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Број: 01-2353/19 

Датум:  

Београд 

 

 З А П И С Н И К 

 

  

са 211. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 28. новембра 2019. године, са почетком у 13.00 часова. 

 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Оливера Зекић, члан Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. Горан Пековић члан Савета 

5. Ђорђе Возаревић члан Савета 

6. Радоје Кујовић, члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор 

2. Милан Тодоровић, генерални секретар 

3. Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу 

4. Никола Попмихајлов, медијски аналитичар 

 

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 210. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 15. 

новембра 2019. године;  

3. Изјашњење пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг 

Pink international company д.о.о. Београд - ТВ Пинк по пријави Фондације 

Ћурувија и пријавама грађана због кампање против Н1 и новинара Совиља 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге preduzeće za marketing, izdavačku 

delatnost, radio i televiziju Happy TV д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV, због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 
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5. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге Горан 

Мијатовић предузетник Производња и емитовање телевизијског програма 

Телевизија Пруга Лајковац - Телевизија Пруга, сходно члану 105. Закона о 

електронским медијима;  

6. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге BM 57 

доо Београд - Корени, сходно члану 105. Закона о електронским медијима;  

7. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија Мајданпек д.о.о. Мајданпек - Т1 за промену власничке структуре;  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање 

медијских услуга бр. К449: Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад - ВТВ;  

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

пружаоца медијске услуге Прва телевизија д.о.о. Београд - Prva;  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање 

медијских услуга бр. К451: Positive Production д.о.о. Београд - Balkan Trip;  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање 

медијских услуга бр. К452: Arena Esports Production д.о.о. Београд - Arena 

Esports;  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање 

медијских услуга бр. К448: McBox д.о.о. Нови Сад - Toxic TV; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге Слобода-90 а.д. Крупањ - Радио 

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

електронским медијима; 

14. 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) и доношење одлуке;  

15. Информација о допису Министарству привреде о извршењу обавезе купца 

капитала за период од четвртих 12 месеци од дана закључења уговора о продаји 

капитала;  

16. Извештај о провери усклађености Програмског елабората, Радио - Телевизија 

Бујановац д.о.о. Бујановац (скраћеног идентификационог знака Радио Бујановац 

91,2 и достављеног материјала емитованог програма, за потребе продужења 

дозволе за емитовање програма;  

17. Разно.  

  

 

1. Усвајање дневног реда; 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну 

дневног реда: 

1. Доношење одлуке о усвајању нацрта Правилника о начину извршавању обавеза 

јавних медијских сервиса током предизборне кампање и утврђивање програма 

јавне расправе;  

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

приказаном дана 22. новембра 2019. године у емисији Јутро на Првој телевизији 

д.о.о. Београд - ТВ Прва и доношење одлуке; 
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3. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге 

бр. 136/2008-6 издате пружаоцу медијске услуге Телевизија Петровец д.о.о. 

Бачки Петровац - ТВ Петровец пре истека времена на које је издата због 

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

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

издате на основу захтева Мелос д.о.о. Краљево - ТВ Мелос, у складу са чланом 

88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - TV K::CN 1, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева Радиодифузно предузеће Студио Б д.о.о. Београд – ТВ 

Студио Б у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева Палма д.о.о. - ТВ Палма плус, у складу са чланом 88. 

Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад - Новосадска ТВ, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева Фондација Панонија, Суботица - Pannon TV, у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева TV Banat д.о.о. Вршац - ТВ Банат, у складу са чланом 

88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева RTV Belle Amie д.о.о. Ниш - TV Belle Amie, у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева Штампа, радио и филм д.о.о. Бор - ТВ Бор, у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева Gmc-Trade д.о.о. Лазаревац - ТВ Гем, у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева Коперникус радио телевизија Јагодина д.о.о. Јагодина - 

Коперникус телевизија Јагодина, у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима; 

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

издате на основу захтева Радио и телевизија Канал-М д.о.о. Параћин – ТВ Канал 

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

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

издате на основу захтева Радио Телевизија Крушевац д.о.о. Крушевац - ТВ 

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

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

издате на основу захтева Млава-Медија д.о.о. Петровац на - ТВ Млава, у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева ТВ Мост д.о.о. Нови Сад - ТВ Mост, у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 
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19. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге 

издате на основу захтева Телевизија Пожега д.о.о. Пожега - ТВ Пожега, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева Ритам д.о.о. Врањска - ТВ Ритам, у складу са чланом 

