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Број: 

Датум:  

Београд 

 

 З А П И С Н И К 

 

  

са 209. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 25. септембра 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. 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 

 

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 дневног реда; 

2. Усвајање записника са 208. редовне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане 01. јула 2019. године; Записника са 344. ванредне 

седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 10.07.2019. 

године, Записника са 345. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане 17.07.2019. године, Записника са 346. ванредне 

седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 30.07.2019. 

године; Записника са 347. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане 26.08.2019. године, Записника са 348. ванредне 

седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 29.08.2019. 

године; Записника са 349. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане 29.08.2019. године; Записника са 350. ванредне 
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седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 31.08.2019. 

године; Записника са 351. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане 31.08.2019. године, Записника са 352. ванредне 

седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 06.09.2019. 

године и Записника са 353. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане 16.09.2019. године 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према ПМУ Прва телевизија д.о.о. Београд – Прва плус, 

због емитовања филма „Параноја у Лас Вегасу“ дана 26.04.2019. године;  

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

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

Мостнет ТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима;  

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

који је издата пружаоцу медијске услуге YU ECO д.о.о. Суботица – TV YU Eco, 

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

медијима;  

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

које је издата пружаоцу медијске услуге P Kanal д.о.о. Пирот – ТВ ПИ Канал, 

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

медијима; 

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

које је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Смедерево д.о.о. Смедерево – ТВ 

СД, 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 

које је издата пружаоцу медијске услуге Телевизија Лековац а.д. Лесковац – ТВ 

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

електронским медијима;  

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

које је издата пружаоцу медијске услуге Авалон д.о.о. Оџаци – ББ Радио Плус 

89,7, 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 

које је издата пружаоцу медијске услуге Медијски центар Blue д.о.о. Сомбор – 

ББ Радио 89,7, 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 

које је издата пружаоцу медијске услуге Делфин маркетинг д.о.о. Златибор – 

Радио Кис 93,4, 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 

које је издата пружаоцу медијске услуге Слобода 90 а.д. Крупањ – Радио 

Крупањ 94,7, 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 

које је издата пружаоцу медијске услуге Бус д.о.о. – Радио Бус 89,5, 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 

које је издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Пруга д.о.о. Лајковац 



3 

 

– Радио Пруга, 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 

које је издата пружаоцу медијске услуге РТВ Сврљиг д.о.о. Сврљиг – Радио 

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

електронским медијима; 

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

које је издата пружаоцу медијске услуге Импрес д.о.о. Бачка Топола – Радио 

Тренд 97,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима;  

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

које је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Метрополис д.о.о.-у стечају Београд 

– М Моја-кабл., због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  

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

које је издата пружаоцу медијске услуге Наша визија д.о.о. Београд – Наша 

Балкан ТВ-кабл., због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  

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

које је издата пружаоцу медијске услуге Санџак телевизија д.о.о. Нови Пазар – 

Санџак ТВ-кабл., због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  

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

које је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Банат д.о.о. Вршац – ТВ Банат-

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

медијима;  

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

бр. К205 од 31.05.2015. године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге Medijski Studio Master Vladimir Marinković pr Bučje, Трстеник – Master 

TVT, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;  

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

бр. К406 од 05.11.2019. године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге Тим радио д.о.о. Прњавор – Тим телевизија, сходно члану 89. став 1. 

тачка 1) Закона о електронским медијима;  

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

бр. К442 од 30.07.2019. године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге HD WIN д.о.о. Београд – Женска ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 1) 

Закона о електронским медијима;  

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

бр. К122-1 од 27.06.2012. године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге TV Kanal Ultra д.о.о. Београд-у ликвидацији – Mini Ultra, сходно члану 

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

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

бр. К205 од 31.05.2015. године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге TV Kanal Ultra д.о.о. Београд-у ликвидацији – Ultra, сходно члану 89. 

став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима;  

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

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

д.о.о. Лебане – Радио Царичин град, на основу члана 89. став 1. тачка 8) Закона 

о електронским;  
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27. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима ПМУ Pink International Company д.о.о. Београд – ТВ 

Пинк, због програмског садржаја емитованог у ријалити програму „Задруга“ 

дана 12.06.2019. године;  

28. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима ПМУ Pink International Company д.о.о. Београд – ТВ 

Пинк, због програмског садржаја емитованог у емисији „Амиџи шоу“ дана 

11.06.2019. године; 

29. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези 

емисије Ново јутро – Ирина и Жика емитоване дана 03.07.2019. године у 

програму ПМУ Pink international company д.о.о. Београд – ТВ Пинк (пријава 

Заштитника грађана);  

30. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези 

ријалити „Парови“ емитованог oд 23.6.2019. године у 21:10:00 часова до 

02:00:00  часова (24.6.2019. године) и 27.6.2019. до 01:30:30 до 01:40:00 часова у 

програму ПМУ Happy TV д.о.о. Београд – Nacionalna Happy TV; 

