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Број: 

Датум:  

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 207. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 24. маја 2019. године, са почетком у 11.00 часова. 

 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Александра Јанковић, члан Савета 

3. Мр Горан Пековић члан Савета 

4. Ђорђе Возаревић члан Савета 

5. Радоје Кујовић, члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор 

2. Милан Тодоровић, генерални секретар 

3. Душица Недељковић, начелник правне службе 

4. Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу 

5. Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета 

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

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

 

Седницом је председавао, заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић који 

је констатовао да седници присуствује већина чланова Савета, те да Савет има кворум 

за рад и пуноправно одлучивање. 

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневог реда; 

2. Усвајање записника са 206. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 29. 

марта 2019. године, записника са 333. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 

дана 2. априла 2019. године, записника са 334. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 9. априла 2019. године, 335. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 10. априла 2019. године,  336. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 12. априла 2019. године, 337. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 18. априла 2019. године, 338. ванредне седнице Савета РЕМ-а 
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одржаане дана 22. априла 2019. године и 339. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 13. маја 2019. године;  

3. Јавни разговор са подносиоцем пријаве на Јавни конкурс за издавање дозвола за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања за подручје целе Републике 

„Kopernikus Cable Network” д.о.о. Ниш – Nacionalna  K::CN, ул. Цара Душана бр. 

45, Ниш ради разјашњења чињеница у предметној управној ствари;  

4. Јавни разговор са подносиоцем пријаве на Јавни конкурс за издавање дозвола за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања за подручје целе Републике 

Radiotelevizija „BK Telecom” д.о.о., Београд, ради разјашњења чињеница у 

предметној управној ствари;  

5. Јавни разговор са подносиоцем пријаве на Јавни конкурс за издавање дозвола за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања за подручје целе Републике 

Радиодифузно предузеће „Студио Б” д.о.о. Београд – ТВ Студио Б, ради 

разјашњења чињеница у предметној управној ствари;  

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

услуге ПМУ  Предузеће за производњу, промет и услуге Santos-comerce d.o.o. – 

TV SANTOS из Зрењанина и доношење одлуке; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге  Предузеће за производњу, промет и 

услуге Santos-comerce d.o.o. – TV SANTOS из Зрењанина, због постојања 

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

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

који је издата пружаоцу медијске услуге  Мостнет РТВ д.о.о. – Удружење 

граађана за едукацију и медије „Топлица мој крај“ – МОСТНЕТ ТВ из 

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

електронским медијима; 

9. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге телевизије „YU ECO“ д.о.о. – TV YU ECO , 

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

електронским медијима; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге  Предузеће за производњу, промет и 

услуге КЛИК КОМЕРЦ д.о.о. – ТВ КЛИК из Ариља, због постојања разлога из 

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

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

који је издата пружаоцу медијске услуге РТВ Голија д.о.о. – ТВ ГОЛИЈА из 

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

електронским медијима; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге  Радио Телевизија Бујановац д.о.о. – ТВ 

Бујановац из Бујановца, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима;  

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

који је издата пружаоцу медијске услуге  Друштво са ограниченом 

одговорношћу P KANAL, ПИРОТ – ТВ ПИ КАНАЛ из Пирота, због постојања 

разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;  
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14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Лесковац а.д. – ТВ ЛЕСКОВАЦ из 

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

електронским медијима; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге  „ТВ Смедерево„ д.о.о. – ТЕЛЕВИЗИЈА 

СД из Смедерева, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

16. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 205 од 

31.05.2015. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге 

MEDIJSKI STUDIO MASTER VLADIMIR MARINKOVIĆ PR BUČJE,  ул. Бучје, 

Трстеник – Master TVT, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским 

медијима;  

17. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. K368 од 

21.09.2017. године за пружање  медијске услуге издате на основу захтева 

СУРДУЛИЧКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА,  д.о.о., Сурдулица, ул. 5. септембра 3, 

Сурдулица- СРТ, због прекида пружања медијске услуге, сходно члану 89. став 

1. тачка 4) Закона о еклектронским медијима; 

18. Доношење одлуке у поступку изрицања мера против пму РТВ Мајданпек, Радио 

Т1, покренутог по службеној дужности због недостављања снимака; 

19. Доношење одлуке у поступку изрицања мера против пму Информативно 

предузеће Радио Ваљево ДОО – Радио Ваљево, Цара Душана 14, покренутог по 

службеној дужности због недостављања снимака;               

20. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге број 503/2012 издате привредном друштву Радио Царичин град 

доо, Лебане, Цара Душана бр. 81 – Радио Царичин град, на основу члана 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима (,,Сл. гласник РС“, бр. 83/2014 и 

6/2016 - др. закон);  

21. Разматрање и доношење одлуке по пресуди Управног суда у поновном поступку 

продужења важења дозволе Регулаторног тела за електронске медије за пружање 

медијске услуге број 73/2007-2 пружаоцу медијске услуге „Радио Сомбор“ а.д. 

Сомбор у стечају, Трг Светог Ђорђа бр. 1 – Радио Сомбор; 

22. Доношење одлуке у  поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге 

бр. К 406 од 05.11.2019. године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге Društvo za radio i difuziju TIM Radio doo Прњавор,  ул. Арчибалда Рајса, 

занатски центар бб, Прњавор– TIM televizija, сходно члану 89. став 1. тачка 1. 

Закона о електронским медијима;  

23. Разматрање и доношење одлуке о обустављању поступка одузимања дозволе за 

пружање медијске услуге број 245/2008-2 издате привредном друштву 

РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПРУГА Д.О.О. ЛАЈКОВАЦ, из Лајковцa, ул. Војводе 

Мишића 2 – Радио Пруга 96,9 и доношење одлуке о промени власничке 

структуре у наведеном привредном друштву; 

24. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Друштво 

са ограниченом одговорношћу Импрес из Бачке Тополе, ул. Дунавска бр. 2 – 

Радио Тренд 97,8 за промену власничке структуре ;  

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

захтева Tesla Production d.o.o. Beograd,  ул. Седамнаестог октобра 27/23, Београд 
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– РТВ Тесла, бр. 05-699/19 од 18.04.2019. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима;  

26. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Едукативно-креативни 

центар за децу и младе "TrioArt", ул. Булевар Доктора Зорана Ђинђића 79/9, 

Ниш- TRIOART TV бр. 05-730/19 од 09.05.2019. године за брисање из Регистра 

медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским 

медијима; 

27. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга бр. 

К228-1: „Радио Бисер“ д.о.о привредно друштво за саобраћај, трговину, 

издаваштво и радио и телевизијске активности из Пожаревца, Косте Абрашевића 

бр.30 –ТВ Бисер;  

28. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга бр. 

415/2009-3: „Радио и телевизија Бачка Паланка“ д.о.о. из Бачке Паланке, Жарка 

Зрењанина 74/4- ТВ Бап;  

29. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга бр. 