88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева Santos-Comerce д.о.о. Зрењанин - TV Santos, у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева Сремска Телевизија д.о.о. Шид - СТВ-Сремска ТВ, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева Радио Телевизија Сунце д.о.о. Аранђеловац - ТВ 

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

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

издате на основу захтева Радио И Телевизија Трстеник д.о.о. Трстеник - ТВ 

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

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

издате на основу захтева Вујић-телевизија д.о.о. Ваљево - Вујић ТВ, у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева Snoma д.о.о. Суботица - TV IKS, у складу са чланом 

88. Закона о електронским медијима;  

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

издате на основу захтева Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - TV K::CN Music 

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

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

издате на основу захтева Linea Electronics д.о.о. Нови Сад - КТВ телевизија, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева Телевизија Галаксија 32 д.о.о. Чачак - ТВ Галаксија 32 

у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

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

издате на основу захтева Телевизија Лесковац а.д. Лесковац - TL-ТВ Лесковац, 

у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева Нишка Телевизија д.о.о. Ниш - НТВ, у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева Sat-TV Communications д.о.о. Пожаревац – ТВ Сат, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева Јефимија д.о.о. Крушевац - ТВ Јефимија, у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева Канал 9 д.о.о. Нови Сад – ТВ К9, у складу са чланом 

88. Закона о електронским медијима; 
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35. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад - 

Новосадска ТВ и доношење одлуке; 

36. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о. Чачак - 

ТМС телевизија Телемарк и доношење одлуке; 

37. Информација о поднетој тужби Саше Радуловића против РЕМ-а ради накнаде 

штете и доношење одлуке о заступању РЕМ-а;  

38. Доношење одлуке о издавању дозволе на основу Јавног конкурса за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног 

односно аналогног преноса за подручје целе Републике Србије;  

39. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на основу 

извршне исправе против ПМУ РТВ Царичин Град д.о.о. Коњино-Лебане - Радио 

Царичин Град;  

40. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на основу 

извршне исправе против ПМУ Радио Ђердап а.д. Кладово - Радио Ђердап; 

41. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на основу 

извршне исправе против ПМУ Информативно предузеће Центар д.о.о. Ваљево - 

Радио Патак 88,6; 

42. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на основу 

извршне исправе против ПМУ Друштво за телекомуникације, маркетинг и 

услуге Media System д.о.о. Ћићевац - Топ Радио 105,1. 

 

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 210. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

15. новембра 2019. године;  

3. Изјашњење пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink international company д.о.о. Београд - ТВ Пинк по пријави 

Фондације Ћурувија и прајавама грађана због кампање против Н1 и 

новинара Совиља; 

4. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге preduzeće za marketing, 

izdavačku delatnost, radio i televiziju Happy TV д.о.о Београд - Nacionalna 

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

електронским медијима; 

5. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Горан Мијатовић предузетник Производња и емитовање телевизијског 

програма Телевизија Пруга Лајковац - Телевизија Пруга, сходно члану 105. 

Закона о електронским медијима;  

6. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге BM 

57 д.о.о. Београд - Корени, сходно члану 105. Закона о електронским 

медијима;  

7. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Радио телевизија Мајданпек д.о.о. Мајданпек - Т1 за промену власничке 

структуре;  
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8. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских услуга бр. К449: Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад - ВТВ;  

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

пружаоца медијске услуге Прва телевизија д.о.о. Београд - Prva;  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских услуга бр. К451: Positive Production д.о.о. Београд - 

Balkan Trip;  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских услуга бр. К452: Arena Esports Production д.о.о. Београд 

- Arena Esports;  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских услуга бр. К448: McBox д.о.о. Нови Сад - Toxic TV; 

13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

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

Крупањ - Радио Крупањ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

14. 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) и доношење одлуке;  

15. Информација о допису Министарству привреде о извршењу обавезе купца 

капитала за период од четвртих 12 месеци од дана закључења уговора о 

продаји капитала;  

16. Извештај о провери усклађености Програмског елабората, Радио - 

Телевизија Бујановац д.о.о. Бујановац (скраћеног идентификационог знака 

Радио Бујановац 91,2 и достављеног материјала емитованог програма, за 

потребе продужења дозволе за емитовање програма; 

17. Доношење одлуке о усвајању нацрта Правилника о начину извршавању 

обавеза јавних медијских сервиса током предизборне кампање и 

утврђивање програма јавне расправе;  

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

приказаном дана 22. новембра 2019. године у емисији Јутро на Првој 

телевизији д.о.о. Београд - ТВ Прва и доношење одлуке; 

