће Радио-телевизија Шабац д.о.о., ул. Кнеза Лазара бр. 1, Шабац- 

РАДИО ШАБАЦ 103,7, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

32. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Радиодифузно 

друштво Rsg Media group д.о.о., Крагујевац, 19. октобар бр. 267/1-Радио Стари 

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

Закона о електронским медијима;  

33. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавног 

информативног предузећа Радио Ваљево, ул. Војводе Мишића бр. 21, Ваљево, за 

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

Закона о електронским медијима;  

34. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Приватно 

предузеће за производњу, промет и услуге Bukovača Company d.o.o., ул. Треће 

пролетерске бр. 57, Нова Варош- РАДИО ЗЛАТАР, за продужење дозволе за 

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

медијима;  

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

захтева  DOO ISTOK COMPANY SALAŠ , ул. Јасикова петља бб – ТВ Исток, бр. 

05-1389/16-1 од 26.05.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

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

захтева  ШТАМПА, РАДИО И ФИЛМ ДОО БОР, ул. Моше Пијаде 19, Бор– ТВ 

Бор, бр.  K64-2360/15/16-3 од 12.09.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима;  

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

захтева  ИНФО ЦЕНТАР д.о.о., ул.  Богољуба Чукића 9, Тутин– Санџачка ТВ 

Мрежа, бр. 05-1388/16-1 од 09.09.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

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

захтева  ПРЕДУЗЕЋЕ КОНЗУМ ЛАВ ДОО УЖИЦЕ, ул. Љуба Стојановића 3, 

Ужице– ТВ Лав плус бр. 05-1201/16-1 од 16.09.2016. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима;  



 

39. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 123/1 

од 27. јуна 2012. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге 

Центар за информисање Нови Кнежевац д.о.о. Нови Кнежевац, ул. Трг Моше 

Пијаде 11, Нови Кнежевац- Цинк инфо, сходно члану 89. став 1. тачка 4. Закона 

о електронским медијима; 

40. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 152/1 

од 25. март 2013. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге 

Јавно предузеће за информисање и маркетинг ТВ ЉИГ - У ЛИКВИДАЦИЈИ, ул. 

Карађорђева 8, Љиг- ТВ Љиг, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о 

електронским медијима; 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Marteks TMT д.о.о., ул. 

Максима Горког бр. 2, Лозница-ЛОЗНИЧКИ ДРИНА РАДИО;  

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Д.о.о за промет, трговину и 

услуге 96 – РАДИО 96- 97,8;  

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Предузећа за информисање 

и маркетинг Плус ФМ радио д.о.о., ул. Цара Лазара бр.78, Крушевац- РАДИО 

ПЛУС ФМ 97,7;  

44. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

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

Седобро бр. 19 – РАДИО ИДИ;      

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 268. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Доношење одлуке о расписиваљу јавног конкурса за предлагање једног 

кандидата за члана  Управног одбора Јавне медијске установе установе 

„Радио – телевизија Војводине“ ;  

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

станица „No limit radio“ д.о.о. из Сенте, ул. Вука Караџића 23 – Радио No 

limit 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 Радио 

дифузно друштво „Браво Плус“ д.о.о. из Крагујевца, ул. Краља Александра 



 

I бр. 102 – Радио Браво ФМ 103,7 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 „Радио 

телевизија Инђија“ д.о.о. из Инђије, Војводе Степе 1 – Радио Инђија 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 Предузеће 

за производњу, промет и услуге „Лотел“ д.о.о. из Лознице, ул. Максима 

Горког 2 – Радио Лотел 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 Друштво са 

ограниченом одговорношћу радио и телевизијске делатности “Млава-

медија” из Петровца на Млави, Бате Булића бб – Радио Млава 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 „Озон“ 

друштво са ограниченом одговорношћу предузеће за радио дифузну 

делатност, Сремска Митровица, Трг Светог Димитрија 36, локал 8 – Радио 

Озон 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 Предузећa 

за информисање „Радио телевизија Стара Пазова“ д.о.о. из Старе Пазове, 

Краља Петра I бр. 10 – Радио Стара Пазова 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 Друштва са 

ограниченом одговорношћу „Информативно маркетиншко друштво Вести“ 

из Ужица – Радио Ужице 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 „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; 

15. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге DRUŠTVА 

SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU INFORMATIVNO-PROPAGANDNI 

CENTAR KULA из Куле, ул. Максима Горког бр. 1 - Q RADIO 89,2 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 