542/2019: „Радиотелевизија Панчево“ д.о.о. из Панчева, Николе Ђурковића 1- 

Дунав телевизија;  

30. Доношење  одлуке о достављању иницијативе Министарству културе и 

инфодрмсања за подношење прекршајне пријаве против ПМУ Радио Ром 102,4 

из Обреновца због кршења одредбе из члана  члана 69. Закона о јавном 

информисању и медијима;  

31. Доношење  одлуке о достављању иницијативе Министарству културе и 

инфодрмсања за подношење прекршајне пријаве против ПМУ TV Jumbo из 

Ниша због кршења одредбе из члана  члана 69. Закона о јавном информисању и 

медијима;  

32. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ратомира Кушића у вези са 

неовлашћеним емитовањем емисије ,,Свет на длану“ Радиотелевизије БК 

Телеком доо Београд;  

33. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног на основу дописа 

Удружење за заштиту уставности и законитости због приказивања програмског 

садржаја пружаоца медијских услуга Хепи ТВ и ТВ Пинк, због „...промовисања 

ставова Мирољуба Петровића, имајући у виду да се поменути бави 

надрилекарство и да је одговоран за смрт једног лица... „ и доношење одлуке; 

34. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

приказаном на ТВ  Пинк 31. марта 2019. године у ријалити програму „Задруга“ и 

доношење одлуке; 

35. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о  броју неправилности у вези 

са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга 

(пму) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе републике и  код 

јму радио-телевизија Србије (РТС)  за април месец 2019. и доношење одлуке; 

36. Разматрања извештаја Службе за надзор и анализу „ПРОГРАМ 

ПРИСТУПАЧАН ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ“; 

37. Доношење одлуке о усвајању П Р E П О Р У К Е о већој доступности 

програмских садржаја особама са инвалидитетом;  



5 

 

38. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу „ Анализа извештавања о 

насиљу над женама“;  

39. Разно;  

  

1. Усвајање дневног реда; 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

 

1. Извештај о захтеву за приказивање спота без накнаде у оквиру кампање 

„Заштита за све“; 

2. Доношење одлуке о измени плана набавки за 2019. годину у оквиру јавних  

набавки мале вредности; 

3. Доношење одлуке о стављању ван снаге одлуке Савет Регулатора од 13.03.2019. 

године којом се одузима дозвола за пружање медијске услуге пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијске услуге Радио Пулс Гроцка 88,7 због 

постојања разлога из члан 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима; 

4. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

доо за производњу и трговину – ББ Радио Плус 89,7 из Оџака, због постојања 

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

5. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Медијски центар Blue доо – ББ Радио 89,7 из Оџака, због постојања разлога из 

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

6. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво Радио Ема доо – ЕМА РАДИО 88,5 из Бујановца, због 

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

7. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Ивањички радио доо – ИВАЊИЧКИ РАДИО 92,4 из Ивањице, због постојања 

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

8. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  ДОО за 

промет и услуге 96 – РАДИО 96 97,8 из Чачка, због постојања разлога из члана 

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

9. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Амаро доо – РАДИО АМАРО 94,5 из Сјенице, због постојања разлога из члана 

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

10. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

телевизија Бујановац доо – РАДИО БУЈАНОВАЦ из Бујановца, због постојања 

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

11. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  
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Предузеће за радиодифузију и телекомуникацију Бус доо – РАДИО БУС 89,5 из 

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

електронским медијима; 

12. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Предузеће за производњу, промет и услуге "М" о.д. – РАДИО ФОКУС ПЛУС 

101,7 из Врања, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

13. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

траде доо – РАДИО ГЕМ из Лазаревца, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

14. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво за производњу, промет и услуге Делфин маркетинг доо – 

РАДИО КИС 93,4, Златибор, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

15. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Предузеће за промет и услуге Слобода 90 ад – РАДИО КРУПАЊ 94,7 из 

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

електронским медијима; 

16. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Предузеће за информисање и трговину МЕГА доо – РАДИО МЕГА ИН из 

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

електронским медијима; 

17. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво за изнајмљивање и дистрибуцију филмова ИБМ доо – 

RADIO NAXI M 102,5 из Краљева због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

18. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

016 доо – NAXI RADIO 016 101,5 из Лесковца, због постојања разлога из члана 

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

19. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Информативни центар Оџаци доо – РАДИО ОЏАЦИ 107,4 из Оџака, због 

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

20. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Предузеће за информисање и трговину КД Чава за радио и новинску издавачку 

делатност Славко Чава Павловић к.д. Осечина – РАДИО ОСЕЧИНА 88,1 из 

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

електронским медијима; 



7 

 

21. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

доо – РАДИО ОЗОН 91,9 из Сремске Митровице, због постојања разлога из 

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

22. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

телевизија Панчево доо – РАДИО ПАНЧЕВО из Панчева због постојања разлога 

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

23. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

радио доо – РАДИО ПАНДА из Кањиже, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

24. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

компани доо – РАДИО ПИНГВИН 107,2 из Београда због постојања разлога из 

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

25. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

телевизија Прешево доо – РАДИО ПРЕШЕВО из Прешева, због постојања 

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

26. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

телевизија Прима интернационал доо – РАДИО ПРИМУС из Бајине Баште, због 

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

27. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

телевизија Пруга доо – РАДИО ПРУГА из Лајковца, због постојања разлога из 

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

28. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

comerce доо – РАДИО САНТОС 105,9 из Зрењанина због постојања разлога из 

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

29. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

доо – РАДИО СТАРИ МИЛАНОВАЦ из Горњег Милановца, због постојања 

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

30. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Суботица Сзабадкаи радио доо – РАДИО СУБОТИЦА 104,4 ИЗ Суботице, због 

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

31. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

телевизија и продукција Свилајнац доо – РАДИО СВИЛАЈНАЦ 107,6 из 

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

електронским медијима; 

32. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  
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Предузеће за радио и телевизијске активности РТВ Сврљиг – РАДИО СВРЉИГ 

102,9 из Сврљига, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

33. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

доо – РАДИО ТРЕНД 97,8 из Бачке Тополе, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

34. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

М телевизија доо – ГРАДСКА М ТЕЛЕВИЗИЈА-КАБЛ. из Сремске Митровице, 

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

медијима; 

35. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  HIFI доо 

– HIFI ETNO-КАБЛ. из Београда, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

36. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  HIFI доо 

– HIFI -КАБЛ. из Београда, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

37. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Метрополис доо – М МОЈА-КАБЛ. из Београда, због постојања разлога из члана 

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

38. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

визија доо – НАША БАЛКАН ТВ-КАБЛ. из Београда, због постојања разлога из 

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

39. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

телевизија доо – САНЏАК ТВ-КАБЛ. из Новог Пазара, због постојања разлога 

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

40. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Банат доо – ТВ БАНАТ-КАБЛ. из Вршца, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

41. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

телевизија Бујановац доо – ТВ БУЈАНОВАЦ-КАБЛ. из Бујановца, због 

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

42. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Енигма доо – ТВ ЕНИГМА-КАБЛ. из Пријепоља, због постојања разлога из 

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

43. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  РТВ 
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Марш доо – ТВ МАРШ-КАБЛ. из Ваљева, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

44. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Панчево доо – ТВ ПАНЧЕВО-КАБЛ. из Панчева, због постојања разлога из 

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

45. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

канал доо – ТВ ПИ КАНАЛ-КАБЛ. из Пирота, због постојања разлога из члана 

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

46. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

comerce доо – ТВ САНТОС-КАБЛ. из Зрењанина, због постојања разлога из 

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

47. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Боем транс доо – ТВ ТРАНС-КАБЛ. из Неготина, због постојања разлога из 

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

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

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 207. редовне седнице: 

 

1. Усвајање дневог реда; 

2. Усвајање записника са 206. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 29. 