31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези 

емитовања филма „Неповратно“ дана 27.8.2019. године, од 11:00 до 13:00 

часова у програму ПМУ Б92 а.д. Београд – ТВ О2; 

32. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге 

издате на основу захтева RTV Holivud Nais д.о.о. Ниш –  TV Nais, у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

33. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге 

издате на основу захтева Jablanović CO д.о.о. Плажане-Деспотовац – ТВ Ресава, 

у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

34. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге 

издате на основу захтева ТВ Центар Свилајнац д.о.о. Свилајнац – ТВ Центар, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

35. Разматрање дописа ЈП Емисиона техника и везе број 5011/19 у вези са 

експерименталним дигиталним емитовањем радио програма у DAB+ 

технологији и доношење одлуке; 

36. Разматрање дописа Министарства унутрашњих послова, Дирекција полиције, 

Управа саобраћајне полиције 03.4 од 17.09.2019. године (05-1057/19-7) у вези са 

искључењем постојећих ТА (Traffic announcement) које тренутно користе ПМУ;  

37. Разматрање дописа Републичког секретаријата за јавне политике број 021-01-

23/2019-02 од 12.09. 2019. године у вези са финалним верзијама препорука за 

поједностављење административних поступака (28.00.0001; 28.00.0002; 

28.00.0003; 28.00.0008; 28.00.0009) и доношење одлуке; 

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

које је издата пружаоцу медијске услуге Радио Телевизија Бујановац д.о.о. 

Бујановац – ТВ Бујановац, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима;  

39. Разматрање основних докумената за увођење ФУК-а (финансијско управљање и 

контрола) и доношење одлуке (формирање финансијског управљања и контроле 

у Регулаторном телу за електронске медије) 

40. Разматрање и доношење одлуке о продаји возила Регулаторног тела за 

електронске медије; 

41. Разно;  
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1. Усвајање дневног реда; 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну 

дневног реда: 

1. Разматрање и доношење одлуке о давању сагласности на закључење Анекса 

Уговора о раду са Мелином Рацом из Београда за радно место начелника 

Финансијске службе; 

2. Извештај са регионалне конференције „Аудиовизуелне медије услуге и улога 

медијских регулаторних тела, Ревидирана Директива о аудиовизуелним 

медијским услугама“ на пројекту Савета Европе и Европске уније „Слобода 

изражавања и слобода медија у Југоисточној Европи“ – JUFREX 2 од 09. до 

10.09.2019. године, Игало, Црна Гора; 

3. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Д.о.о. 

Краљевачка телевизија Краљево – КА ТВ, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 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 

Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад – Новосадска ТВ, 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 ТВ 5 

д.о.о. Ужице – Телевизија 5 Ужице, 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 

Телевизија Телемарк д.о.о. Чачак –ТМС Телевизија Телемарк, 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 

Браничево Медија Центар д.о.о. Петровац – РТВ Браничево, 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 Делта 

Телевизија д.о.о. Нови Сад – ТВ Делта, 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 

Телевизија Галаксија 32 д.о.о. Чачак – ТВ Галаксија, 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 Краљево и Ибарске новости д.о.о. Краљево –ТВ Краљево, 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 Мелос 

д.о.о. Краљево – ТВ Мелос, 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 ТВ 
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Мост д.о.о. Нови Сад – ТВ Мост, 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 

Телевизија Пожега д.о.о. Пожега – ТВ Пожега, 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 

Информативни центар д.о.о. Прибој –ТВ Прибој, 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 RTV 

Prima Internacional д.о.о. Бајина Башта – TV Prima, 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 Радио 

телевизија Шабац д.о.о. Шабац – ТВ Шабац, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

17. Разматрање и одлучивање по службеној дужности, у поступку за исправку 

решења Савета Регулаторног тела за електронске медије број КН/361-1578/19-1 

од 16.09.2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге Балкан кабловска ТВ 

д.о.о. Нови Сад – Балкан ТВ утврђена висина накнаде за право на пружање 

аудио-визуелне медијске услуге;  

18. Провера усклађености произведеног целокупног програма пружаоца медијске 

услуге Планета д.о.о. Апатин скраћеног идентификационог знака Накси Радио 

Апатин 105,8 са програмским садржајима предвиђеним Програмским 

елаборатом; 

19. Провера усклађености произведеног целокупног програма пружаоца медијске 

услуге Центар за тренинг и едукацију, Жабаљ скраћеног идентификационог 

знака Наш Радио 107,8 са програмским садржајима предвиђеним Програмским 

елаборатом; 

20. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези са понашањем ПМУ 

Радиотелевизије Панчево д.о.о, Панчево – ТВ Панчево након изрицања мере 

упозорења због емитовања садржаја у којем се помиње новинар Ненад 

Живковић и доношење одлуке; 

 

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

Савет РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 209. редовне седнице: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 208. редовне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане 01. јула 2019. године; Записника са 344. 

ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 

10.07.2019. године, Записника са 345. ванредне седнице Савета 

Регулаторног тела за електронске медије одржане 17.07.2019. године, 

Записника са 346. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане 30.07.2019. године; Записника са 347. ванредне 

седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 

26.08.2019. године, Записника са 348. ванредне седнице Савета 

Регулаторног тела за електронске медије одржане 29.08.2019. године; 
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Записника са 349. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане 29.08.2019. године; Записника са 350. ванредне 

седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 

31.08.2019. године; Записника са 351. ванредне седнице Савета 

Регулаторног тела за електронске медије одржане 31.08.2019. године, 

Записника са 352. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане 06.09.2019. године и Записника са 353. 

ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 

16.09.2019. године 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према ПМУ Прва телевизија д.о.о. Београд – Прва 

плус, због емитовања филма „Параноја у Лас Вегасу“ дана 26.04.2019. 

године;  

4. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

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

Прокупље – Мостнет ТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима;  

5. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге YU ECO д.о.о. 

Суботица – TV YU Eco, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима;  

6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге P Kanal д.о.о. Пирот – 

ТВ ПИ Канал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Смедерево д.о.о. 

Смедерево – ТВ СД, 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 које је издата пружаоцу медијске услуге Телевизија Лековац 

а.д. Лесковац – ТВ Лесковац, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима;  

9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Авалон д.о.о. Оџаци – 

ББ Радио Плус 89,7, 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 које је издата пружаоцу медијске услуге Медијски центар Blue 

д.о.о. Сомбор – ББ Радио 89,7, 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 које је издата пружаоцу медијске услуге Делфин маркетинг 

д.о.о. Златибор – Радио Кис 93,4, 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 које је издата пружаоцу медијске услуге Слобода 90 а.д. Крупањ 

– Радио Крупањ 94,7, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима;  
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13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Бус д.о.о. – Радио Бус 

89,5, 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 које је издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија 

Пруга д.о.о. Лајковац – Радио Пруга, 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 које је издата пружаоцу медијске услуге РТВ Сврљиг д.о.о.  

Сврљиг – Радио Сврљиг 102,9, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Импрес д.о.о. Бачка 

Топола – Радио Тренд 97,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима;  

17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Метрополис д.о.о.-у 

стечају Београд – М Моја-кабл., због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима;  

18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Наша визија д.о.о. 

Београд – Наша Балкан ТВ-кабл., због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима;  

19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Санџак телевизија 

д.о.о. Нови Пазар – Санџак ТВ-кабл., због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;  

20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Банат д.о.о. Вршац 

– ТВ Банат-кабл., због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима;  

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К205 од 31.05.2015. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге Medijski Studio Master Vladimir Marinković pr Bučje, 

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

електронским медијима;  

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К406 од 05.11.2019. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге Тим радио д.о.о. Прњавор – Тим телевизија, сходно члану 

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

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К442 од 30.07.2019. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге HD WIN д.о.о. Београд – Женска ТВ, сходно члану 89. став 

1. тачка 1) Закона о електронским медијима;  

24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К122-1 од 27.06.2012. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге TV Kanal Ultra д.о.о. Београд-у ликвидацији – Mini Ultra, 

сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;  
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25. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К205 од 31.05.2015. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге TV Kanal Ultra д.о.о. Београд-у ликвидацији – Ultra, сходно 

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

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

медијске услуге број 503/2012 издате привредном друштву Радио Царичин 

град д.о.о. Лебане – Радио Царичин град, на основу члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским;  

27. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима ПМУ Pink International Company д.о.о. Београд – 

ТВ Пинк, због програмског садржаја емитованог у ријалити програму 

„Задруга“ дана 12.06.2019. године;  

28. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима ПМУ Pink International Company д.о.о. Београд – 

ТВ Пинк, због програмског садржаја емитованог у емисији „Амиџи шоу“ 

дана 11.06.2019. године; 

29. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези емисије Ново јутро – Ирина и Жика емитоване дана 03.07.2019. године 

у програму ПМУ Pink international company д.о.о. Београд – ТВ Пинк 

(пријава Заштитника грађана);  

30. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези ријалити „Парови“ емитованог oд 23.6.2019. године у 21:10:00 часова 

до 02:00:00  часова (24.6.2019. године) и 27.6.2019. до 01:30:30 до 01:40:00 

часова у програму ПМУ Happy TV д.о.о. Београд – Nacionalna Happy TV; 

31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези емитовања филма „Неповратно“ дана 27.8.2019. године, од 11:00 до 

13:00 часова у програму ПМУ Б92 а.д. Београд – ТВ О2; 

32. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева RTV Holivud Nais д.о.о. Ниш –  TV Nais, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

33. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Jablanović CO д.о.о. Плажане-Деспотовац – 

ТВ Ресава, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

34. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева ТВ Центар Свилајнац д.о.о. Свилајнац – 

