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Број: 05-316/20 

Датум:  

Београд 

 

 З А П И С Н И К 

 

  

са 212. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 31. јануара 2020. 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. Јудита Поповић, члан Савета 

4. Радоје Кујовић, члан Савета 

5. Александар Витковић, члан Савета 

6. Зоран Симјановић, 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. Душица Недељковић, начелник Правне службе 

5. Мелина Раца, начелник Финансијске службе 

 

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 Регулаторног тела за 

електронске медије 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 211. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

28.11.2019. године, записника са 361. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 

дана 2.12.2019. године, записника са 362. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 

дана 5.12.2019. године, записника са 363. ванредне седнице Савета РЕМ одржане 

дана 19. 12.2019. године, записника са 364. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 25.12.2019. године, записника са 365. ванредне седнице Савета РЕМ-

а одржане дана 27.12.2019. године, записника са 366. ванредне седнице Савета 
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РЕМ-а одржане дана 30.12.2019. године и записника са 367. ванредне седнице 

Савета РЕМ-а одржане дана 20.1.2020. године;  

 Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

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

Svet plus 3, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

3. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Радио Хомоље д.о.о. Жагубица - ТВ Хомоље, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

4. Разматрање извештаја Службе на надзор и анализу о програмском 

садржају у емисији Хроника емитованој дана 26. новембра 2019. године у 

програму пружаоца медијске услуге Радио - телевизија Крагујевац д.о.о. 

Крагујевац - ТВ Крагујевац и доношење одлуке;  

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском 

садржају пружаоца медијске услуге Радио телевизија Нови Пазар д.о.о. Нови 

Пазар - ТВ Нови Пазар и то промотивном споту о резултатима локалне 

самоуправе емитован у периоду од 1. до 7. новембра 2019. године;  

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју 

неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца 

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

Републике и код ЈМУ Радио-телевизија србије (РТС) за месец децембар 2019. 

године и доношоње одлуке;  

7. Извештај Службе за надзор и анализу о објављивању изречене мере 

упозорења (мера изречена на седници 15.11.2019. године) Радиотелевизији 

Панчево д.о.о, Панчево - ТВ Панчево;  

8. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

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

Радиодифузно предузеће Б92 а.д. Београд - О2.ТВ 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 

Прва телевизија д.о.о. Београд - Прва 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 Pi 

Canal d.о.о. Пирот - TV PI Kanal 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 

Браничево Медија Центар д.о.о. Петровац - РТВ Браничево због постојања 

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

12. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

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

Предузеће ТВ 5 д.о.о. Ужице - Телевизија 5 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 

Делта Телевизија д.о.о. Нови Сад - ТВ Делта 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 
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РТВ Голија д.о.о. Ивањица - ТВ Голија 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 

ТВ Лесковац а.д. Лесковац - ТВ Лесковац 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 

Мелос д.о.о. Краљево - ТВ Мелос због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима; 

17. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

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

ТВ Мост д.о.о. Нови Сад - ТВ Мост због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

18. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

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

РТВ Сунце д.о.о. Аранђеловац - ТВ Сунце због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

19. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

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

Радио телевизија Врање д.о.о. Врање - ТВ Врање због постојања разлога из члана 

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

20. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

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

Радио телевизија Врњачка Бања д.о.о. Врњачка Бања - ТВ Врњачка Бања због 

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

21. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

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

Вујић Телевизија д.о.о. Ваљево - ТВ Вујић због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

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

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ РДП Радио телевизија Шабац д.о.о. 