марта 2019. године, записника са 333. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 2. априла 2019. године, записника са 334. ванредне седнице 

Савета РЕМ-а одржане дана 9. априла 2019. године, 335. ванредне седнице 

Савета РЕМ-а одржане дана 10. априла 2019. године,  336. ванредне седнице 

Савета РЕМ-а одржане дана 12. априла 2019. године, 337. ванредне седнице 

Савета РЕМ-а одржане дана 18. априла 2019. године, 338. ванредне седнице 

Савета РЕМ-а одржаане дана 22. априла 2019. године и 339. ванредне 

седнице Савета РЕМ-а одржане дана 13. маја 2019. године;  

3. Јавни разговор са подносиоцем пријаве на Јавни конкурс за издавање 

дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања за подручје 

целе Републике „Kopernikus Cable Network” д.о.о. Ниш – Nacionalna  K::CN, 

ул. Цара Душана бр. 45, Ниш ради разјашњења чињеница у предметној 

управној ствари;  

4. Јавни разговор са подносиоцем пријаве на Јавни конкурс за издавање 

дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања за подручје 

целе Републике Radiotelevizija „BK Telecom” д.о.о., Београд, ради 

разјашњења чињеница у предметној управној ствари;  

5. Јавни разговор са подносиоцем пријаве на Јавни конкурс за издавање 

дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања за подручје 

целе Републике Радиодифузно предузеће „Студио Б” д.о.о. Београд – ТВ 

Студио Б, ради разјашњења чињеница у предметној управној ствари;  
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6. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ  Предузеће за производњу, промет и услуге Santos-comerce 

d.o.o. – TV SANTOS из Зрењанина и доношење одлуке; 

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

на који је издата пружаоцу медијске услуге  Предузеће за производњу, 

промет и услуге Santos-comerce d.o.o. – TV SANTOS из Зрењанина, због 

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

медијима; 

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

на који је издата пружаоцу медијске услуге  Мостнет РТВ д.о.о. – Удружење 

граађана за едукацију и медије „Топлица мој крај“ – МОСТНЕТ ТВ из 

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

електронским медијима; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије „YU ECO“ д.о.о. – TV 

YU ECO , Суботица, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

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

на који је издата пружаоцу медијске услуге  Предузеће за производњу, 

промет и услуге КЛИК КОМЕРЦ д.о.о. – ТВ КЛИК из Ариља, због 

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

медијима; 

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

на који је издата пружаоцу медијске услуге РТВ Голија д.о.о. – ТВ ГОЛИЈА 

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

електронским медијима; 

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

на који је издата пружаоцу медијске услуге  Радио Телевизија Бујановац 

д.о.о. – ТВ Бујановац из Бујановца, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима;  

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

на који је издата пружаоцу медијске услуге  Друштво са ограниченом 

одговорношћу P KANAL, ПИРОТ – ТВ ПИ КАНАЛ из Пирота, због 

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

медијима;  

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

на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Лесковац а.д. – ТВ 

ЛЕСКОВАЦ из Лесковца, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима; 

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

на који је издата пружаоцу медијске услуге  „ТВ Смедерево„ д.о.о. – 

ТЕЛЕВИЗИЈА СД из Смедерева, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

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

205 од 31.05.2015. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге 

MEDIJSKI STUDIO MASTER VLADIMIR MARINKOVIĆ PR BUČJE,  ул. 
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Бучје, Трстеник – Master TVT, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о 

електронским медијима;  

17. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. K368 

од 21.09.2017. године за пружање  медијске услуге издате на основу захтева 

СУРДУЛИЧКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА,  д.о.о., Сурдулица, ул. 5. септембра 

3, Сурдулица- СРТ, због прекида пружања медијске услуге, сходно члану 89. 

став 1. тачка 4) Закона о еклектронским медијима; 

18. Доношење одлуке у поступку изрицања мера против пму РТВ Мајданпек, 

Радио Т1, покренутог по службеној дужности због недостављања снимака; 

19. Доношење одлуке у поступку изрицања мера против пму Информативно 

предузеће Радио Ваљево ДОО – Радио Ваљево, Цара Душана 14, покренутог 

по службеној дужности због недостављања снимака;               

20. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге број 503/2012 издате привредном друштву Радио Царичин 

град доо, Лебане, Цара Душана бр. 81 – Радио Царичин град, на основу 

члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима (,,Сл. гласник 

РС“, бр. 83/2014 и 6/2016 - др. закон);  

21. Разматрање и доношење одлуке по пресуди Управног суда у поновном 

поступку продужења важења дозволе Регулаторног тела за електронске 

медије за пружање медијске услуге број 73/2007-2 пружаоцу медијске услуге 

„Радио Сомбор“ а.д. Сомбор у стечају, Трг Светог Ђорђа бр. 1 – Радио 

Сомбор; 

22. Доношење одлуке у  поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К 406 од 05.11.2019. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге Društvo za radio i difuziju TIM Radio doo Прњавор,  ул. 

Арчибалда Рајса, занатски центар бб, Прњавор– TIM televizija, сходно 

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

23. Разматрање и доношење одлуке о обустављању поступка одузимања 

дозволе за пружање медијске услуге број 245/2008-2 издате привредном 

друштву РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПРУГА Д.О.О. ЛАЈКОВАЦ, из Лајковцa, 

ул. Војводе Мишића 2 – Радио Пруга 96,9 и доношење одлуке о промени 

власничке структуре у наведеном привредном друштву; 

24. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Друштво са ограниченом одговорношћу Импрес из Бачке Тополе, ул. 

Дунавска бр. 2 – Радио Тренд 97,8 за промену власничке структуре ;  

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

захтева Tesla Production d.o.o. Beograd,  ул. Седамнаестог октобра 27/23, 

Београд – РТВ Тесла, бр. 05-699/19 од 18.04.2019. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима;  

26. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Едукативно-

креативни центар за децу и младе "TrioArt", ул. Булевар Доктора Зорана 

Ђинђића 79/9, Ниш- TRIOART TV бр. 05-730/19 од 09.05.2019. године за 

брисање из Регистра медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. 