ТВ Центар, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

35. Разматрање дописа ЈП Емисиона техника и везе број 5011/19 у вези са 

експерименталним дигиталним емитовањем радио програма у DAB+ 

технологији и доношење одлуке; 

36. Разматрање дописа Министарства унутрашњих послова, Дирекција 

полиције, Управа саобраћајне полиције 03.4 од 17.09.2019. године (05-

1057/19-7) у вези са искључењем постојећих ТА (Traffic announcement) које 

тренутно користе ПМУ;  

37. Разматрање дописа Републичког секретаријата за јавне политике број 021-

01-23/2019-02 од 12.09. 2019. године у вези са финалним верзијама 

препорука за поједностављење административних поступака (28.00.0001; 

28.00.0002; 28.00.0003; 28.00.0008; 28.00.0009) и доношење одлуке; 

38. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Радио Телевизија 



10 

 

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

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

39. Разматрање основних докумената за увођење ФУК-а (финансијско 

управљање и контрола) и доношење одлуке (формирање финансијског 

управљања и контроле у Регулаторном телу за електронске медије) 

40. Разматрање и доношење одлуке о продаји возила Регулаторног тела за 

електронске медије; 

41. Разматрање и доношење одлуке о давању сагласности на закључење 

Анекса Уговора о раду са Мелином Рацом из Београда за радно место 

начелника Финансијске службе; 

42. Извештај са регионалне конференције „Аудиовизуелне медије услуге и 

улога медијских регулаторних тела, Ревидирана Директива о 

аудиовизуелним медијским услугама“ на пројекту Савета Европе и 

Европске уније „Слобода изражавања и слобода медија у Југоисточној 

Европи“ – JUFREX 2 од 09. до 10.09.2019. године, Игало, Црна Гора; 

43. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Д.о.о. Краљевачка телевизија Краљево – КА ТВ, 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 

Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад – Новосадска ТВ, 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 ТВ 

5 д.о.о. Ужице – Телевизија 5 Ужице, 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 

Телевизија Телемарк д.о.о. Чачак –ТМС Телевизија Телемарк, 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 

Браничево Медија Центар д.о.о. Петровац – РТВ Браничево, 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 

Делта Телевизија д.о.о. Нови Сад – ТВ Делта, 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 

Телевизија Галаксија 32 д.о.о. Чачак – ТВ Галаксија, 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 

Радио Телевизија Краљево и Ибарске новости д.о.о. Краљево –ТВ Краљево, 

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

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

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Мелос д.о.о. Краљево – ТВ Мелос, 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 ТВ 

Мост д.о.о. Нови Сад – ТВ Мост, 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 

Телевизија Пожега д.о.о. Пожега – ТВ Пожега, 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 

Информативни центар д.о.о. Прибој –ТВ Прибој, 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 

RTV Prima Internacional д.о.о. Бајина Башта – TV Prima, 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 телевизија Шабац д.о.о. Шабац – ТВ Шабац, због постојања разлога 

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

57. Разматрање и одлучивање по службеној дужности, у поступку за исправку 

решења Савета Регулаторног тела за електронске медије број КН/361-

1578/19-1 од 16.09.2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге Балкан 

кабловска ТВ д.о.о. Нови Сад – Балкан ТВ утврђена висина накнаде за 

право на пружање аудио-визуелне медијске услуге;  

58. Провера усклађености произведеног целокупног програма пружаоца 

медијске услуге Планета д.о.о. Апатин скраћеног идентификационог знака 

Накси Радио Апатин 105,8 са програмским садржајима предвиђеним 

Програмским елаборатом; 

59. Провера усклађености произведеног целокупног програма пружаоца 

медијске услуге Центар за тренинг и едукацију, Жабаљ скраћеног 

идентификационог знака Наш Радио 107,8 са програмским садржајима 

предвиђеним Програмским елаборатом; 

60. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези са понашањем 

ПМУ Радиотелевизије Панчево д.о.о, Панчево – ТВ Панчево након 

изрицања мере упозорења због емитовања садржаја у којем се помиње 

новинар Ненад Живковић и доношење одлуке; 

61. Разно; 

 

 

2. Усвајање записника са 208. редовне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане 01. јула 2019. године; Записника са 344. 

ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 

10.07.2019. године, Записника са 345. ванредне седнице Савета 

Регулаторног тела за електронске медије одржане 17.07.2019. године, 

Записника са 346. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за 
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електронске медије одржане 30.07.2019. године; Записника са 347. ванредне 

седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 

26.08.2019. године, Записника са 348. ванредне седнице Савета 

Регулаторног тела за електронске медије одржане 29.08.2019. године; 

Записника са 349. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане 29.08.2019. године; Записника са 350. ванредне 

седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 

31.08.2019. године; Записника са 351. ванредне седнице Савета 

Регулаторног тела за електронске медије одржане 31.08.2019. године, 

Записника са 352. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане 06.09.2019. године и Записника са 353. 

ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 

16.09.2019. године;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усвајају се записници са: 

- 208. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 

01. јула 2019. године;  

- 344. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 10.07.2019. године; 

- 345. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије 

одржане 17.07.2019. године;  

- 346. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије 

одржане 30.07.2019. године;  

- 347. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије 

одржане 26.08.2019. године; 

- 348. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије 

одржане 29.08.2019. године;  

- 349. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије 

одржане 29.08.2019. године;  

- 350. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије 

одржане 31.08.2019. године;  

- 351. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије 

одржане 31.08.2019. године; 

- 352. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије 

одржане 06.09.2019. године и  

- 353. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије 

одржане 16.09.2019. године. 

 

 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према ПМУ Прва телевизија д.о.о. Београд – Прва 

плус због емитовања филма „Параноја у Лас Вегасу“ дана 26.04.2019; 

 

Седници је приступила представница ПМУ Катарина Пантовић.  
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Изриче се мера опомене пму Прва телевизија д.о.о. Београд – Прва плус због 

емитовања филма „Параноја у Лас Вегасу“ дана 26.04.2019. године. 

 

 

4. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

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

Прокупље – Мостнет ТВ, 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. 

 

 

5. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге YU Eco д.о.о. Суботица 

– TV YU Eco, 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на које је издата 

пружаоцу медијске услуге YU Eco д.о.о. Суботица – TV YU Eco.  

 

 

6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге P Kanal д.о.о. Пирот – 

ТВ ПИ Канал, 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на које је издата 

пружаоцу медијске услуге P Kanal д.о.о. Пирот – ТВ ПИ Канал. 
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7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Смедерево д.о.о. 

Смедерево  - ТВ СД, 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 ТВ Смедерево д.о.о. Смедерево  - ТВ СД да до 31.12.2019. 

године измири дуг по опомени. 

  

 

8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Телевизија Лековац 

а.д. Лесковац - ТВ Лесковац, 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на које је издата 

пружаоцу медијске услуге Телевизија Лековац а.д. Лесковац - ТВ Лесковац. 

 

 

9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Авалон д.о.о. Оџаци – 

ББ Радио Плус 89,7, 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. 

 

 

10. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Медијски центар Blue 

д.о.о. Сомбор – ББ Радио 89,7, 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 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

 

 

11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Делфин маркетинг 

д.о.о.  Златибор – Радио Кис 93,4, 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. 

 

 

12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Слобода 90 а.д.  

Крупањ – Радио Крупањ 94,7, 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. 

Позивање ПМУ на следећу седницу Савета извршити у складу са одредбом из 

члана 78. Закона о општем управно поступку. 

 

 

13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Бус д.о.о. Ковин - Радио 

Бус 89,5, 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на које је издата 

пружаоцу медијске услуге Бус д.о.о. Ковин - Радио Бус 89,5. 

 

14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија 

Пруга д.о.о. Лајковац – Радио Пруга, 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 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

Позивање ПМУ на следећу седницу Савета извршити у складу са одредбом из 

члана 78. Закона о општем управно поступку. 

 

 

15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге РТВ Сврљиг д.о.о. 

Сврљиг – Радио Сврљиг 102,9, 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. 

Позивање ПМУ на следећу седницу Савета извршити у складу са одредбом из 

члана 78. Закона о општем управно поступку. 

  

 

16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Импрес д.о.о. Бачка 

Топола – Радио Тренд 97,8, 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на које је издата 

пружаоцу медијске услуге Импрес д.о.о. Бачка Топола – Радио Тренд 97,8. 

 

 

17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Метрополис д.о.о.-у 

стечају Београд – М Моја-кабл., 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. 
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Позивање ПМУ на следећу седницу Савета извршити у складу са одредбом из 

члана 78. Закона о општем управно поступку. 

 

 

18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Наша визија д.о.о. 

Београд – Наша Балкан ТВ-кабл., због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима;  

 

Седници је приступила представница ПМУ Снежана Милекић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ да до 30.09.2019. године уплати 150.000,00 динара на име дуга 

за накнаду за пружање медијске услуге, а да до 15.10.2019. године уплати још 

105.411,20 динара. 

 

 

19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Санџак телевизија 

д.о.о. Нови Пазар – Санџак ТВ-кабл., 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на које је издата 

Санџак телевизија д.о.о. Нови Пазар – Санџак ТВ-кабл. 

 

 

20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Банат д.о.о. Врашац 

– ТВ Банат-кабл., 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на које је издата 

ТВ Банат д.о.о. Вршац – ТВ Банат-кабл. 
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21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К205 од 31.05.2015. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге Medijski Studio Master Vladimir Marinković pr 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 

 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге бр. К205 од 31.05.2015. године 

издате на основу захтева пружаоца медијске услуге Medijski Studio Master Vladimir 

Marinković pr Бучје, Трстеник – Master TVT. 