Шабац - ТВ Шабац и доношење одлуке;  

23. Информација о достављању Плана пословања за 2019. годину, 

Записника са 202. и 203. седнице Управног одбора РТВ и записника са 

ванседничног одлучивања Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-

телевизија Војводине“од 15.10.2019. године и 31.10.2019. године и Одлуке о 

расписивању и организовању јавне расправе; 

24. Извештај са 12. пленарног састанак групе Европских регулатора за 

аудиовизуелне медијске услуге (ЕРГА); 

25. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Лотел д.о.о. Лозница - Радио Лотел 107,4 за промену власничке структуре; 

26. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. K 

277 од 26.10.2016.године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге РТВ 

Енигма д.о.о. Пријепоље - ТВ Енигма, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о 

електронским медијима; предствник позван за 12 часова 

27. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које 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; 
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28. Изјашњење представника ПМУ Јавне медијске установе „Радио 

телевизија Србије“ Београд - РТС 1 о наводима из обавештења Савјета Агенције 

за електронске медије Црна Гора о кршењу члана 7. став 1. Конвенције о 

прекограничној телевизији и члана 6. Директиве о аудиовизуелним медијским 

услугама у програму наведеног ПМУ;  

29. Изјашење представника ПМУ Happy TV д.о.о. Београд - Nacionalna 

Happy TV о наводима из обавештења Савјета Агенције за електронске медије 

Црна Гора о кршењу члана 7. став 1. Конвенције о прекограничној телевизији и 

члана 6. Директиве о аудиовизуелним медијским услугама у програму наведеног 

ПМУ; 

30. Изјашњење представника ПМУ Pink International Company д.о.о. 

Београд - ТВ Пинк М о наводима из обавештења Савјета Агенције за електронске 

медије Црна Гора о кршењу члана 7. став 1. Конвенције о прекограничној 

телевизији и члана 6. Директиве о аудиовизуелним медијским услугама у 

програму наведеног ПМУ; 

31. Разно; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Заменик председника Савета Регулаторног тела за електронске медије Горан 

Петровић предложио је допуну дневног реда: 

 

1. Разматрање и доношење одлуке о директном отпису потраживања од 

следећих ПМУ који су брисани из регистра АПР-а и којима је одузета дозвола за 

пружање медијских услуга; 

2. Разматрање дописа ЈП Емисиона техника и везе достављеног РЕМ-у дана 

6. јануара 2020. године у вези логичке нумерације канала; 

 

  

 

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

Савет Регулаторног тела за електронске медије једногласно је усвојио допуњен дневни 

ред 212. редовне седнице: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 211. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

28.11.2019. године, записника са 361. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 

дана 2.12.2019. године, записника са 362. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 

дана 5.12.2019. године, записника са 363. ванредне седнице Савета РЕМ одржане 

дана 19. 12.2019. године, записника са 364. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 25.12.2019. године, записника са 365. ванредне седнице Савета РЕМ-

а одржане дана 27.12.2019. године, записника са 366. ванредне седнице Савета 

РЕМ-а одржане дана 30.12.2019. године и записника са 367. ванредне седнице 

Савета РЕМ-а одржане дана 20.1.2020. године;  

3. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

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

Svet plus 3, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  
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4. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Радио Хомоље д.о.о. Жагубица - ТВ Хомоље, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

5. Разматрање извештаја Службе на надзор и анализу о програмском 

садржају у емисији Хроника емитованој дана 26. новембра 2019. године у 

програму пружаоца медијске услуге Радио – телевизија Крагујевац д.о.о. 

Крагујевац - ТВ Крагујевац и доношење одлуке;  

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском 

садржају пружаоца медијске услуге Радио телевизија Нови Пазар д.о.о. Нови 

Пазар - ТВ Нови Пазар и то промотивном споту о резултатима локалне 

самоуправе емитован у периоду од 1. до 7. новембра 2019. године;  

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју 

неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца 

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

Републике и код ЈМУ Радио-телевизија србије (РТС) за месец децембар 2019. 