Закона о електронским медијима; 

27. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга 

бр. К228-1: „Радио Бисер“ д.о.о привредно друштво за саобраћај, трговину, 
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издаваштво и радио и телевизијске активности из Пожаревца, Косте 

Абрашевића бр.30 –ТВ Бисер;  

28. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга 

бр. 415/2009-3: „Радио и телевизија Бачка Паланка“ д.о.о. из Бачке 

Паланке, Жарка Зрењанина 74/4- ТВ Бап;  

29. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга 

бр. 542/2019: „Радиотелевизија Панчево“ д.о.о. из Панчева, Николе 

Ђурковића 1- Дунав телевизија;  

30. Доношење  одлуке о достављању иницијативе Министарству културе и 

инфодрмсања за подношење прекршајне пријаве против ПМУ Радио Ром 

102,4 из Обреновца због кршења одредбе из члана  члана 69. Закона о 

јавном информисању и медијима;  

31. Доношење  одлуке о достављању иницијативе Министарству културе и 

инфодрмсања за подношење прекршајне пријаве против ПМУ TV Jumbo из 

Ниша због кршења одредбе из члана  члана 69. Закона о јавном 

информисању и медијима;  

32. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ратомира Кушића у вези са 

неовлашћеним емитовањем емисије ,,Свет на длану“ Радиотелевизије БК 

Телеком доо Београд;  

33. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног на основу 

дописа Удружење за заштиту уставности и законитости због приказивања 

програмског садржаја пружаоца медијских услуга Хепи ТВ и ТВ Пинк, због 

„...промовисања ставова Мирољуба Петровића, имајући у виду да се 

поменути бави надрилекарство и да је одговоран за смрт једног лица... „ и 

доношење одлуке; 

34. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

приказаном на ТВ  Пинк 31. марта 2019. године у ријалити програму 

„Задруга“ и доношење одлуке; 

35. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о  броју неправилности у 

вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских 

услуга (пму) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе 

републике и  код јму радио-телевизија Србије (РТС)  за април месец 2019. и 

доношење одлуке; 

36. Разматрања извештаја Службе за надзор и анализу „ПРОГРАМ 

ПРИСТУПАЧАН ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ“; 

37. Доношење одлуке о усвајању П Р E П О Р У К Е о већој доступности 

програмских садржаја особама са инвалидитетом;  

38. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу „ Анализа извештавања 

о насиљу над женама“; 

39. Извештај о захтеву за приказивање спота без накнаде у оквиру кампање 

„Заштита за све“; 

40. Доношење одлуке о измени плана набавки за 2019. годину у оквиру јавних  

набавки мале вредности; 

41. Доношење одлуке о стављању ван снаге одлуке Савет Регулатора од 

13.03.2019. године којом се одузима дозвола за пружање медијске услуге пре 



13 

 

истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Радио Пулс 

Гроцка 88,7 због постојања разлога из члан 89. став 1. тачка 1) Закона о 

електронским медијима; 

42. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Авалон доо за производњу и трговину – ББ Радио Плус 89,7 из Оџака, због 

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

медијима; 

43. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Медијски центар Blue доо – ББ Радио 89,7 из Оџака, због постојања разлога 

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

44. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво Радио Ема доо – ЕМА РАДИО 88,5 из Бујановца, због 

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

медијима; 

45. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Ивањички радио доо – ИВАЊИЧКИ РАДИО 92,4 из Ивањице, због 

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

медијима; 

46. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

ДОО за промет и услуге 96 – РАДИО 96 97,8 из Чачка, због постојања 

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

47. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Радио Амаро доо – РАДИО АМАРО 94,5 из Сјенице, због постојања разлога 

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

48. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Радио телевизија Бујановац доо – РАДИО БУЈАНОВАЦ из Бујановца, због 

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

медијима; 

49. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Предузеће за радиодифузију и телекомуникацију Бус доо – РАДИО БУС 89,5 

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

електронским медијима; 

50. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Предузеће за производњу, промет и услуге "М" о.д. – РАДИО ФОКУС 

ПЛУС 101,7 из Врања, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

51. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  
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ГМЦ траде доо – РАДИО ГЕМ из Лазаревца, због постојања разлога из 

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

52. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво за производњу, промет и услуге Делфин маркетинг доо 

– РАДИО КИС 93,4, Златибор, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

53. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Предузеће за промет и услуге Слобода 90 ад – РАДИО КРУПАЊ 94,7 из 

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

електронским медијима; 

54. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Предузеће за информисање и трговину МЕГА доо – РАДИО МЕГА ИН из 

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

електронским медијима; 

55. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво за изнајмљивање и дистрибуцију филмова ИБМ доо – 

RADIO NAXI M 102,5 из Краљева због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

56. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Радио 016 доо – NAXI RADIO 016 101,5 из Лесковца, због постојања разлога 

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

57. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Информативни центар Оџаци доо – РАДИО ОЏАЦИ 107,4 из Оџака, због 

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

медијима; 

58. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Предузеће за информисање и трговину КД Чава за радио и новинску 

издавачку делатност Славко Чава Павловић к.д. Осечина – РАДИО 

ОСЕЧИНА 88,1 из Осечине, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

59. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Озон доо – РАДИО ОЗОН 91,9 из Сремске Митровице, због постојања 

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

60. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Радио телевизија Панчево доо – РАДИО ПАНЧЕВО из Панчева због 

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

медијима; 
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61. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Панда радио доо – РАДИО ПАНДА из Кањиже, због постојања разлога из 

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

62. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ УБ компани доо – РАДИО ПИНГВИН 107,2 из Београда због постојања 

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

63. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Радио телевизија Прешево доо – РАДИО ПРЕШЕВО из Прешева, због 

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

медијима; 

64. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Радио телевизија Прима интернационал доо – РАДИО ПРИМУС из Бајине 

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

електронским медијима; 

65. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Радио телевизија Пруга доо – РАДИО ПРУГА из Лајковца, због постојања 

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

66. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Santos-comerce доо – РАДИО САНТОС 105,9 из Зрењанина због постојања 

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

67. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Зогакс доо – РАДИО СТАРИ МИЛАНОВАЦ из Горњег Милановца, због 

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

медијима; 

68. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Радио Суботица Сзабадкаи радио доо – РАДИО СУБОТИЦА 104,4 ИЗ 

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

електронским медијима; 

69. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Радио телевизија и продукција Свилајнац доо – РАДИО СВИЛАЈНАЦ 107,6 

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

електронским медијима; 

70. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Предузеће за радио и телевизијске активности РТВ Сврљиг – РАДИО 

СВРЉИГ 102,9 из Сврљига, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 
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71. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Импрес доо – РАДИО ТРЕНД 97,8 из Бачке Тополе, због постојања разлога 

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

72. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Градска М телевизија доо – ГРАДСКА М ТЕЛЕВИЗИЈА-КАБЛ. из Сремске 

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

електронским медијима; 

73. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

HIFI доо – HIFI ETNO-КАБЛ. из Београда, због постојања разлога из члана 

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

74. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

HIFI доо – HIFI -КАБЛ. из Београда, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

75. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Метрополис доо – М МОЈА-КАБЛ. из Београда, због постојања разлога из 

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

76. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Наша визија доо – НАША БАЛКАН ТВ-КАБЛ. из Београда, због постојања 

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

77. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Санџак телевизија доо – САНЏАК ТВ-КАБЛ. из Новог Пазара, због 

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

медијима; 

78. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Банат доо – ТВ БАНАТ-КАБЛ. из Вршца, због постојања разлога из члана 

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

79. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Радио телевизија Бујановац доо – ТВ БУЈАНОВАЦ-КАБЛ. из Бујановца, 

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

медијима; 

80. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ Енигма доо – ТВ ЕНИГМА-КАБЛ. из Пријепоља, због постојања 

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

81. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ Марш доо – ТВ МАРШ-КАБЛ. из Ваљева, због постојања разлога из 

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

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ Панчево доо – ТВ ПАНЧЕВО-КАБЛ. из Панчева, због постојања 

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

83. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

канал доо – ТВ ПИ КАНАЛ-КАБЛ. из Пирота, због постојања разлога из 

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

84. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Santos comerce доо – ТВ САНТОС-КАБЛ. из Зрењанина, због постојања 

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

85. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Мото Боем транс доо – ТВ ТРАНС-КАБЛ. из Неготина, због постојања 

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

 

 

 

2. Усвајање записника са 206. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 29. 