 

 

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К406 од 05.11.2019. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге Тим радио д.о.о. Прњавор – Тим телевизија, 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 

 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге бр. К406 од 05.11.2019. године 

издата на основу захтева пружаоца медијске услуге Тим радио д.о.о. Прњавор – Тим 

телевизија. 

Укида се решење Савета Регулаторног тела за електронске медије о утврђивању 

висине накнаде за пружање медијске услуге. 

 

 

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К442 од 30.07.2019. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге HD WIN д.о.о. Београд – Женска ТВ, 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 

 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге бр. К442 од 30.07.2019. године 

издатА на основу захтева пружаоца медијске услуге HD WIN д.о.о. Београд – Женска 

ТВ. 

Укида се решење Савета Регулаторног тела за електронске медије о утврђивању 

висине накнаде за пружање медијске услуге. 
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24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К122-1 од 27.06.2012. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге TV Kanal Ultra д.о.о.-у ликвидацији Београд – Mini Ultra, 

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 

 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге бр. К122-1 од 27.06.2012. 

године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге TV Kanal Ultra д.о.о.-у 

ликвидацији Београд – Mini Ultra. 

Укида се решење Савета Регулаторног тела за електронске медије о утврђивању 

висине накнаде за пружање медијске услуге.  

 

 

25. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К205 од 31.05.2015. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге TV Kanal Ultra д.о.о.-у ликвидацији Београд – Ultra, 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 

 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге бр. К205 од 31.05.2015. године 

издата на основу захтева пружаоца медијске услуге TV Kanal Ultra д.о.о.-у ликвидацији 

Београд – Ultra. 

Укида се решење Савета Регулаторног тела за електронске медије о утврђивању 

висине накнаде за пружање медијске услуге. 

 

 

 

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

медијске услуге број 503/2012 издате привредном друштву Радио Царичин 

град д.о.о. Лебане – Радио Царичин град, на основу члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

Позивање ПМУ на следећу седницу Савета извршити у складу са одредбом из 

члана 78. Закона о општем управно поступку. 
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27. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима ПМУ Pink International Company д.о.о Београд – 

ТВ Пинк због програмског садржаја емитованог у ријалити програму 

„Задруга“ дана 12.06.2019. године; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским 

медијима према ПМУ Pink International Company д.о.о Београд – ТВ Пинк покренут 

13.06.2019. године због програмског садржаја емитованог у ријалити програму 

„Задруга“ дана 12.06.2019. године. 

 

 

28. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима ПМУ Pink International Company д.о.о Београд – 

ТВ Пинк због програмског садржаја емитованог у емисији „Амиџи шоу“ 

дана 11.06.2019. године; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским 

медијима према ПМУ Pink International Company д.о.о Београд – ТВ Пинк покренут 

13.06.2019. године због програмског садржаја емитованог у емисији „Амиџи шоу“ дана 

11.06.2019. године. 

 

 

29. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези емисије Ново јутро – Ирина и Жика емитоване дана 03.07. 2019. године 

у програму ПМУ Pink International Company д.о.о. Београд - ТВ Пинк 

(пријава Заштитника грађана);  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Позвати представника ПМУ Pink International Company д.о.о. Београд - ТВ Пинк 

на разговор у вези емисије Ново јутро – Ирина и Жика емитоване дана 03.07.2019. 

године. 

 

 

30. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези ријалити „Парови“ емитованог oд 23.06.2019. године у 21:10:00 часова 

до 02:00:00 часова (24.06.2019. године) и 27.06.2019. до 01:30:30 до 01:40:00 

часова у програму ПМУ Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, 
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радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. Београд, Александра Дубчека 14 – 

Национална Хепи ТВ; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским 

медијима према Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију 

Хепи ТВ д.о.о. Београд – Национална Хепи ТВ због ријалити „Парови“ емитованог oд 

23.06.2019. године у 21:10:00 часова до 02:00:00 часова (24.06.2019. године) и 

27.06.2019. до 01:30:30 до 01:40:00 часова. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

 

31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези емитовања филма „Неповратно“ дана 27.08.2019. године, од 11:00 до 

13:00 часова и филма „Убице из сенке“ дана 21.06.2019. године од 10:33:07 

до 12:36:20 часова у програму ПМУ Б92 а.д. Београд - ТВ О2; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Позвати представника ПМУ Б92 а.д. Београд - ТВ О2 на разговор због 

емитовања филма „Неповратно“ дана 27.08.2019. године, од 11:00 до 13:00 часова и 

филма „Убице из сенке“ дана 21.06.2019. године од 10:33:07 до 12:36:20 часова. 

 

 

32. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева RTV Holivud Nais д.о.о. Ниш – TV Nais, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге издата на основу захтева 

RTV Holivud Nais д.о.о. Ниш – TV Nais, у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима. 