године и доношоње одлуке;  

8. Извештај Службе за надзор и анализу о објављивању изречене мере 

упозорења (мера изречена на седници 15.11.2019. године) Радиотелевизији 

Панчево д.о.о, Панчево - ТВ Панчево;  

9. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

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

Радиодифузно предузеће Б92 а.д. Београд - О2.ТВ 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 

Прва телевизија д.о.о. Београд - Прва 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 Pi 

Canal d.о.о. Пирот – TV PI Kanal 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 

Браничево Медија Центар д.о.о. Петровац - РТВ Браничево 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 

Предузеће ТВ 5 д.о.о. Ужице - Телевизија 5 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 

Делта Телевизија д.о.о. Нови Сад - ТВ Делта 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 

РТВ Голија д.о.о. Ивањица - ТВ Голија 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 
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ТВ Лесковац а.д. Лесковац - ТВ Лесковац због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

17. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

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

Мелос д.о.о. Краљево - ТВ Мелос због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима; 

18. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

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

ТВ Мост д.о.о. Нови Сад - ТВ Мост због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

19. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

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

РТВ Сунце д.о.о. Аранђеловац - ТВ Сунце због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

20. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

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

Радио телевизија Врање д.о.о. Врање - ТВ Врање због постојања разлога из члана 

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

21. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

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

Радио телевизија Врњачка Бања д.о.о. Врњачка Бања - ТВ Врњачка Бања због 

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

22. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

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

Вујић Телевизија д.о.о. Ваљево - ТВ Вујић због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

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

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ РДП Радио телевизија Шабац д.о.о. 

Шабац - ТВ Шабац и доношење одлуке;  

24. Информација о достављању Плана пословања за 2019. годину, 

Записника са 202. и 203. седнице Управног одбора РТВ и записника са 

ванседничног одлучивања Управног одбора Јавне медијске установе Радио-

телевизија Војводине од 15.10.2019. године и 31.10.2019. године и Одлуке о 

расписивању и организовању јавне расправе; 

25. Извештај са 12. пленарног састанак групе Европских регулатора за 

аудиовизуелне медијске услуге (ЕРГА); 

26. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Лотел д.о.о. Лозница - Радио Лотел 107,4 за промену власничке структуре; 

27. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. K 

277 од 26.10.2016.године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге РТВ 

Енигма д.о.о. Пријепоље - ТВ Енигма, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о 

електронским медијима; предствник позван за 12 часова 

28. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које 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; позван представник за 12,15 

29. Изјашњење представника ПМУ Јавне медијске установе Радио 

телевизија Србије Београд - РТС 1 о наводима из обавештења Савјета Агенције за 

електронске медије Црна Гора о кршењу члана 7. став 1. Конвенције о 
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прекограничној телевизији и члана 6. Директиве о аудиовизуелним медијским 

услугама у програму наведеног ПМУ;  

30. Изјашење представника ПМУ Happy TV д.о.о. Београд - Nacionalna 

Happy TV о наводима из обавештења Савјета Агенције за електронске медије 

Црна Гора о кршењу члана 7. став 1. Конвенције о прекограничној телевизији и 

члана 6. Директиве о аудиовизуелним медијским услугама у програму наведеног 

ПМУ; 

31. Изјашњење представника ПМУ Pink International Company д.о.о. 

Београд - ТВ Пинк М о наводима из обавештења Савјета Агенције за електронске 

медије Црна Гора о кршењу члана 7. став 1. Конвенције о прекограничној 

телевизији и члана 6. Директиве о аудиовизуелним медијским услугама у 

програму наведеног ПМУ; 

32. Разматрање и доношење одлуке о директном отпису потраживања од 

следећих ПМУ који су брисани из регистра АПР-а и којима је одузета дозвола за 

пружање медијских услуга; 

33. Разматрање дописа ЈП Емисиона техника и везе достављеног РЕМ-у 

дана 6. јануара 2020. године у вези логичке нумерације канала; 

34. Разно; 

 

  

2. Усвајање записника са 211. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

28.11.2019. године, записника са 361. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 

дана 2.12.2019. године, записника са 362. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 

дана 5.12.2019. године, записника са 363. ванредне седнице Савета РЕМ одржане 

дана 19. 12.2019. године, записника са 364. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 25.12.2019. године, записника са 365. ванредне седнице Савета РЕМ-

а одржане дана 27.12.2019. године, записника са 366. ванредне седнице Савета 

РЕМ-а одржане дана 30.12.2019. године и записника са 367. ванредне седнице 

Савета РЕМ-а одржане дана 20.1.2020. године;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усвајају се: записник са 211. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

28.11.2019. године, записник са 361. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

2.12.2019. године, записник са 362. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

5.12.2019. године, записник са 363. ванредне седнице Савета РЕМ одржане дана 19. 