марта 2019. године, записника са 333. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 2. априла 2019. године, записника са 334. ванредне седнице 

Савета РЕМ-а одржане дана 9. априла 2019. године, 335. ванредне седнице 

Савета РЕМ-а одржане дана 10. априла 2019. године,  336. ванредне седнице 

Савета РЕМ-а одржане дана 12. априла 2019. године, 337. ванредне седнице 

Савета РЕМ-а одржане дана 18. априла 2019. године, 338. ванредне седнице 

Савета РЕМ-а одржаане дана 22. априла 2019. године и 339. ванредне 

седнице Савета РЕМ-а одржане дана 13. маја 2019. године;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Усваја се записник са 206. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 29. 

марта 2019. године, записник са 333. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 2. 

априла 2019. године, записник са 334. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 9. 

априла 2019. године, 335. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 10. априла 

2019. године,  336. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 12. априла 2019. 

године, 337. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 18. априла 2019. године, 

338. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржаане дана 22. априла 2019. године и 339. 

ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 13. маја 2019. године. 

 

 

3. Јавни разговор са подносиоцем пријаве на Јавни конкурс за издавање 

дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања за подручје 

целе Републике „Kopernikus Cable Network” д.о.о. Ниш – Nacionalna  K::CN, 

ул. Цара Душана бр. 45, Ниш ради разјашњења чињеница у предметној 

управној ствари; 
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Седници је приступио   представник подносиоца пријаве на Јавни конкурс за издавање 

дозволе за пружање медијске услуге телевизијског емитовања за подручје целе 

Републике „Kopernikus Cable Network” д.о.о. Ниш – Nacionalna  K::CN Владан Митић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да је обављен разговор са представницима подносиоца пријаве на 

Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања за подручје целе Републике „Kopernikus Cable Network” д.о.о. Ниш – 

Nacionalna  K::CN. 

 

 

4. Јавни разговор са подносиоцем пријаве на Јавни конкурс за издавање 

дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања за подручје 

целе Републике Radiotelevizija „BK Telecom” д.о.о., Београд, ради 

разјашњења чињеница у предметној управној ствари; 

 

Седници је приступио   представник подносиоца пријаве на Јавни конкурс за издавање 

дозволе за пружање медијске услуге телевизијског емитовања за подручје целе 

Републике „BK Telecom” д.о.о. Небојша Мирковић, Љубица Вукотић и Томислав 

Поломчић. 

 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да је обављен разговор са представницима подносиоца пријаве на 

Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања за подручје целе Републике Radiotelevizija „BK Telecom” д.о.о. 

 

 

5. Јавни разговор са подносиоцем пријаве на Јавни конкурс за издавање 

дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања за подручје 

целе Републике Радиодифузно предузеће „Студио Б” д.о.о. Београд – ТВ 

Студио Б, ради разјашњења чињеница у предметној управној ствари; 

 

Седници је приступио   представник подносиоца пријаве на Јавни конкурс за издавање 

дозволе за пружање медијске услуге телевизијског емитовања за подручје целе 

Републике Радиодифузно предузеће „Студио Б” д.о.о. Београд – ТВ Студио Б, Ивана 

Вучићевић, Марија Лековић и Ђорђе Мушић. 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да је обављен разговор са представницима подносиоца пријаве на 

Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања за подручје целе Републике Радиодифузно предузеће „Студио Б” д.о.о. 

Београд – ТВ Студио Б.  

 

 

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

услуге ПМУ  Предузеће за производњу, промет и услуге Santos-comerce 

d.o.o. – TV SANTOS из Зрењанина и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

 

 

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

на који је издата пружаоцу медијске услуге  Предузеће за производњу, 

промет и услуге Santos-comerce d.o.o. – TV SANTOS из Зрењанина, због 

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

медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

  

 

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

на који је издата пружаоцу медијске услуге  Мостнет РТВ д.о.о. – Удружење 

граађана за едукацију и медије „Топлица мој крај“ – МОСТНЕТ ТВ из 

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

електронским медијима; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Марко Костадиновић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

 

 

 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије „YU ECO“ д.о.о. – TV 

YU ECO , Суботица, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

 

 

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

на који је издата пружаоцу медијске услуге  Предузеће за производњу, 

промет и услуге КЛИК КОМЕРЦ д.о.о. – ТВ КЛИК из Ариља, због 

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

медијима;  

 

Седници је приступио представник ПМУ Владимир Којић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ да дуг измири до краја месеца. 

 

 

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

на који је издата пружаоцу медијске услуге РТВ Голија д.о.о. – ТВ ГОЛИЈА 

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

електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 
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12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге  Радио Телевизија Бујановац 

д.о.о. – ТВ Бујановац из Бујановца, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Зоран величковић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

 

 

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

на који је издата пружаоцу медијске услуге  Друштво са ограниченом 

одговорношћу P KANAL, ПИРОТ – ТВ ПИ КАНАЛ из Пирота, због 

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

медијима; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Бобан Николић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

 

 

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

на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Лесковац а.д. – ТВ 

ЛЕСКОВАЦ из Лесковца, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима; 

 

Седници су приступили представници ПМУ Владица Јовановић и Наташа Ђорђевић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ да дуг измири до 30.06.2019. године. 
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15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге  „ТВ Смедерево„ д.о.о. – 

ТЕЛЕВИЗИЈА СД из Смедерева, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Јовица Шешлак. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ да уплати износ од 500.000 динара до 30.06.2019. године. 

  

 

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

205 од 31.05.2015. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге 

MEDIJSKI STUDIO MASTER VLADIMIR MARINKOVIĆ PR BUČJE,  ул. 

Бучје, Трстеник – Master TVT, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о 

електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

 

 

17. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. K368 

од 21.09.2017. године за пружање  медијске услуге издате на основу захтева 

СУРДУЛИЧКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА,  д.о.о., Сурдулица, ул. 5. септембра 

3, Сурдулица- СРТ, због прекида пружања медијске услуге, сходно члану 89. 