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. 136/2008-6 издате пружаоцу медијске услуге Телевизија Петровец 

д.о.о. Бачки Петровац - ТВ Петровец пре истека времена на које је издата 

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

медијима; 

20. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Мелос д.о.о. Краљево - ТВ Мелос, у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

21. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - TV 

K::CN 1, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

22. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Радиодифузно предузеће Студио Б д.о.о. 
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Београд - ТВ Студио Б у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима; 

23. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Палма д.о.о. - ТВ Палма плус, у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

24. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад - 

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

25. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Фондација Панонија, Суботица - Pannon 

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

26. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева TV Banat д.о.о. Вршац - ТВ Банат, у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

27. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева RTV Belle Amie д.о.о. Ниш - TV Belle Amie, 

у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

28. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Штампа, радио и филм д.о.о. Бор - ТВ Бор, 

у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

29. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Gmc-Trade д.о.о. Лазаревац - ТВ Гем, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

30. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Коперникус радио телевизија Јагодина 

д.о.о. Јагодина - Коперникус телевизија Јагодина, у складу са чланом 88. 

Закона о електронским медијима; 

31. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Радио и телевизија Канал-М д.о.о. Параћин 

– ТВ Канал М, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

32. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Радио Телевизија Крушевац д.о.о. 

Крушевац - ТВ Крушевац, у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима; 

33. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Млава-Медија д.о.о. Петровац на - ТВ 

Млава, 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 Мост д.о.о. Нови Сад - ТВ Mост, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

35. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Телевизија Пожега д.о.о. Пожега - ТВ 

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

36. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Ритам д.о.о. Врањска - ТВ Ритам, у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

37. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Santos-Comerce д.о.о. Зрењанин - TV Santos, 

у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 
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38. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Сремска Телевизија д.о.о. Шид - СТВ-

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

39. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Радио Телевизија Сунце д.о.о. Аранђеловац 

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

40. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Радио и телевизија Трстеник д.о.о. 

Трстеник - ТВ Трстеник, у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима; 

41. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Вујић-телевизија д.о.о., Ваљево – Вујић ТВ, 

у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

42. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Snoma д.о.о. Суботица - TV IKS, у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима;  

43. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - TV 

K::CN Music 2, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

44. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Linea Electronics д.о.о. Нови Сад - КТВ 

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

45. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Телевизија Галаксија 32 д.о.о. Чачак - ТВ 

Галаксија 32 у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима ; 

46. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Телевизија Лесковац а.д. Лесковац - TL-ТВ 

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

47. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Нишка Телевизија д.о.о. Ниш - НТВ, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

48. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Sat-TV Communications д.о.о. Пожаревац – 

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

49. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Јефимија д.о.о. Крушевац - ТВ Јефимија, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

50. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Канал 9 д.о.о. Нови Сад - ТВ К9, у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

51. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ Новосадска ТВ д.о.о. Нови 

Сад - Новосадска ТВ и доношење одлуке;   

52. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о. 

Чачак - ТМС телевизија Телемарк и доношење одлуке;  

53. Информација о поднетој тужби Саше Радуловића против РЕМ-а ради 

накнаде штете и доношење одлуке о заступању РЕМ-а;  
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54. Доношење одлуке о издавању дозволе на основу Јавног конкурса за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког 

дигиталног односно аналогног преноса за подручје целе Републике Србије;  

55. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на 

основу извршне исправе против ПМУ РТВ Царичин Град д.о.о. Коњино-

Лебане - Радио Царичин Град;  

56. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на 

основу извршне исправе против ПМУ Радио Ђердап а.д. Кладово - Радио 

Ђердап; 

57. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на 

основу извршне исправе против ПМУ Информативно предузеће Центар 

д.о.о. Ваљево - Радио Патак 88,6; 

58. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на 

основу извршне исправе против ПМУ Друштво за телекомуникације, 

маркетинг и услуге Media System д.о.о. Ћићевац - Топ Радио 105,1; 

59. Разно. 

 

 

1. Усвајање записника са 210. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

15. новембра 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 210. редовне седнице Савета РЕМ-а. 