12.2019. године, записник са 364. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

25.12.2019. године, записник са 365. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

27.12.2019. године, записник са 366. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

30.12.2019. године и записник са 367. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

20.1.2020. године;  

 

  

3. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

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

Svet plus 3, 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 Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - TV K::CN Svet plus 

3 за пружање медијске услуге К 93 од 03.02.2012. године, сходно члану 88. Закона о 

електронским медијима. 

 Налаже се Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - TV K::CN Svet plus 3 да у року 

од шест месеци од дана продужења дозволе усклади програм са програмским 

елаборатом. 

 Ставља се под надзор програм Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - TV K::CN 

Svet plus 3 у наредних шест месеци и исти је у обавези да до 10. у текућем месецу 

достави снимке програма за претходни месец.  

 

  

4. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Радио Хомоље д.о.о. Жагубица - ТВ Хомоље, 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 Радио Хомоље д.о.о. Жагубица - ТВ Хомоље за пружање 

медијске услуге К 94-4 од 03.12.2011. године, сходно члану 88. Закона о електронским 

медијима. 

 

  

5. Разматрање извештаја Службе на надзор и анализу о програмском 

садржају у емисији Хроника емитованој дана 26. новембра 2019. године у 

програму пружаоца медијске услуге Радио - телевизија Крагујевац д.о.о. 

Крагујевац - ТВ Крагујевац 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 предвиђених Законом о електронским 

медијима према Радио - телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац - ТВ Крагујевац због 

кршења одредби из члана 27. став 1. и 3. Правилника о заштити права малолетника у 

области пружања медијских услуга. 

 Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеница које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском 

садржају пружаоца медијске услуге Радио телевизија Нови Пазар д.о.о. Нови 
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Пазар - ТВ Нови Пазар и то промотивном споту о резултатима локалне 

самоуправе емитован у периоду од 1. до 7. новембра 2019. године;  

 

 Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

  Налаже се Радио телевизија Нови Пазар д.о.о. Нови Пазар - ТВ Нови Пазар да је 

дужан да приликом пружања медијске услуге поштује одредбе из члана члан 47. став 1. 

тачка 1) Закон о електронским медијима. 

 

  

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности 

у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских 

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

и код ЈМУ Радио-телевизија србије (РТС) за месец децембар 2019. године и 

доношоње 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 Pink Internacional Company д.о.о. Београд - ТВ Пинк, Б92 а.д. Београд 

- ТВ O2, Прва телевизија д.о.о. Београд - Прва, 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; 37.3; 46.3.3 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе за 

надзор и анализу за месец децембар 2019. године. 

 

  

8. Извештај Службе за надзор и анализу о објављивању изречене мере 

упозорења (мера изречена на седници 15.11.2019. године) Радиотелевизији 

Панчево д.о.о, Панчево - ТВ Панчево;  

 

 Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем Службе за надзор и 

анализу. 

 

  

9. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Радиодифузно предузеће Б92 а.д. Београд - О2.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 Радиодифузно предузеће Б92 а.д. Београд - О2.ТВ 

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

 Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеница које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

10. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

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

Прва телевизија д.о.о. Београд - Прва 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 Прва телевизија д.о.о. Београд - Прва због постојања 

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

 Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеница које су биле повод за спровођење поступка. 