AKCIONARSKO DRUŠTVO „RADIO TV PODRINJE“ из Лознице, ул. Кнеза 

Милоша  бр. 3 - РАДИО ПОДРИЊЕ за продужење дозволе за пружање 

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

медијима; 

17. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

AKCIONARSKO DRUŠTVO „RADIO TV PODRINJE“, ул. Кнеза Милоша  

бр. 3, Лозница - RADIO PODRINJE; 

18. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

PRIVREDNO DRUŠTVO „BRAVO“ D.O.O. из Пожаревца, ул. Прилепска  

бр. 20б, Пожаревац - РАДИО БРАВО 100,2 за продужење дозволе за 

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

електронским медијима;  

19. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге AKORD 

D.O.O. PREDUZEĆE  ZA TRGOVINU I POSRЕDOVANJE из Суботице, ул. 

Tрг Цара Јована Ненада бр. 15/9 - Први радио 103 ФМ, за продужење 

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

електронским медијима; 

20. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге УТП 

„Сити“, Свилајнац, ул. Димитрија Катића бб – Радио Чичица за продужење 

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

електронским медијима; 

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

ограниченом одговорношћу за телекомуникације “IN MAX“, Вршац, ул. 

Бихаћка бр. 16 – Muzički radio Max за продужење дозволе за пружање 

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

22. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Д.о.о. за 

промет и услуге „96“, ил. Пигова бр. 4/78, Чачак- РАДИО 96, за продужење 

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

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 одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва за 

емитовање и продукцију радио и ТВ програма „Media-press” д.о.о. из 

Врњачке Бање, ул. Немањина, вила Градиштанац 5 (приземље, лок. бр. 1) – 

Радио Бања 2  99,1 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

25. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Предузеће 

за радиодифузију и телекомуникацију Бус, друштво са ограниченом 

одговорношћу, Ковин, ул. Светозара Марковића 15/10-Радио Бус за 

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

Закона о електронским медијима;  

26. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

Фрушка гора д.о.о., ул. Главна бр.172А, Рума- РАДИО ФРУШКА ГОРА, за 



 

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

2. Закона о електронским медијима;  

27. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Сурдуличка радио телевизија д.о.о., ул. 5. септембра бр.3, Сурдулица- 

РАДИО ГОЛД, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

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

28. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Радио 

Православне епархије Ваљевске, Ваљево, ул. Војводе Мишића бр. 24 – 

Радио Источник за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

29. 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;  

30. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Радио-

дифузно друштво ,,Пeтица’’ o.д., Коцељева, Ул. Немањина бр. 108 - Радио 

Петица Коцељева за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

31. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Радиодифузно предузеће Радио-телевизија Шабац д.о.о., ул. Кнеза Лазара 

бр. 1, Шабац- РАДИО ШАБАЦ 103,7, за продужење дозволе за пружање 

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

медијима;  

32. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  

Радиодифузно друштво Rsg Media group д.о.о., Крагујевац, 19. октобар бр. 

267/1-Радио Стари Град за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

33. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавног 

информативног предузећа Радио Ваљево, ул. Војводе Мишића бр. 21, 

Ваљево, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;  

34. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Приватно 

предузеће за производњу, промет и услуге Bukovača Company d.o.o., ул. 

Треће пролетерске бр. 57, Нова Варош- РАДИО ЗЛАТАР, за продужење 

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

електронским медијима;  

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

захтева  DOO ISTOK COMPANY SALAŠ , ул. Јасикова петља бб – ТВ 

Исток, бр. 05-1389/16-1 од 26.05.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

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

захтева  ШТАМПА, РАДИО И ФИЛМ ДОО БОР, ул. Моше Пијаде 19, Бор– 

ТВ Бор, бр.  K64-2360/15/16-3 од 12.09.2016. године, сходно члану 83. Закона 

о електронским медијима;  

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

захтева  ИНФО ЦЕНТАР д.о.о., ул.  Богољуба Чукића 9, Тутин– Санџачка 



 

ТВ Мрежа, бр. 05-1388/16-1 од 09.09.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

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

захтева  ПРЕДУЗЕЋЕ КОНЗУМ ЛАВ ДОО УЖИЦЕ, ул. Љуба Стојановића 

3, Ужице– ТВ Лав плус бр. 05-1201/16-1 од 16.09.2016. године, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима;  

39. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 

123/1 од 27. јуна 2012. године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге Центар за информисање Нови Кнежевац д.о.о. Нови Кнежевац, ул. 

Трг Моше Пијаде 11, Нови Кнежевац- Цинк инфо, сходно члану 89. став 1. 