став 1. тачка 4) Закона о еклектронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 
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18. Доношење одлуке у поступку изрицања мера против пму РТВ Мајданпек, 

Радио Т1, покренутог по службеној дужности због недостављања снимака;  

 

Седници су приступили представници ПМУ Душан Војводић и Зоја Миленковић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

 

19. Доношење одлуке у поступку изрицања мера против пму Информативно 

предузеће Радио Ваљево ДОО – Радио Ваљево, Цара Душана 14, покренутог 

по службеној дужности због недостављања снимака; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

 

 

20. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге број 503/2012 издате привредном друштву Радио Царичин 

град доо, Лебане, Цара Душана бр. 81 – Радио Царичин град, на основу 

члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима (,,Сл. гласник 

РС“, бр. 83/2014 и 6/2016 - др. закон); 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

  

21. Разматрање и доношење одлуке по пресуди Управног суда у поновном 

поступку продужења важења дозволе Регулаторног тела за електронске 

медије за пружање медијске услуге број 73/2007-2 пружаоцу медијске услуге 

„Радио Сомбор“ а.д. Сомбор у стечају, Трг Светог Ђорђа бр. 1 – Радио 

Сомбор;  

 

Седници је приступио представник ПМУ Предраг Ерић. 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се захтев за продужење важења дозволе Регулаторног тела за 

електронске медије за пружање медијске услуге број 73/2007-2 пружаоцу медијске 

услуге „Радио Сомбор“ а.д. Сомбор у стечају, Трг Светог Ђорђа бр. 1 – Радио Сомбор, 

као неоснован. 

 

 

22. Доношење одлуке у  поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К 406 од 05.11.2019. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге Društvo za radio i difuziju TIM Radio doo Прњавор,  ул. 

Арчибалда Рајса, занатски центар бб, Прњавор– TIM televizija, сходно 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

 

 

23. Разматрање и доношење одлуке о обустављању поступка одузимања 

дозволе за пружање медијске услуге број 245/2008-2 издате привредном 

друштву РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПРУГА Д.О.О. ЛАЈКОВАЦ, из Лајковцa, 

ул. Војводе Мишића 2 – Радио Пруга 96,9 и доношење одлуке о промени 

власничке структуре у наведеном привредном друштву; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

Утврђује се да планираном променом власничке структуре привредном друштву 

РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПРУГА Д.О.О. ЛАЈКОВАЦ, из Лајковцa, ул. Војводе Мишића 2, 

која би била извршена тако што би удео његовог досадашњег имаоца Регистар акција и 

удела пренетих после раскида уговора закљученог у поступку приватизације, био 

пренет у висини од 100% у основном капиталу тог друштва на Друштво за производњу, 

промет и услуге ,,ГМЦ-ТРАДЕ“ доо Лазаревац, Димитрија Туцовића 1/1, не би настало 

стање којим се нарушава медијски плурализам. 

Упутити захтев РАТЕЛ-у за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-

фреквенције. 
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24. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Друштво са ограниченом одговорношћу Импрес из Бачке Тополе, ул. 

Дунавска бр. 2 – Радио Тренд 97,8 за промену власничке структуре; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре Друштва са ограниченом одговорношћу Импрес из Бачке Тополе, ул. 

Дунавска бр. 2 – Радио Тренд 97,8 која би била извршена тако што би досадашњи 

оснивач тог друштва, Лана Гардашевић, пренела целокупан свој оснивачки удео у 

висини од 100% у капиталу друштва на физичко лице Милоша Лончара из Каћа, ЈМБГ 

1905977800028, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам. 

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

промену података у дозволама за пружање медијске услуге Радио Тренд 97,8  који се 

односе на власничку структуру и законског заступника наведеног пружаоца медијске 

услуге.  

 

 

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

захтева Tesla Production d.o.o. Beograd,  ул. Седамнаестог октобра 27/23, 

Београд – РТВ Тесла, бр. 05-699/19 од 18.04.2019. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Tesla Production 

d.o.o. Beograd,  ул. Седамнаестог октобра 27/23, Београд – РТВ Тесла, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима. 

 

 

26. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Едукативно-

креативни центар за децу и младе "TrioArt", ул. Булевар Доктора Зорана 

Ђинђића 79/9, Ниш- TRIOART TV бр. 05-730/19 од 09.05.2019. године за 

брисање из Регистра медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. 

Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Брише се из регистра медијских услуга пружалац медијске услуге радија 

Едукативно-креативни центар за децу и младе "TrioArt", ул. Булевар Доктора Зорана 

Ђинђића 79/9, Ниш- TRIOART TV. 

  

 

27. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга 

бр. К228-1: „Радио Бисер“ д.о.о привредно друштво за саобраћај, трговину, 

издаваштво и радио и телевизијске активности из Пожаревца, Косте 

Абрашевића бр.30 –ТВ Бисер; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге : „Радио Бисер“ д.о.о привредно друштво за саобраћај, 

трговину, издаваштво и радио и телевизијске активности из Пожаревца, Косте 

Абрашевића бр.30 –ТВ Бисер , МБ06643043 , почев  од 24.05.2019. године  , у  износу 

од 860,13  динара. 

 

 

 

28. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга 

бр. 415/2009-3: „Радио и телевизија Бачка Паланка“ д.о.о. из Бачке 

Паланке, Жарка Зрењанина 74/4- ТВ Бап; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

пружаоцу медијске услуге : „Радио и телевизија Бачка Паланка“ д.о.о. из Бачке 

Паланке, Жарка Зрењанина 74/4- ТВ Бап , МБ 08779384, почев  од 24.05.2019. године , 

у  износу од  333.284.64 динара. 

 

 

29. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга 

бр. 542/2019: „Радиотелевизија Панчево“ д.о.о. из Панчева, Николе 

Ђурковића 1- Дунав телевизија;  
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је 

дужан да плаћа пружалац медијске услуге „Радиотелевизији Панчево“ д.о.о. из 

Панчева, Николе Ђурковића 1- Дунав телевизија , МБ08393346, бр. Дозволе за пружање 

медијске услуге 542/2019, почев од 24.05.2019. године па убудуће док за то постоје 

законски услови, у укупном износу од 6,012,586.36 динара. 

 

 

30. Доношење  одлуке о достављању иницијативе Министарству културе и 

информисања за подношење прекршајне пријаве против ПМУ Радио Ром 

102,4 из Обреновца због кршења одредбе из члана  члана 69. Закона о 

јавном информисању и медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доставити Министарству културе и информисања иницијативу за покретање 

прекршајног поступка против ПМУ Радио Ром 102,4 из Обреновца због кршења 

одредбе из члана  члана 69. Закона о јавном информисању и медијима. 

 

 

31. Доношење  одлуке о достављању иницијативе Министарству културе и 

информисања за подношење прекршајне пријаве против ПМУ TV Jumbo из 

Ниша због кршења одредбе из члана  члана 69. Закона о јавном 

информисању и медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Доставити Министарству културе и информисања иницијативу за покретање 

прекршајног поступка против ПМУ TV Jumbo из Ниша због кршења одредбе из члана  

члана 69. Закона о јавном информисању и медијима. 

 

 

32. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ратомира Кушића у вези са 

неовлашћеним емитовањем емисије ,,Свет на длану“ Радиотелевизије БК 

Телеком доо Београд; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава Ратомира Кушића у вези са неовлашћеним емитовањем 

емисије ,,Свет на длану“ Радиотелевизије БК Телеком доо Београд, као неуредна. 