 

 

33. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Jablanović CO д.о.о. Плажане-Деспотовац –  

ТВ Ресава, у складу са чланом 88. 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 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге издата на основу захтева 

Jablanović CO д.о.о. Плажане-Деспотовац – ТВ Ресава, у складу са чланом 88. Закона о 

електронским медијима. 

 

 

34. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева ТВ Центар Свилајнац д.о.о. Свилајнац - ТВ 

Центар, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге издата на основу захтева ТВ 

Центар Свилајнац д.о.о. Свилајнац - ТВ Центар, у складу са чланом 88. Закона о 

електронским медијима. 

  

 

35. Разматрање дописа ЈП Емисиона техника и везе број 5011/19 у вези са 

експерименталним дигиталним емитовањем радио програма у DAB+ 

технологији и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Проследити допис ЈП Емисиона техника и везе број 5011/19 у вези са 

експерименталним дигиталним емитовањем радио програма у DAB+ технологији свим 

пружаоцима медијске услуге радија којима је издата дозвола за подручје целе 

Републике. 

 

 

36. Разматрање дописа Министарства унутрашњих послова, Дирекција 

полиције, Управа саобраћајне полиције 03.4 од 17.09.2019. године (05-

1057/19-7) у вези са искључењем постојећих ТА које тренутно користе 

ПМУ; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 
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Налаже се ПМУ радија да поступе по допису Министарства унутрашњих 

послова, Дирекција полиције, Управа саобраћајне полиције 03.4 од 17.09.2019. године 

(05-1057/19-7) у вези са искључењем постојећих ТА које тренутно користе. 

 

 

37. Разматрање дописа Републичког секретаријата за јавне политике број 021-

01-23/2019-02 од 12. септембра 2019. године у вези са финалним верзијама 

препорука за поједностављење административних поступака (28.00.0001; 

28.00.0002; 28.00.0003; 28.00.0008; 28.00.0009) и доношење одлуке;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усвајају се препоруке за поједностављење следећих административних 

поступака: 

 Дозвола за пружање медијске услуге на основу спроведеног јавног конкурса; 

 Дозвола за пружање медијске услуге путем кабловске, сателитске и ИПТВ 

електронске комуникационе мреже; 

 Одобрење за пружање нелинеарне медијске услуге – он деманд; 

 Сагласност на акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге, издате на 

јавном конкурсу, у случају статусне промене 

 Сагласност на акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге путем 

кабловске, сателитске и ИПТВ електронске комуникационе мреже са 

техничким исправкама наведеним у допису. 

 

 

38. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Радио Телевизија 

Бујановац д.о.о. Бујановац – ТВ Бујановац, 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на које је издата 

Радио Телевизија Бујановац д.о.о. Бујановац – ТВ Бујановац. 

 

 

39. Разматрање основних докумената за увођење ФУК-а (финансијско 

управљање и контрола) и доношење одлуке (формирање финансијског 

управљања и контроле у Регулаторном телу за електронске медије); 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука о увођењу финансијског управљања и контроле у 

Регулаторном телу за електронске медије 

Одређује се Мелина Раца за руководиоца одговорног за увођење и развој 

система финансијског управљања и контроле у Регулаторном телу за електронске 

медије. 

  

 

40. Разматрање и доношење одлуке о отуђењу возила Регулаторног тела за 

електронске медије;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Отуђују се половна возила марке: 

FIAT 

Модел: FREEMONT 2.0 MJTD 4X4 AT URBAN 

Рег.број: BG845-FV 

Бр.шасије: 3C4PFBBY2ET286455 

Бр.мотора: YET286455 

Запремина мотора: 1956 

Снага мотора: 125 

Година производње: 2014 

Боја: 7D SIVA TAMNA METALIZIRANA 

Инвентарски број: 1563 

ŠKODA 

Модел: SUPERB 2.0 TDI AMBITION 

Рег.број: BG772-IW 

Бр.шасије: TMBAF63TXE9036020 

Бр.мотора: CFG394377 

Запремина мотора: 1968 

Снага мотора: 125 

Година производње: 2013 

Боја: 9M CRNA METALIZIRANA 

Инвентарски број: 1525 

 

 

41. Разматрање и доношење одлуке о давању сагласности на закључење 

Анекса Уговора о раду са Мелином Рацом из Београда, за радно место 

начелника Финансијске службе; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност за закључење Анекса Уговора о раду са Мелином Рацом за 

рад на радном месту начелника Финансијске службе. 

 

 

42. Извештај са регионалне конференције „Аудиовизуелне медије услуге и 

улога медијских регулаторних тела, Ревидирана Директива о 

аудиовизуелним медијским услугама“ на пројекту Савета Европе и 

Европске уније „Слобода изражавања и слобода медија у Југоисточној 

Европи“ – JUFREX 2 од 9. до 10. септембра 2019. године, Игало, Црна Гора; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са извештајем са регионалне 

конференције „Аудиовизуелне медије услуге и улога медијских регулаторних тела, 

Ревидирана Директива о аудиовизуелним медијским услугама“. 