тачка 4. Закона о електронским медијима; 

40. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 

152/1 од 25. март 2013. године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге Јавно предузеће за информисање и маркетинг ТВ ЉИГ - У 

ЛИКВИДАЦИЈИ, ул. Карађорђева 8, Љиг- ТВ Љиг, сходно члану 89. став 1. 

тачка 1. Закона о електронским медијима; 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Marteks TMT д.о.о., ул. 

Максима Горког бр. 2, Лозница-ЛОЗНИЧКИ ДРИНА РАДИО;  

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Д.о.о за промет, 

трговину и услуге 96 – РАДИО 96- 97,8;  

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Предузећа за 

информисање и маркетинг Плус ФМ радио д.о.о., ул. Цара Лазара бр.78, 

Крушевац- РАДИО ПЛУС ФМ 97,7;  

44. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге „Иди-Нинчић“ из 

Пријепоља, ул. Седобро бр. 19 – РАДИО ИДИ;  

           

  

2. Доношење одлуке о расписиваљу јавног конкурса за предлагање једног 

кандидата за члана  Управног одбора Јавне медијске установе установе 

„Радио – телевизија Војводине“ ; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Расписује се јавни конкурс за предлагање једног  кандидата за члана  Управног 

одбора Јавне медијске установе установе „Радио – телевизија Војводине“ као и 

да се оглас јавног конкурса објави на сајту Регулатора, у „Службеном гласнику 

Републике Србије“ и једном широкодоступном гласилу које се дистрибуира на 

подручју целе Републике; 

 



 

Налаже се стричној служби да обавести ЈМУ РТВ да је Синиша Бокан поднео 

оставку на место члана УО ЈМУ РТС, дана 14.09.2016.године. 

  

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

станица „No limit radio“ д.о.о. из Сенте, ул. Вука Караџића 23 – Радио No 

limit 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 ПМУ за продужење дозволе.  

 

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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

дифузно друштво „Браво Плус“ д.о.о. из Крагујевца, ул. Краља Александра 

I бр. 102 – Радио Браво ФМ 103,7 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

8. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио 

телевизија Инђија“ д.о.о. из Инђије, Војводе Степе 1 – Радио Инђија 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће 

за производњу, промет и услуге „Лотел“ д.о.о. из Лознице, ул. Максима 

Горког 2 – Радио Лотел 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

 

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

ограниченом одговорношћу радио и телевизијске делатности “Млава-

медија” из Петровца на Млави, Бате Булића бб – Радио Млава 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

 

11. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Озон“ 

друштво са ограниченом одговорношћу предузеће за радио дифузну 

делатност, Сремска Митровица, Трг Светог Димитрија 36, локал 8 – Радио 

Озон 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

12. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећa 

за информисање „Радио телевизија Стара Пазова“ д.о.о. из Старе Пазове, 

Краља Петра I бр. 10 – Радио Стара Пазова 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

13. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва са 

ограниченом одговорношћу „Информативно маркетиншко друштво Вести“ 

из Ужица – Радио Ужице 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 ПМУ за продужење дозволе.  



 

  

 

14. 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

15. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге DRUŠTVА 

SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU INFORMATIVNO-PROPAGANDNI 

CENTAR KULA из Куле, ул. Максима Горког бр. 1 - Q RADIO 89,2 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

16. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

AKCIONARSKO DRUŠTVO „RADIO TV PODRINJE“ из Лознице, ул. Кнеза 

Милоша  бр. 3 - РАДИО ПОДРИЊЕ 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

17. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

AKCIONARSKO DRUŠTVO „RADIO TV PODRINJE“, ул. Кнеза Милоша  

бр. 3, Лозница - RADIO PODRINJE; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 



 

 

О Д Л У К У 

1. Упутити допис пружаоцу медијске услуге AKCIONARSKO DRUŠTVO „RADIO 

TV PODRINJE“, ул. Кнеза Милоша  бр. 3, Лозница - RADIO PODRINJE којим ће 

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

електронским медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/2014), ималац дозволе 

за пружање медијске услуге дужан да сваку промену власничке структуре у 

основном капиталу (промена оснивача или промена висине учешћа оснивача у 

капиталу, промена правне форме), 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; 

 

2. Даје се налог Стручној служби Регулатора да изврши промену података на сајту 

Регулатора и у дозволама за радијско емитовање програма AKCIONARSKO 

DRUŠTVO „RADIO TV PODRINJE“, ул. Кнеза Милоша  бр. 3, Лозница - RADIO 

PODRINJE, а који се односе на власничку структуру и правну форму. 