 

  

2. Изјашњење пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink international company д.о.о. Београд - ТВ Пинк по пријави 

Фондације Ћурувија и пријавама грађана због кампање против Н1 и 

новинара Совиља  

 

Седници су приступили представници ПМУ. 
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 

 

  

3. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Preduzeće za marketing, 

izdavačku delatnost, radio i televiziju Happy TV д.о.о. Београд - Nacionalna 

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

електронским медијима 

 

Седници су приступили представници ПМУ. 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се молба ПМУ и одобрава се измирење доспелог дуга према Регулатору у 

12 месечних рата које би биле обезбеђене меницама уз редовно измирење месечних 

накнада. 

 

  

4. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Горан Мијатовић предузетник Производња и емитовање телевизијског 

програма Телевизија Пруга Лајковац (Варош)- Телевизија Пруга, сходно 

члану 105. Закона о електронским медијима;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске у Горан Мијатовић предузетник Производња 

и емитовање телевизијског програма Телевизија Пруга Лајковац (Варош)- Телевизија 

Пруга којим ће се обавестити да је према одредби из члана 105. став 1. Закона о 

електронским медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014 и 6/2016-др. закон), ималац 

дозволе за пружање медијске услуге дужан да сваку промену власничке структуре у 

основном капиталу претходно пријави Регулатору у писменој форми, као и да ће Савет 

Регулатора убудуће, у случају поновног непријављивања промене власничке структуре 

Регулатору, покренути поступак изрицања мера, у складу са чланом 28. Закона о 

електронским медијима; 

 

  

5. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге BM 

57 д.о.о. Београд - Корени, сходно члану 105. Закона о електронским 

медијима;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске у BM 57 д.о.о. Београд - Корени којим ће се 

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

(„Сл. гласник РС“, бр. 83/2014 и 6/2016-др. закон), ималац дозволе за пружање 

медијске услуге дужан да сваку промену власничке структуре у основном капиталу 

претходно пријави Регулатору у писменој форми, као и да ће Савет Регулатора 

убудуће, у случају поновног непријављивања промене власничке структуре 

Регулатору, покренути поступак изрицања мера, у складу са чланом 28. Закона о 

електронским медијима; 
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6. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Радио телевизија Мајданпек д.о.о. Мајданпек - Т1 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 Радио телевизија Мајданпек д.о.о. из Мајданпека, ул. Змај Јовина бр. 3 - Т1 

која би била извршена тако што би досадашњи сувласник тог друштва правно лице За 

медиа д.о.о. Зајечар пренело целокупан свој оснивачки удео у висини од 70% у 

капиталу друштва, док би сувласник друштва физичко лице Жељко Ристић пренео 

целокупан свој оснивачки удео у висини од 30% удела у капиталу друштва на новог 

оснивача, физичко лице Милана Петровића из Ниша, и на тај начин иступили из 

наведеног друштва неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

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

промену података у дозволама за пружање медијске услуге Радио телевизија 

Мајданпек д.о.о. из Мајданпека број 102-2008-8 и К 264-2 који се односе на власничку 

структуру наведеног пружаоца медијске услуге. 

 

  

 

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских услуга бр. К449: „Новосадска ТВ“ д.о.о. из Новог Сада, 

Трг слободе 3- ВТВ;  

 

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 : „Новосадска ТВ“ д.о.о. из Новог Сада, Трг слободе 

3- ВТВ, МБ 08691193, почев од..... ,у износу од 206,05 динара. 

 
  

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

пружаоца медијске услуге „Прва телевизија“ д.о.о., из Београда ул. Аутопут 

22- Prva ;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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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 : „Прва телевизија“ д.о.о., из Београда ул. Аутопут 22- 

PRVA, МБ 20136588 почев од 01. јануара 2020. године, у износу од 163.402,33 динара. 

 
  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских услуга бр. К451: „Positive Production“д.о.о. из Београда, 

ул. Јосифа Маринковића 2а –Balkan Trip ;  

 

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 : „Positive Production“д.о.о. из Београда, ул. Јосифа 

Маринковића 2а –Balkan Trip, МБ 08691193 почев од ......., у износу од 3.841,09 

динара. 

 

  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских услуга бр. К452: „Arena Esports Production“ д.о.о. из 

Београда, Булевар Николе Тесле бр.3 -Arena Esports;  

 

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 : „Arena Esports Production“ д.о.о. из Београда, 

Булевар Николе Тесле бр.3 -Arena Esports, МБ 20847689 почев од ......, у износу од 

3.841,09 динара. 

 

  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских услуга бр. К448: „McBox“д.о.о. из Новог Сада, Булевар 

Михајла Пупина бр.6 -Toxic TV; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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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 : „McBox“д.о.о. из Новог Сада, Булевар Михајла 

Пупина бр.6 -Toxic TV, МБ 20847689 почев од ......, у износу од 3.841,09 динара. 