 

 

33. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног на основу 

дописа Удружење за заштиту уставности и законитости због приказивања 

програмског садржаја пружаоца медијских услуга Хепи ТВ и ТВ Пинк, због 

„...промовисања ставова Мирољуба Петровића, имајући у виду да се 

поменути бави надрилекарство и да је одговоран за смрт једног лица... „ и 

доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 

 

 

 

 

34. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

приказаном на ТВ  Пинк 31. марта 2019. године у ријалити програму 

„Задруга“ и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 

  

 

35. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о  броју неправилности у 

вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских 

услуга (пму) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе 

републике и  код јму радио-телевизија Србије (РТС)  за април месец 2019. и 

доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца 

медијских услуга Предузеће за информисање и маркетинг Pink Internacional Company 

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

- ТВ O2, Предузће за маркетинг, издавачку делатност, Прва телевизија Д.О.О. – Прва, 

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О.– 

Nacionalna Happy TVу вези са повредама одредби члана 12; 29.1.1; 29.1.2; 32; 33.4; 35.1; 

37.3; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе за надзор и анализу за 

месец април 2019. године. 

 

 

36. Разматрања извештаја Службе за надзор и анализу „ПРОГРАМ 

ПРИСТУПАЧАН ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ“; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се извештај Службе за надзор и анализу „ПРОГРАМ ПРИСТУПАЧАН 

ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ“. 

Извештај објавити на интернет страни Регулатора. 

 

 

37. Доношење одлуке о усвајању П Р E П О Р У К Е о већој доступности 

програмских садржаја особама са инвалидитетом;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Препорука о већој доступности програмских садржаја особама са 

инвалидитетом. 

Препоруку објавити на интернет страни Регулатора. 

 

 

38. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу „ Анализа извештавања 

о насиљу над женама“; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Усваја се извештај Службе за надзор и анализу „ Анализа извештавања о насиљу 

над женама“. 

Извештај објавити на интернет страни Регулатора. 

 

 

39. Извештај о захтеву за приказивање спота без накнаде у оквиру кампање 

„Заштита за све“; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се емитовање спота у оквиру кампање „Заштита за све“. 

Емитовање предметног спота ван блокова огласних порука не рачуна се у 

укупно време трајања ТВ оглашавања и ТВ продаје у једном пуном сату емитованог 

програма. 

  

40. Доношење одлуке о измени плана набавки за 2019. годину у оквиру јавних  

набавки мале вредности;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Усвоја се измена Плана набавки  за 2019. годину  у оквиру  јавних набавки мале 

вредности. 

 

 

41. Доношење одлуке о стављању ван снаге одлуке Савет Регулатора од 

13.03.2019. године којом се одузима дозвола за пружање медијске услуге пре 

истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Радио Пулс 

Гроцка 88,7 због постојања разлога из члан 89. став 1. тачка 1) Закона о 

електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Ставља се ван снаге да  одлука бр. 05-161/19-4 од 13.03.2019. године којом се 

одузима дозвола за пружање медијске услуге радија пре истека времена на које је 

издата пружаоцу медијске услуге Радио Пулс Гроцка 88,7 због постојања разлога из 

члан 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима. 

Обуставља се поступак одузимања дозволе Регулаторног тела за електронске бр. 

бр. 229/2008-5 од 05.04.2018. године за пружање медијске услуге услуге радија на 

локалном подручју, радиодифузна област 4, Лр 91/Гроцка, пре истека времена на које је 

издата пружаоцу медијске услуге Радио Пулс Гроцка 88,7, због одустајања од захтева 

за враћање дозволе пружаоца медијске услуге Радио Пулс Гроцка 88,7. 

 

 

42. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Авалон доо за производњу и трговину – ББ Радио Плус 89,7 из Оџака, због 

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

медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Авалон доо за производњу и трговину – ББ Радио 

Плус 89,7 из Оџака, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о  

електронским медијима. 

 

 

43. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Медијски центар Blue доо – ББ Радио 89,7 из Оџака, због постојања разлога 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Медијски центар Blue доо – ББ Радио 89,7 из Оџака, 

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

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво Радио Ема доо – ЕМА РАДИО 88,5 из Бујановца, због 

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

медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Привредно друштво Радио Ема доо – ЕМА РАДИО 

88,5 из Бујановца, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о  

електронским медијима. 

 

 

45. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Ивањички радио доо – ИВАЊИЧКИ РАДИО 92,4 из Ивањице, због 

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

медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Ивањички радио доо – ИВАЊИЧКИ РАДИО 92,4 из 

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

медијима. 

  

 

46. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

ДОО за промет и услуге 96 – РАДИО 96 97,8 из Чачка, због постојања 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

 

 

 

 



33 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге ДОО за промет и услуге 96 – РАДИО 96 97,8 из 

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

медијима. 

 

 

 

47. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Радио Амаро доо – РАДИО АМАРО 94,5 из Сјенице, због постојања разлога 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Радио Амаро доо – РАДИО АМАРО 94,5 из Сјенице, 

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

 

 

48. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Радио телевизија Бујановац доо – РАДИО БУЈАНОВАЦ из Бујановца, због 

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

медијима;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Бујановац доо – РАДИО 

БУЈАНОВАЦ из Бујановца, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона 

о  електронским медијима. 

 

 

49. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Предузеће за радиодифузију и телекомуникацију Бус доо – РАДИО БУС 89,5 

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

електронским медијима; 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за радиодифузију и телекомуникацију Бус 

доо – РАДИО БУС 89,5 из Ковина, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. 

Закона о  електронским медијима. 

 

 

50. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Предузеће за производњу, промет и услуге "М" о.д. – РАДИО ФОКУС 

ПЛУС 101,7 из Врања, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за производњу, промет и услуге "М" о.д. – 

РАДИО ФОКУС ПЛУС 101,7 из Врања, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8. Закона о  електронским медијима. 

 

 

51. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

ГМЦ траде доо – РАДИО ГЕМ из Лазаревца, због постојања разлога из 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге ГМЦ траде доо – РАДИО ГЕМ из Лазаревца, због 

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

 

 

52. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво за производњу, промет и услуге Делфин маркетинг доо 

– РАДИО КИС 93,4, Златибор, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за производњу, промет и услуге 

Делфин маркетинг доо – РАДИО КИС 93,4, Златибор, због постојања разлога из члана 

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

 

 

 

53. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Предузеће за промет и услуге Слобода 90 ад – РАДИО КРУПАЊ 94,7 из 

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

електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за промет и услуге Слобода 90 ад – 

РАДИО КРУПАЊ 94,7 из Крупња, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. 

Закона о  електронским медијима. 

  

 

54. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Предузеће за информисање и трговину МЕГА доо – РАДИО МЕГА ИН из 

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

електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за информисање и трговину МЕГА доо – 

РАДИО МЕГА ИН из Инђије, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. 

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

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво за изнајмљивање и дистрибуцију филмова ИБМ доо – 

RADIO NAXI M 102,5 из Краљева због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за изнајмљивање и дистрибуцију 

филмова ИБМ доо – RADIO NAXI M 102,5 из Краљева, због постојања разлога из члана 

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

 

 

56. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Радио 016 доо – NAXI RADIO 016 101,5 из Лесковца, због постојања разлога 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Радио 016 доо – NAXI RADIO 016 101,5 из Лесковца, 

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

 

 

57. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Информативни центар Оџаци доо – РАДИО ОЏАЦИ 107,4 из Оџака, због 

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

медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Информативни центар Оџаци доо – РАДИО ОЏАЦИ 

107,4 из Оџака, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о  

електронским медијима. 