 

11. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Pi 

Canal d.о.о. Пирот - TV PI Kanal 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 Pi Canal d.о.о. Пирот - TV PI Kanal због постојања 

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

 Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеница које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

12. 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 представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеница које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

13. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

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

Предузеће ТВ 5 д.о.о. Ужице - Телевизија 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 

 

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

издата пружаоцу медијске услуге Предузеће ТВ 5 д.о.о. Ужице - Телевизија 5 због 

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

 Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеница које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

14. 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 представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеница које су биле повод за спровођење поступка. 

 

 

  

15. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

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

РТВ Голија д.о.о. Ивањица - ТВ Голија због постојања разлога из члана 89. став 1. 

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

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

издата пружаоцу медијске услуге РТВ Голија д.о.о. Ивањица - ТВ Голија због 

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

 Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеница које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

16. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

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

ТВ Лесковац 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 

 

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

издата пружаоцу медијске услуге ТВ Лесковац а.д. Лесковац - ТВ Лесковац због 

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

 Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеница које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

17. 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 представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеница које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

18. 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; 
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 Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

издата пружаоцу медијске услуге ТВ Мост д.о.о. Нови Сад - ТВ Мост због постојања 

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

 Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради ради изјашњења о 

чињеница које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

19. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

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

РТВ Сунце д.о.о. Аранђеловац - ТВ Сунце 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 А 

 

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

издата пружаоцу медијске услуге РТВ Сунце д.о.о. Аранђеловац - ТВ Сунце због 

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

 Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеница које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

20. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

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

Радио телевизија Врање д.о.о. Врање - ТВ Врање због постојања разлога из члана 

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

 

 Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Врање д.о.о. Врање - ТВ Врање из 

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

медијима. 

 Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеница које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

21. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 
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Радио телевизија Врњачка Бања д.о.о. Врњачка Бања - ТВ Врњачка Бања због 

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

 

 Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Врњачка Бања д.о.о. Врњачка Бања 

ТВ Врњачка Бања због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима. 

 Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеница које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

22. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

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

Вујић Телевизија д.о.о. Ваљево - ТВ Вујић 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 Вујић Телевизија д.о.о. Ваљево - ТВ Вујић због 

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

 Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеница које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

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

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ РДП Радио телевизија Шабац д.о.о. 

Шабац - ТВ Шабац и доношење одлуке;  

  

 Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

 Усваја се молба ПМУ РДП Радио телевизија Шабац д.о.о. Шабац - ТВ Шабац за 

одобрење додатног рока од 30 дана за измирење доспелог дуга према Регулатору.  

 

  

24. Информација о достављању Плана пословања за 2019. годину, 

Записника са 202. и 203. седнице Управног одбора РТВ и записника са 

ванседничног одлучивања Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-
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телевизија Војводине“од 15.10.2019. године и 31.10.2019. године и Одлуке о 

расписивању и организовању јавне расправе; 

 

 Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем Службе за надзор и 

анализу. 

 

  

25. Извештај са 12. пленарног састанак групе Европских регулатора за 

аудиовизуелне медијске услуге (ЕРГА); 

 

 Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем Генералног 

секретара. 

 

  

26. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Предузеће за производњу, промет и услуге Лотел д.о.о. Лозница - Радио Лотел 

107,4 за промену власничке структуре; 

 

 Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

 Утврђује се да планираном променом власничке структуре у друштву Предузеће 

за производњу, промет и услуге Лотел д.о.о. Лозница, Максима Горког 2 - Радио Лотел 

107,4, која би била извршена тако што би његов постојећи ималац 50 % удела Милан 

Топаловић из Београда пренео свој удео на Драгана Мандића из Лознице, након чега 

би Драган Мандић био власник 100 % удела, не би настало стање којим се нарушава 

медијски плурализам; 

 

  

27.  Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. 

K 277 од 26.10.2016.године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге РТВ 

Енигма д.о.о. Пријепоље - ТВ Енигма, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о 

електронским медијима; предствник позван за 12 часова 

 

 Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

 Одузима се дозволa за пружање медијске услуге бр. К277 од 25.10.2016. године 

издата на захтев РТВ Енигма д.о.о. Пријепоље - ТВ Енигма. 