  

 

18. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

PRIVREDNO DRUŠTVO „BRAVO“ D.O.O. из Пожаревца, ул. Прилепска  

бр. 20б, Пожаревац - РАДИО БРАВО 100,2 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

19. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге AKORD 

D.O.O. PREDUZEĆE  ZA TRGOVINU I POSRЕDOVANJE из Суботице, ул. 

Tрг Цара Јована Ненада бр. 15/9 - Први радио 103 ФМ, 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

20. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге УТП 

„Сити“, Свилајнац, ул. Димитрија Катића бб – Радио Чичица 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

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

ограниченом одговорношћу за телекомуникације “IN MAX“, Вршац, ул. 

Бихаћка бр. 16 – Muzički radio Max 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

22. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Д.о.о. за 

промет и услуге „96“, ил. Пигова бр. 4/78, Чачак- РАДИО 96, 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

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 

- Усваја се захтев ПМУ за издавање дозволе.  

  

 



 

24. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва за 

емитовање и продукцију радио и ТВ програма „Media-press” д.о.о. из 

Врњачке Бање, ул. Немањина, вила Градиштанац 5 (приземље, лок. бр. 1) – 

Радио Бања 2  99,1 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

25. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Предузеће 

за радиодифузију и телекомуникацију Бус, друштво са ограниченом 

одговорношћу, Ковин, ул. Светозара Марковића 15/10-Радио Бус 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

26. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

Фрушка гора д.о.о., ул. Главна бр.172А, Рума- РАДИО ФРУШКА ГОРА, 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

27. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Сурдуличка радио телевизија д.о.о., ул. 5. септембра бр.3, Сурдулица- 

РАДИО ГОЛД, 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

28. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Радио 

Православне епархије Ваљевске, Ваљево, ул. Војводе Мишића бр. 24 – 

Радио Источник 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

29. 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

30. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Радио-

дифузно друштво ,,Пeтица’’ o.д., Коцељева, Ул. Немањина бр. 108 - Радио 

Петица Коцељева 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

31. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Радиодифузно предузеће Радио-телевизија Шабац д.о.о., ул. Кнеза Лазара 

бр. 1, Шабац- РАДИО ШАБАЦ 103,7, 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

32. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  

Радиодифузно друштво Rsg Media group д.о.о., Крагујевац, 19. октобар бр. 

267/1-Радио Стари Град 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

33. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавног 

информативног предузећа Радио Ваљево, ул. Војводе Мишића бр. 21, 

Ваљево, 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

34. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Приватно 

предузеће за производњу, промет и услуге Bukovača Company d.o.o., ул. 

Треће пролетерске бр. 57, Нова Варош- РАДИО ЗЛАТАР, 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 ПМУ за продужење дозволе.  

  

 

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

захтева  DOO ISTOK COMPANY SALAŠ , ул. Јасикова петља бб – ТВ 

Исток, бр. 05-1389/16-1 од 26.05.2016. 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 основу захтева DOO 

ISTOK COMPANY SALAŠ , ул. Јасикова петља бб – ТВ Исток, сходно члану 83. Закона 

о електронским медијима. 

 

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

захтева DOO ISTOK COMPANY SALAŠ , ул. Јасикова петља бб – ТВ Исток, сходно 

члану 36. Закона о електронским медијима. 

  

 

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

захтева  ШТАМПА, РАДИО И ФИЛМ ДОО БОР, ул. Моше Пијаде 19, Бор– 

ТВ Бор, бр.  K64-2360/15/16-3 од 12.09.2016. 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 

ШТАМПА, РАДИО И ФИЛМ ДОО БОР, ул. Моше Пијаде 19, Бор– ТВ Бор, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

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

захтева ШТАМПА, РАДИО И ФИЛМ ДОО БОР, ул. Моше Пијаде 19, Бор– ТВ Бор, 

сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 

  

 

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

захтева  ИНФО ЦЕНТАР д.о.о., ул.  Богољуба Чукића 9, Тутин– Санџачка 

ТВ Мрежа, бр. 05-1388/16-1 од 09.09.2016. 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 ИНФО 

ЦЕНТАР д.о.о., ул.  Богољуба Чукића 9, Тутин– Санџачка ТВ Мрежа, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима. 