 

 

58. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Предузеће за информисање и трговину КД Чава за радио и новинску 

издавачку делатност Славко Чава Павловић к.д. Осечина – РАДИО 

ОСЕЧИНА 88,1 из Осечине, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за информисање и трговину КД Чава за 

радио и новинску издавачку делатност Славко Чава Павловић к.д. Осечина – РАДИО 

ОСЕЧИНА 88,1 из Осечине, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона 

о  електронским медијима. 

  

59. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Озон доо – РАДИО ОЗОН 91,9 из Сремске Митровице, због постојања 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Озон доо – РАДИО ОЗОН 91,9 из Сремске 

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

медијима. 

 

 

60. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Радио телевизија Панчево доо – РАДИО ПАНЧЕВО из Панчева због 

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

медијима; 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Панчево доо – РАДИО ПАНЧЕВО 

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

медијима. 

 

 

61. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Панда радио доо – РАДИО ПАНДА из Кањиже, због постојања разлога из 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Панда радио доо – РАДИО ПАНДА из Кањиже, због 

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

 

 

62. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ УБ компани доо – РАДИО ПИНГВИН 107,2 из Београда због постојања 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге РТВ УБ компани доо – РАДИО ПИНГВИН 107,2 из 

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

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

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Радио телевизија Прешево доо – РАДИО ПРЕШЕВО из Прешева, због 

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

медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Прешево доо – РАДИО ПРЕШЕВО 

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

медијима. 

 

 

64. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Радио телевизија Прима интернационал доо – РАДИО ПРИМУС из Бајине 

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

електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Прима интернационал доо – РАДИО 

ПРИМУС из Бајине Баште, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о  

електронским медијима. 

  

 

65. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Радио телевизија Пруга доо – РАДИО ПРУГА из Лајковца, због постојања 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Пруга доо – РАДИО ПРУГА из 

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

медијима. 

 

 

66. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Santos-comerce доо – РАДИО САНТОС 105,9 из Зрењанина због постојања 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Santos-comerce доо – РАДИО САНТОС 105,9 из 

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

медијима. 

 

 

67. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Зогакс доо – РАДИО СТАРИ МИЛАНОВАЦ из Горњег Милановца, због 

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

медијима;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Зогакс доо – РАДИО СТАРИ МИЛАНОВАЦ из 

Горњег Милановца, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о  

електронским медијима. 

 

 

68. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Радио Суботица Сзабадкаи радио доо – РАДИО СУБОТИЦА 104,4 ИЗ 

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

електронским медијима; 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Радио Суботица Сзабадкаи радио доо – РАДИО 

СУБОТИЦА 104,4 ИЗ Суботице, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. 

Закона о  електронским медијима. 

 

 

69. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Радио телевизија и продукција Свилајнац доо – РАДИО СВИЛАЈНАЦ 107,6 

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

електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија и продукција Свилајнац доо – 

РАДИО СВИЛАЈНАЦ 107,6 из Свилајнца, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8. Закона о  електронским медијима. 

 

 

70. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Предузеће за радио и телевизијске активности РТВ Сврљиг – РАДИО 

СВРЉИГ 102,9 из Сврљига, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за радио и телевизијске активности РТВ 

Сврљиг – РАДИО СВРЉИГ 102,9 из Сврљига, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8. Закона о  електронским медијима. 
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71. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Импрес доо – РАДИО ТРЕНД 97,8 из Бачке Тополе, због постојања разлога 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Импрес доо – РАДИО ТРЕНД 97,8 из Бачке Тополе, 

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

 

 

 

72. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Градска М телевизија доо – ГРАДСКА М ТЕЛЕВИЗИЈА-КАБЛ. из Сремске 

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

електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Градска М телевизија доо – ГРАДСКА М 

ТЕЛЕВИЗИЈА-КАБЛ. из Сремске Митровице, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8. Закона о  електронским медијима. 

  

 

73. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

HIFI доо – HIFI ETNO-КАБЛ. из Београда, због постојања разлога из члана 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге HIFI доо – HIFI ETNO-КАБЛ. из Београда, због 

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

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

HIFI доо – HIFI -КАБЛ. из Београда, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге HIFI доо – HIFI -КАБЛ. из Београда, због постојања 

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

 

 

75. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Метрополис доо – М МОЈА-КАБЛ. из Београда, због постојања разлога из 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге ТВ Метрополис доо – М МОЈА-КАБЛ. из Београда, 

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

 

 

76. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Наша визија доо – НАША БАЛКАН ТВ-КАБЛ. из Београда, због постојања 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Наша визија доо – НАША БАЛКАН ТВ -КАБЛ.из 

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

медијима. 
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77. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Санџак телевизија доо – САНЏАК ТВ-КАБЛ. из Новог Пазара, због 

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

медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Санџак телевизија доо – САНЏАК ТВ-КАБЛ. из 

Новог Пазара, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о  

електронским медијима. 

  

78. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Банат доо – ТВ БАНАТ-КАБЛ. из Вршца, због постојања разлога из члана 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге ТВ Банат доо – ТВ БАНАТ-КАБЛ. из Вршца, због 

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

 

 

79. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Радио телевизија Бујановац доо – ТВ БУЈАНОВАЦ-КАБЛ. из Бујановца, 

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

медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Бујановац доо – ТВ БУЈАНОВАЦ-

КАБЛ. из Бујановца, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о  

електронским медијима. 
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80. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ Енигма доо – ТВ ЕНИГМА-КАБЛ. из Пријепоља, због постојања 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге РТВ Енигма доо – ТВ ЕНИГМА-КАБЛ. из 

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

медијима. 

 

 

81. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ Марш доо – ТВ МАРШ-КАБЛ. из Ваљева, због постојања разлога из 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге РТВ Марш доо – ТВ МАРШ-КАБЛ. из Ваљева, због 

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

 

 

82. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ Панчево доо – ТВ ПАНЧЕВО-КАБЛ. из Панчева, због постојања 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге РТВ Панчево доо – ТВ ПАНЧЕВО-КАБЛ. из 

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

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

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

канал доо – ТВ ПИ КАНАЛ-КАБЛ. из Пирота, због постојања разлога из 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Пи канал доо – ТВ ПИ КАНАЛ-КАБЛ. из Пирота, 

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

  

 

84. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Santos comerce доо – ТВ САНТОС-КАБЛ. из Зрењанина, због постојања 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Santos comerce доо – ТВ САНТОС-КАБЛ. из 

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

медијима. 

 

 

85. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Мото Боем транс доо – ТВ ТРАНС-КАБЛ. из Неготина, због постојања 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Мото Боем транс доо – ТВ ТРАНС-КАБЛ. из 

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

медијима. 
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Седница завршена у 13:00 часова. 

 

Записник сачинила: 

Секретар канцеларије Савета 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