 Укида се Решење Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/277-1256/17 

од 21.04.2017.године за утврђивање висине годишње накнаде за пружање медијске 

услуге из става 1. изреке овог решења и утврђује обавеза плаћања накнаде по 

наведеном решењу закључно са 27.05.2019. године. 

 Бришe се дозволa за пружање медијске услуге из става 1. изреке овог решења из 

Регистра медијских услуга. 
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 Налаже се пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења да, под 

претњом принудног извршења, одмах по пријему овог решења обустави пружање 

медијске услуге путем кабловског дистрибутивног система чије је право стекао 

издавањем дозволе из става 1. изреке. 

 

  

28. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које 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; позван представник за 12,15 

 

 Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

 Одлаже се доношење одлуке. 

 Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеница које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

29. Изјашњење представника ПМУ Јавне медијске установе „Радио 

телевизија Србије“ Београд - РТС 1 о наводима из обавештења Савјета Агенције 

за електронске медије Црна Гора о кршењу члана 7. став 1. Конвенције о 

прекограничној телевизији и члана 6. Директиве о аудиовизуелним медијским 

услугама у програму наведеног ПМУ; - позван представник за 12,30 часова  

 

 Седници су присуствовали представници ПМУ. 

 Констатује се да су се представници Јавне медијске установе „Радио телевизија 

Србије“ Београд - РТС 1 изјаснили на наводе из обавештења Савјета Агенције за 

електронске медије Црна Гора. 

 

  

30. Изјашење представника ПМУ Happy TV д.о.о. Београд - Nacionalna 

Happy TV о наводима из обавештења Савјета Агенције за електронске медије 

Црна Гора о кршењу члана 7. став 1. Конвенције о прекограничној телевизији и 

члана 6. Директиве о аудиовизуелним медијским услугама у програму наведеног 

ПМУ; - позван представник за 12,45 часова 

 

 Седници су присуствовали представници ПМУ. 

 Констатује се да су се представници Happy TV д.о.о. Београд - Nacionalna Happy 

TV изјаснили на наводе из обавештења Савјета Агенције за електронске медије Црна 

Гора. 

 

  

31. Изјашњење представника ПМУ Pink International Company д.о.о. 

Београд - ТВ Пинк М о наводима из обавештења Савјета Агенције за електронске 

медије Црна Гора о кршењу члана 7. став 1. Конвенције о прекограничној 

телевизији и члана 6. Директиве о аудиовизуелним медијским услугама у 

програму наведеног ПМУ; представник позван за 13 часова  
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 Седници су присуствовали представници ПМУ. 

 Констатује се да су се представници Pink International Company д.о.о. Београд - 

ТВ Пинк М изјаснили на наводе из обавештења Савјета Агенције за електронске 

медије Црна Гора. 

 

  

32. Разматрање и доношење одлуке о директном отпису потраживања од 

следећих ПМУ који су брисани из регистра АПР-а и којима је одузета дозвола за 

пружање медијских услуга; 

 

 Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

 Доноси се одлука о директном отпису потраживања за следећа правна лица која 

су брисана из регистра АПР-а и којима је одузета дозвола за пружање медијских 

услуга: 

 Радио Дрина д.о.о. у стечају - Радио Дрина из Малог Зворника, МБ:17315811, 

брисан из АПР-а дана 03.10.2018.године, износ 382,03 динара; 

 Радио Дрина д.о.о. - Радио Дрина- у радном стечају из Малог Зворника, 

МБ:17315811, брисан из АПР-а дана 03.10.2018.године, износ 109,33 динара; 

 MHC d.o.o. - MHC Televizija – кабл из Београда, МБ:20757558, брисан из АПР-

а дана 28.08.2019.године, износ 515.556,95 динара; 

 Спектар д.о.о. - ТВ Спектар из Сомбора, МБ:08200696, брисан из АПР-а дана 

27.08.2019.године, износ 1.524.584,76 динара; 