 
  

12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске 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 

 

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

пружаоцу медијске услуге Слобода-90 ад – Радио Крупањ 94,7 из Крупња. 

 

  

13. 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) и доношење одлуке;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца 

медијских услуга Предузеће за информисање и маркетинг Pink Internacional Company 

д.о.о. Београд - ТВ Пинк, Радио дифузно предузеће Б92 а.д. Београд - ТВ O2, Предузће 

за маркетинг, издавачку делатност Прва телевизија д.о.о. Београд - Прва, Предузеће за 

маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. Београд - 

Nacionalna Happy TV у вези са повредама одредби члана 12; 29.1.1; 29.1.2; 32; 33.4; 

33.5; 35.1; 37,1; 37,2; 37.3; 46,3.3 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по 

извештају Службе за надзор и анализу за месец октобар 2019. године. 

  

 
14. Информаација о допису за Министарство привреде о извршењу обавезе 

купца капитала за период од четвртих 12 месеци од дана закључења 

уговора о продаји капитала.;  

 

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 инвормацијом. 

 

  

15. Извештај о провери усклађености Програмског елабората Радио - 

Телевизија Бујановац д.о.о. Бујановац - Радио Бујановац 91,2 и 

достављеног материјала емитованог програма, за потребе продужења 

дозволе за емитовање програма;  

 

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. 

 

  

16. Доношење одлуке о усвајању нацрта Правилника о начину извршавању 

обавеза јавних медијских сервиса током предизборне кампање и 

утврђивање програма јавне расраве;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се усвајање нацрта Правилника о начину извршавања обавеза јавних 

медијских сервиса током предизборне кампање. 

 

Налаже се правној служби да предложи Савету нову формулацију члана 5. 

 

  

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

приказаном дана 22. новембра 2019. године у емисији Јутро на Првој 

телевизији д.о.о. Београд - ТВ Прва и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мера против пму ТВ Прва, због кршења одредби 

из члана 50. став 1, Закон о електронским медијима, и члана 27. ставови 1, 3 

Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу; 
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18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. 136/2008-6 издате пружаоцу медијске услуге Телевизија Петровец 

д.о.о. Бачки Петровац - ТВ Петровец пре истека времена на које је издата 

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

медијима. 

 

Седници нису приступили представници ПМУ. 
 

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. 136/2008-6 издате пружаоцу 

медијске услуге Телевизија Петровец д.о.о. Бачки Петровац - ТВ Петровец пре истека 

времена.  

 

  

19. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Мелос д.о.о. Краљево - ТВ Мелос, 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе;  

 

  

20. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - TV 

K::CN 1, 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе;  

 

  

21. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Радиодифузно предузеће Студио Б д.о.о. 

Београд - ТВ Студио Б у складу са чланом 88. 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе; 

 

  

22. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева ПАЛМА д.о.о. Јагодина - ТВ Палма плус, 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе; 

 

  

23. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад – 

Новосадска ТВ, 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе; 

 

  

24. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Фондација Панонија Суботица - Pannon 

TV, 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе;  

 

  

25. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева ТВ Банат д.о.о. Вршац - ТВ Банат, у складу 

са чланом 88. 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе;  

 

  

26. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева RTV BELLE AMIE d.o.o., Ниш, ул. Трг 

Краља Милана 6-8, Ниш - TV BELLE AMIE, 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе;  

 

  

27. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Штампа, радио и филм д.о.о. Бор - ТВ Бор, 

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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе; 

 

  

28. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Gmc-Trade д.о.о. Лазаревац - ТВ Гем, 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе; 

 

  

29. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Коперникус радио телевизија Јагодина 

д.о.о. Јагодина - Коперникус телевизија Јагодина, у складу са чланом 88. 

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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе;  

 

  

30. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Радио и телевизија Канла-М д.о.о. Параћин 

- ТВ Канал М, 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе; 

 

  

31. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Радио телевизија Крушевац д.о.о.  

Крушевац - ТВ Крушевац, 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе; 

 

  

32. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Млава-Медија д.о.о. Петровац на Млави - 

ТВ Млава, 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе;  

 

  

33. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева ТВ Мост д.о.о. Нови Сад - ТВ Mост, у 

складу са чланом 88. 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе; 

 

  

34. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Телевизија Пожега д.о.о. Пожега - ТВ 

Пожега, 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе;  

 

  

35. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Ритам д.о.о. Врањска Бања - ТВ Ритам, 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе; 

 

  

36. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Santos-Comerce д.о.о. Зрењанин - TV Santos, 

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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе; 

 

  

37. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Сремска Телевизија д.о.о. – СТВ-Сремска 

ТВ, у складу са чланом 88. 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе; 

 

  

38. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Радио телевизија Сунце д.о.о. Аранђеловац 

- ТВ Сунце, 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе; 

 

  

39. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Радио и телевизија Трстеник д.о.о.  