 

 

43. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Д.о.о. Краљевачка телевизија Краљево – КАТВ, 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 Д.о.о. Краљевачка телевизија д.о.о. Краљево – КАТВ, 

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

 

Позвати пму на седницу. 

 

 

44. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад – Новосадска ТВ, 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 Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад – Новосадска ТВ, 

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

Позвати пму на седницу. 

 

 

45. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

5 д.о.о. Ужице – Телевизија 5 Ужице, 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 5 д.о.о. Ужице – Телевизија 5 Ужице, због 

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

Позвати пму на седницу. 

  

 

46. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Телевизија Телемарк д.о.о. Чачак –ТМС Телевизија Телемарк, 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 Телевизија Телемарк д.о.о. Чачак – ТМС Телевизија 

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

медијима. 

Позвати пму на седницу. 

 

 

47. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Браничево Медија Центар д.о.о. Петровац – РТВ Браничево, 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 Браничево Медија Центар д.о.о. Петровац – РТВ 

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

медијима. 

Позвати пму на седницу. 

 

 

48. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Делта Телевизија д.о.о. Нови Сад – ТВ Делта, 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 Делта Телевизија д.о.о. Нови Сад – ТВ Делта, због 

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

Позвати пму на седницу. 

 

 

49. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Телевизија Галаксија 32 д.о.о. Чачак – ТВ Галаксија, 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 

 

Нема места за покретање поступка. 

 

 

50. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Радио Телевизија Краљево и Ибарске новости д.о.о. Краљево – ТВ 

Краљево, 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 Краљево и Ибарске новости д.о.о. 

Краљево –ТВ Краљево, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о 

електронским медијима. 

Позвати пму на седницу. 

 

 

51. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Мелос д.о.о. Краљево – ТВ Мелос, 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 Мелос д.о.о. Краљево – ТВ Мелос, због постојања 

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

Позвати пму на седницу. 

 

 

52. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Мост д.о.о. Нови Сад – ТВ Мост, 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 Мост д.о.о. Нови Сад – ТВ Мост, због постојања 

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

Позвати пму на седницу. 

 

 

53. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Телевизија Пожега д.о.о. Пожега – ТВ Пожега, 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 Телевизија Пожега д.о.о. Пожега – ТВ Пожега, због 

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

Позвати пму на седницу. 

  

 

54. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Информативни центар д.о.о. Прибој – ТВ Прибој, 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 Информативни центар д.о.о. Прибој – ТВ Прибој, 

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

Позвати пму на седницу. 

 

 

55. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

RTV Prima Internacional д.о.о. Бајина Башта – TV Prima, 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 RTV Prima Internacional д.о.о. Бајина Башта – TV 

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

медијима. 

Позвати пму на седницу. 

 

 

56. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Радио телевизија Шабац д.о.о. Шабац – ТВ Шабац, 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 Шабац д.о.о. Шабац – ТВ Шабац, 

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

Позвати пму на седницу. 

 

 

57. Разматрање и одлучивање по службеној дужности, у поступку за исправку 

решења Савета Регулаторног тела за електронске медије број КН/361-

1578/19-1 од 16. септембра. 2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге 

Балкан кабловска ТВ д.о.о. Нови Сад – Балкан ТВ утврђена висина 

накнаде за право на пружање аудио-визуелне медијске услуге; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Допуњује се решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број 

КН/361-1578/19-1 од 16. септембра 2019. године тако што: 

У изреци решења, после трећег става, додаје се став 4 и у образложењу додаје се 

став, који гласи: 

„Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи Привремено решење Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/361-2628/17-1 од 29.11.2017. године.“. 

 

 

58. Провера усклађености произведеног целокупног програма пружаоца 

медијске услуге Планета д.о.о. Апатин скраћеног идентификационог знака 

Накси Радио Апатин 105,8 са програмским садржајима предвиђеним 

Програмским елаборатом;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са извештајем. 

 

 

 

59. Провера усклађености произведеног целокупног програма пружаоца 

медијске услуге Центар за тренинг и едукацију, Жабаљ скраћеног 

идентификационог знака Наш Радио 107,8 са програмским садржајима 

предвиђеним Програмским елаборатом; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са извештајем. 

 

 

60. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези са понашањем 

ПМУ Радиотелевизије Панчево д.о.о, Панчево – ТВ Панчево након 

изрицања мере упозорења због емитовања садржаја у којем се помиње 

новинар Ненад Живковић и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступка изрицања мера предвиђених Законом о електронским 

медијима према ПМУ Радиотелевизије Панчево д.о.о, Панчево – ТВ Панчево због 

емитовања садржаја у којем се помиње новинар Ненад Живковић. 

Позвати представника ПМУ на седницу. 

 

Седница завршена у 13:30 часова. 

 

Записник сачинила: 

Начелник правне службе 

 

Душица Недељковић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