 



 

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

захтева ИНФО ЦЕНТАР д.о.о., ул.  Богољуба Чукића 9, Тутин– Санџачка ТВ Мрежа, 

сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 

  

 

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

захтева  ПРЕДУЗЕЋЕ КОНЗУМ ЛАВ ДОО УЖИЦЕ, ул. Љуба Стојановића 

3, Ужице– ТВ Лав плус бр. 05-1201/16-1 од 16.09.2016. 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 

ПРЕДУЗЕЋЕ КОНЗУМ ЛАВ ДОО УЖИЦЕ, ул. Љуба Стојановића 3, Ужице– ТВ Лав 

плус, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

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

захтева ПРЕДУЗЕЋЕ КОНЗУМ ЛАВ ДОО УЖИЦЕ, ул. Љуба Стојановића 3, Ужице– 

ТВ Лав плус, сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 

  

 

39. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 

123/1 од 27. јуна 2012. године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге Центар за информисање Нови Кнежевац д.о.о. Нови Кнежевац, ул. 

Трг Моше Пијаде 11, Нови Кнежевац- Цинк инфо, сходно члану 89. став 1. 

тачка 4. Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола Регулаторног тела за електронске медије за пружање медијске 

услуге бр. К123/1 oд 27.06.2012. године, издата на основу захтева пружаоца медијске 

услуге Центар за информисање Нови Кнежевац д.о.о. Нови Кнежевац, ул. Трг Моше 

Пијаде 11, Нови Кнежевац- Цинк инфо, сходно члану 89. став 1. тачка 4. Закона о 

електронским медијима. 

Брише се дозвола за пружање аудио-визуелне медијске услуге из става 1. овог решења 

из Регистра медијских услуга. 

  

40. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 

152/1 од 25. март 2013. године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге Јавно предузеће за информисање и маркетинг ТВ ЉИГ - У 

ЛИКВИДАЦИЈИ, ул. Карађорђева 8, Љиг- ТВ Љиг, сходно члану 89. став 1. 

тачка 1. Закона о електронским медијима; 



 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола Регулаторног тела за електронске медије за пружање медијске 

услуге бр. K83/1 од 25. марта 2013. године, издата на основу захтева пружаоца медијске 

услуге Јавно предузеће за информисање и маркетинг ТВ ЉИГ - У ЛИКВИДАЦИЈИ, ул. 

Карађорђева 8, Љиг- ТВ Љиг, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским 

медијима. 

Брише се дозвола за пружање аудио-визуелне медијске услуге из става 1. овог решења 

из Регистра медијских услуга. 

  

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Marteks TMT д.о.о., ул. 

Максима Горког бр. 2, Лозница-ЛОЗНИЧКИ ДРИНА РАДИО;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

1. Даје се сагласност на измену скраћеног идентификационог знака из ЛОЗНИЧКИ 

ДРИНА РАДИО  у РЕГИОНАЛНИ САН РАДИО ЛОЗНИЦА; 

2. Обавестити Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске 

услуге о насталој промени идентификационог знака; 

3. 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 Marteks TMT д.о.о – 

ЛОЗНИЧКИ ДРИНА РАДИО, који се односи на промену скраћеног 

идентификационог знака. 

  

 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Д.о.о за промет, 

трговину и услуге 96 – РАДИО 96- 97,8;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

  

1. Даје се сагласност на измену скраћеног идентификационог знака из РАДИО 96 

97,8  у РАДИО 24- 97,8; 

2. Обавестити Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске 

услуге о насталој промени идентификационог знака; 

3. 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 Д.о.о за промет, 



 

трговину и услуге 96 – РАДИО 96- 97,8,  , који се односи на промену скраћеног 

идентификационог знака. 

  

 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Предузећа за 

информисање и маркетинг Плус ФМ радио д.о.о., ул. Цара Лазара бр.78, 

Крушевац- РАДИО ПЛУС ФМ 97,7;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

  

1. Даје се сагласност на измену скраћеног идентификационог знака из РАДИО 

ПЛУС ФМ 97,7   у РАДИО ЗВЕЧКА 97,7; 

2. Обавестити Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске 

услуге о насталој промени идентификационог знака; 

3. 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 РАДИО ПЛУС ФМ 97,7, 

који се односи на промену скраћеног идентификационог знака. 

  

 

44. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге „Иди-Нинчић“ из 

Пријепоља, ул. Седобро бр. 19 – РАДИО ИДИ;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су 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 „Иди-Нинчић“ из 

Пријепоља, ул. Седобро бр. 19 – РАДИО ИДИ због постојања разлога из члана 

89. тачка 3) и члана 87. Закона о електронским медијима; 

 

Позвати представника РАДИО ИДИ на следећу седницу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

У Београду,        

дана 23. септембар 2016. године                                                       

Записник сачинио 

 

Никола Попмихајлов 



 

      заменик председника Савета 

 

                                                                                                                       Горан Петровић 

 