 Media-NS д.о.о. у стечају - ТВ NS Plus из Новог Сада, МБ:08813701, брисан из 

АПР-а дана 23.07.2019.године, износ 1.433.711,27 динара; 

 Информативно предузеће Радио Ваљево д.о.о. Београд - Радио Ваљево 95,8 - у 

стечају МБ:27008038, брисан из АПР-а дана 24.12.2019.године, износ 40.627,08 динара; 

 Радио телевизија Младеновац д.о.о. - Радио Младеновац из Младеновца, 

МБ:17569325, брисан из АПР-а дана 03.06.2019.године, износ 7.357,76 динара; 

 Радио телевизија Младеновац д.о.о. - Радио Младеновац - у радном стечају из 

Младеновца, МБ:17569325, брисан из АПР-а дана 03.06.2019.године, износ 409,87 

динара; 

 Радио телевизија Младеновац д.о.о. - ТВ Младеновац из Младеновца, 

МБ:17569325, брисан из АПР-а дана 03.06.2019.године, износ 269.016,95 динара; 

 Радио телевизија Младеновац д.о.о. - ТВ Младеновац – у радном стечају из 

Младеновца, МБ:17569325, брисан из АПР-а дана 03.06.2019.године, износ 13.984,10 

динара; 

 Радио телевизија Врњачка бања а.д. - ТВ Врњачка Бања – кабл. у радном 

стечају, из Врњачке Бање, МБ:17019864, износ 2.620,58 динара; 

 Радио телевизија Зона д.о.о. - ТВ Зона из Ниша, МБ:20242485, брисан из АПР-

а дана 26.10.2018.године, износ 5.468.359,95 динара; 

 Радио телевизија Зона д.о.о. - ТВ Зона - кабл из Ниша, МБ:20242485, брисан из 

АПР-а дана 26.10.2018.године, износ 36.066,85 динара; 

 Радио телевизија Тануки д.о.о. - Радио Тануки из Пирота, МБ:07844298, 

брисан из АПР-а дана 23.10.2018.године, износ 30.717,78 динара; 
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 Радио телевизија„Тануки“ д.о.о. - ТВ Тануки из Пирота, МБ:07844298, брисан 

из АПР-а дана 23.10.2018.године, износ 232.385,00 динара; 

 Тимочка телевизија и радио а.д. - Тимочка телевизија из Зајечара, 

МБ:17431714, брисан из АПР-а дана 19.12.2018.године, износ 2.056.165,22 динара; 

 Тимочка телевизија и радио а.д. - Тимочки радио из Зајечара, МБ:17431714, 

брисан из АПР-а дана 19.12.2018.године, износ 107.779,67 динара; 

 Тимочка телевизија и радио - Тимочка телевизија - кабл из Зајечара, 

МБ:17431714, брисан из АПР-а дана 19.12.2018.године, износ 2.013.497,09 динара; 

 Тимочка телевизија и радио - Best music – kabl. из Зајечара, МБ:17431714, 

брисан из АПР-а дана 19.12.2018.године, износ 30.996,00 динара; 

 Lady Lena d.o.o. - Radio AD Herccullem из Житорађе, МБ:20185465, брисан из 

АПР-а дана 28.08.2019.године, износ 26.301,70 динара; 

 

  

33. Разматрање дописа ЈП Емисиона техника и везе достављеног РЕМ-у 

дана 6. јануара 2020. године у вези логичке нумерације канала; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доставити одговор ЈП Емисиона техника и везе из Београда у коме навести да је 

потребно да наведено ЈП приликом дистрибуције медијског садржаја поштује логичку 

нумерацију канала која је одређена по издатим појединачним Решењима Савета за 

сваки алотмент/зону покривања. 

 

  

34. Разно; 

 

Седница завршена у 14:15 часова. 

 

Записник сачинила 

 

Душица Недељковић 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 

 