Трстеник - ТВ Трстеник, 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе; 

 

  

40. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Вујић-телевизија д.о.о. Ваљево - Вујић ТВ, 

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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе;  

 

  

41. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Snoma д.о.о. Суботица - TV IKS, у складу са 

чланом 88. 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе;  

 

  

42. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - TV 

K::CN Music 2, 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе; 

 

  

43. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Linea Electronics д.о.о. Нови Сад – КТВ 

телевизија, 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе;  

 

  

44. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Телевизија Галаксија 32 д.о.о. Чачак - ТВ 

Галаксија 32 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе;  

 

  

45. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Телевизија Лесковац а.д. - TL-ТВ 

Лесковац, у складу са чланом 88. 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе;  

  

 

46. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Нишка Телевизија д.о.о.  Ниш - НТВ, 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе; 

 

  

47. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Sat-TV Communications eksport- import 

д.о.о. Пожаревац - ТВ Сат, 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе; 

 

  

48. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Јефимија д.о.о. Крушевац - ТВ Јефимија, 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе; 

 

  

49. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Канал 9 д.о.о. Нови Сад – ТВ К9, у складу 

са чланом 88. 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 

 

Усваја се узахтев ПМУ за продужење дозволе; 

 

  

50. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ Новосадска ТВ д.о.о. Нови 

Сад - Новосадска ТВ и доношење одлуке.   

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се измирење доспелог дуга ПМУ Новосадска ТВ д.о.о.  Нови Сад - 

Новосадска ТВ може према Регулатору у 10 једнаких месечних рата, које би биле 

обезбеђене меницама, уз редовно измирења месечних накнада. 

 

   

51. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о. 

Чачк - ТМС телевизија Телемарк и доношење одлуке.   

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се измирење доспелог дуга ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о. Чачк - ТМС 

телевизија Телемарк према Регулатору у 12 једнаких месечних рата, које би биле 

обезбеђене меницама, уз редовно измирења месечних накнада. 

 

  

52. Информација о поднетој тужби Саше Радуловића против РЕМ-а ради 

накнаде штете и доношење одлуке о заступању РЕМ-а;  

 

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 информацијом. 

  

 
53. Доношење одлуке о издавању дозволе на основу Јавног конкурса за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког 

дигиталног односно аналогног преноса за подручје целе Републике Србије;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Одбијају се пријаве подносилаца Радиодифузно предузеће Студио Б д.о.о. 

Београд, Radiotelevizija BK Telecom д.о.о. Београд и Друштво за радио и телевизијске 

активности Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса за 

подручје целе Републике Србије. 

 

  

54. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на 

основу извршне исправе против ПМУ РТВ Царичин Град д.о.о. Коњино-

Лебане - Радио Царичин Град;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Подноси се предлог за извршење на основу извршне исправе против ПМУ РТВ 

Царичин Град д.о.о. Коњино-Лебане - Радио Царичин Град. 

 

  

55. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на 

основу извршне исправе против ПМУ Радио Ђердап а.д. Кладово -  Радио 

Ђердап. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Подноси се предлог за извршење на основу извршне исправе против ПМУ 

Радио Ђердап а.д. Кладово -  Радио Ђердап. 

 

  

56. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на 

основу извршне исправе против ПМУ Информативно предузеће Центар 

д.о.о. Ваљево - Радио Патак 88,6. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Подноси се предлог за извршење на основу извршне исправе против ПМУ 

Информативно предузеће Центар д.о.о. Ваљево - Радио Патак 88,6. 
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57. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на 

основу извршне исправе против ПМУ Друштво за телекомуникације, 

маркетинг и услуге Media System д.о.о. Ћићевац - Топ Радио 105,1. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Подноси се предлог за извршење на основу извршне исправе против ПМУ Друштво 

за телекомуникације,маркетинг и услуге Media System д.о.о. Ћићевац - Топ Радио 

105,1. 

 

  

58. Разно; 

 

Седница завршена у 15:30 часова. 

 

Записник сачинио: 

Медијски аналитичар 

 

Никола Попмихајлов 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


