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Број: 

Датум:  

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

 са 218. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 26. јуна 2020. године, са почетком у 11.00 часова. 

 

 Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета, 

2. Оливера Зекић, чланица Савета,  

3. Јудита Поповић, чланица Савета, 

4. Вишња Аранђеловић, чланица Савета, 

5. Радоје Кујовић, члан Савета,  

6. Слободан Цвејић, члан Савета, 

7. Александар Витковић, члан Савета и 

8. Зоран Симјановић, члан Савета. 

 

Седници су присуствовали и: 

 

1. Рајка Галин Ћертић, извршна директорка, 

2. Милан Тодоровић, генерални секретар, 

3. Душица Недељковић, начелница Правне службе и  

4. Мелина Раца, начелница 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 

чланови Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет), те да 

Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање Записника са 217. редовне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане дана 10. јуна 2020. године; Записника са 3. 

хитне седнице у 2020. години Савета Регулаторног тела за електронске 

медије одржане дана 12. јуна 2020. године; Записника са 4. хитне седнице 

у 2020. години Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 
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дана 15. јуна 2020. године; Записника са 5. хитне седнице у 2020. години 

Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане дана 16. јуна 

2020. године; Записника са 381. ванредне седнице Савета Регулаторног 

тела за електронске медије одржане дана 18. јуна 2020. године; 

3. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ РТВ Сврљиг д.о.о., Сврљиг – Радио 

Сврљиг 102,9, због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским 

медијима; 

4. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ РТВ Сврљиг д.о.о., Сврљиг – Радио 

Сврљиг 102,9, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о 

електронским медијима; 

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом 

електронским медијима према ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna 

Happy TV, због програмског садржаја емитованог дана 12. маја 2020. 

године у емисији „Добро јутро Србијо“; 

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом 

електронским медијима према ПМУ Радио-Телевизија Шабац д.о.о., 

Шабац – ТВ Шабац, због емитовања политичких огласних порука у 

периоду од 28.2.- 04.3.2020. године; 

7. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према ПМУ Радио-Телевизија Шабац д.о.о., 

Шабац – ТВ Шабац, због програмског садржаја у емисијама „Право 

питање“ емитованим дана 10.04. и 17.04.2020. године; 

8. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према ПМУ Студио Б д.о.о., Београд – ТВ Студио 

Б, због прилога емитованог у информативној емисији „Дневик“ дана 

14.5.2020. године у времену од 21:00 до 21:45; 

9. Разматрање и доношење одлуке о одлагању уплате вишка прихода над 

расходима за 2019. годину до краја 2020. године; 

10. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ ТВ Мост д.о.о, Нови Сад – ТВ Мост, због 

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

медијима; 

11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Santos-comerce d.o.o., Зрењанин – TV 

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

електронским медијима; 

12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Мелос д.о.о., Краљево – ТВ Мелос, због 

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

медијима; 

13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ ТВ Лесковац а.д., Лесковац - ТВ Лесковац, 

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

медијима; 

14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Делта Телевизија д.о.о., Нови Сад – ТВ 
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Делта, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Браничево Медија Центар д.о.о., Петровац 

– РТВ Браничево, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Протокол К-1 д.о.о., Лесковац – ТВ 

Протокол К-1 кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Мостнет РТВ д.о.о., Прокупље – Мостнет 

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

електронским медијима; 

18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Pi Canal d.о.о., Пирот – TV PI Kanal, због 

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

медијима; 

19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Врање д.о.о., Врање - ТВ 

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

електронским медијима; 

20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Радио Барајево д.о.о., Београд – Радио 

Барајево 105,9, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона 

о електронским медијима; 

21. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Oзон д.о.о., Сремскa Митровицa – Радио 

Озон 91,9, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

22. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Прима Интернационал 

д.о.о., Бајинa Баштa – Radio Primus, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

23. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Канал 9 д.о.о Нови Сад – ТВ К9, због 

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

медијима; 

24. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ YU Eco d.о.о., Суботица – TV YU Eco, због 

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

медијима; 

25. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Голд АМ комуникације 

д.о.о., Велико Градиште – Голд АМ радио 103,3, због постојања разлога из 

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

26. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио 9 д.о.о., 
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Крагујевац – Radio 9 Naxi 95,9, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

27. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ 96 д.о.о., Чачак – Радио 

96 97,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

28. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ММ Променада 2010 

д.о.о., Баточина – Радио Баточина, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

29. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Бисер д.о.о., 

Пожаревац – Радио Бисер Плус 92,6, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

30. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Телевизија 

Бујановац д.о.о., Бујановац – Радио Бујановац, због постојања разлога из 

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

31. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ M&DJ Cool д.о.о., 

Београд – Radio Cool 107,7, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

32. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Сурдуличка РТВ д.о.о., 

Сурдулица – Радио Голд због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима; 

33. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Делфин маркетинг 

д.о.о., Златибор – Радио Кис 93,4, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

34. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Press company д.о.о., 

Дољевац – Радио Копријан 94,5, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

35. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Виноградина д.о.о., 

Ваљево – Радиo Кула, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

36. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Луна Медиа д.о.о., 

Ужице – Радио Луна 92,0 и 103,6, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

37. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Љубовија д.о.о., 

Љубовија – Радио Љубовија, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

38. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Radio Max д.о.о., 
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Златибор – Radio Max 95,0, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

39. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Новости д.о.о., 

Београд – Радио Новости, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима; 

40. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Информативни центар 

Оџаци д.о.о., Оџаци – Радио 107,4, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

41. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Реч поморавља д.о.о., 

Велика Плана – Радио Плана, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

42. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Софтић д.о.о., Тутин – 

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

електронским медијима; 

43. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Еминент д.о.о., 

Љубовија – Радио Соко 97,4, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

44. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Срце д.о.о., 

Прокупље – Радио Срце 91,4, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

45. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је ПМУ Зогакс д.о.о., Горњи 

Милановац – Радиo Стари Милановац 93,0, због постојања разлога из 

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

46. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Телевизија 

Стрела д.о.о., Велики Поповић – Радио Стрела 90,7, због постојања разлога 

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

47. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Сунце д.о.о., 

Аранђеловац – Радио Сунце, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

48. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио-телевизија и 

продукција Свилајнац д.о.о., Свилајнац – Радио Свилајнац 107,6, због 

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

медијима; 

49. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Бобан Гвозденовић пр, 

радио и рекламне активности и аутопревозник Таша, Крушевац – Радио 

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

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

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Euro Alfa eksport-import 

d.o.o., Суботица – Naxi City radio 88,3, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

51. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ М о.д., Врање – Радио 

Фокус Плус 101,7, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

52. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Sport radio FM d.o.o., 

Београд – Welcome to Fun radio 100,4, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

53. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радиотелевизија 

Колубара Инфо д.о.о., Лајковац – Радио Колубара 96,9, због постојања 

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

54. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Belle 

Amie д.о.о., Ниш – TV Belle Amie, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

55. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ TV Connect Media NB 

d.o.o., Нови Пазар – Connect TV, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

56. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Градска М телевизија 

д.о.о, Сремска Митровица – Градска М телевизија-кабал, због постојања 

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

57. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Happy TV d.о.о., 

Београд – Nacionalna Happy TV, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

58. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ HIFI д.о.о Београд – 

HIFI Etno-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

59. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Tiszapartfest д.о.о., 

Кањижа – Инфо ТВ Tiszapart-кабал, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

60. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Linea Electronics д.о.о., 

Нови Сада – КТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

61. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Linea Electronics д.о.о., 

Нови Сад – КТВ-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

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

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Мостент РТВ д.о.о., 

Прокупље –Мостнет-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

63. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Наша Визија д.о.о., 

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

1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

64. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Слађана Котуровић ПР 

производња и емитовање тв програма НД САТ, Рашка – НД САТ-кабал, 

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

медијима; 

65. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Стара Пазова д.о.о., 

Стара Пазова – РТВ СП-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

66. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија 

Шумадија д.о.о., Аранђеловац – РТВ Шумадија, због постојања разлога из 

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

67. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Инфо центар д.о.о., 

Тутин – Санџачка ТВ Мрежа, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. 

68. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ SAT TV communications 

eksport–import d.o.o., Пожаревац – SAT TV, због постојања разлога из 

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

69. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија спорта и 

здравља Сос Канал Плус д.о.о., Београд – Сос Канал Плус-кабал, због 

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

медијима; 

70. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Сремска телевизија 

д.о.о., Шид – Сремска ТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима; 

71. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ 5 д.о.о., Ужице – 

Телевизија 5 Ужице, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

72. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија Плус д.о.о., 

Крушевац – Телевизија Плус, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

73. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Смедерево д.о.о., 
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Смедерева, – Телевизија СД, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

74. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ GMS International doo, 

Београд – Туризам + TВ-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

75. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија 

Четири С д.о.о., Бојник – ТВ 4 С, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

76. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ-МН Топлица 

д.о.о., Прокупље – ТВ 027-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

77. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Апатин д.о.о., 

Апатин - ТВ Апатин-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. 

78. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Belle 

amie д.o.o., Ниш - ТВ Belle amie-кабал, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

79. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Штампа, радио и филм 

д.о.о., Бор – ТВ Бор, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

80. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Браничево медија 

центар д.о.о, Петровац на Млави – ТВ Браничево-кабал, због постојања 

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

81. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Дискос д.о.о., 

Александровац – ТВ Дискос-кабал, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

82. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија Галаксија 32 

д.о.о., Чачак – ТВ Галаксија 32, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

83. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Голија д.о.о., 

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

Закона о електронским медијима; 

84. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Клик Комерц д.о.о., 

Горњи Милановац – ТВ Инфо 24 плус, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

85. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Јефимија д.о.о., 
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Крушевац – ТВ Јефимија, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима; 

86. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија Канал 9 

д.о.о., Крагујевaц – ТВ Канал 9-кабал, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

87. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ East Star Group d.o.o., 

Књажевац – ТВ Kњажевацинфо-кабал, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

88. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Mix Media 2009 d.o.o., 

Краљево – TV MIX-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима; 

89. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови 

Сад – ТВ Мост-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

90. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Холивуд Наис 

д.о.о., Ниш – ТВ Наис-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

91. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Нови Пазар д.о.о., 

Нови Пазар – РТВ Нови Пазар, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

92. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Пирот д.о.о., Пирот 

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

електронским медијима. 

93. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Реч поморавља д.о.о., 

Велика Плана – ТВ Плана-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

94. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Прима 

Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима, због постојања разлога из 

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

95. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Прима 

Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима-кабал, због постојања 

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

96. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Ритам д.о.о., Врањска 

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

Закона о електронским медијима; 

97. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Стрела д.о.о., 
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Велики Поповић – ТВ Стрела-кабал, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

98. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Сунце д.о.о., 

Аранђеловац – ТВ Сунце, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима; 

99. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Телевизија 

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

1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

100. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Duga-sky радио 

телевизија Дуга д.о.о., Пожаревац – ТВ Виминацијум, због постојања 

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

101. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Вујић телевизија д.о.о., 

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

Закона о електронским медијима; 

102. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Media Advertising д.о.о., 

Београд – Здравље ТВ-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

103. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Зона Плус д.о.о., Ниш – 

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

електронским медијима; 

104. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Звезда ТВ д.о.о., 

Београд – Звезда ТВ-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

105. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Слободна телевизија 

д.о.о., Краљево – КА ТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима; 

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

основу извршне исправе против ПМУ Сос канал д.о.о., Београд – Сос 

Канал-кабал;  

107. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Радио Ема д.o.o. Бујановац – Ема Радио 

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

електронским медијима; 

108. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Santos-comercе д.о.о., Зрењанин – Радио 

Сантос 105,9, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

109. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Шумадија д.o.o., 

Аранђеловац – Радио Шумадија, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 
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110. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Фортус медиа д.о.о., Београд – Дечија ТВ-

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

електронским медијима. 

111. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Радио Чачак д.о.о., Чачак – Радио Чачак 

103,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

112. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка изрицања мера 

према ПМУ FM&PRESS д.о.о., Апатин - Naxi Radio Apatin 105,8, због 

непријављивања претходне промене власничке структуре;  

113. Разматрање и доношење одлуке по пријави ПМУ Radio Active д.о.о., Бечеј 

- Naxi Active radio 105,4 за промену власничке структуре; 

114. Разматрање и доношење одлуке у поступку одлучивања по приговору 

Раше Недељкова из Београда на одлуку Савета Регулатора од 16.04.2020. 

године да нема места покретању поступка према ПМУ Pink International 

company д.о.о., Београд – ТВ Пинк, због емитовања прилога из Клинике за 

инфективне и тропске болести КЦС за време пандемије вируса Ковид 19 

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

ПМУ Toxic television Network д.о.о., Београд – Toxic Rap; 

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

ПМУ Toxic television Network д.о.о., Београд – Toxic Folk;  

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

ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд – Arena Fight; 

118. Разматрање захтева и доношење одлуке о издавању дозволе за пружање 

медијске услуге на основу захтева Arena channels group д.о.о., Београд – 

Арена 1x2, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

119. Информација о достављању плана пословања за 2020. годину са другом 

изменом, Записника са 206., и 207. седнице а и Записника са ванседничног 

одлучивања од 13.02.2020. године и 18.03.2020. године Управног одбора 

Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“  

120. Разматрање Извештај Службе за надзор и анализу програма у вези са 

предизборним оглашавањем емитованом 16.05.2020. године и 25.05.2020. 

године у програму ПМУ Pink International Company, Београд - ТВ Пинк 

(пријава Владане Јараковић из Удружења грађана Црта) и доношење 

одлуке;  

121. Разматрање извештај о надзору пружалаца медијских услуга током 

предизборне кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе – VIII 

пресек (период 13.06.2020.-18.06.2020 године) и доношење одлуке; 

122. Разно; 

 

Заменик председника Савета предложио је допуну дневног реда следећим 

тачкама: 

 

1. Разматрање захтева и доношење одлуке о издавању дозволе за пружање 

медијске услуге TV Super-Sat Communication d.o.o. Beograd – TV Super Sat, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

2. Разматрање захтева и одлучивање o продужењу дозволе за пружање 

медијске услуге издате на основу захтева Радио-телевизија Шумадија 
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д.о.о. Аранђеловац – РТШ (РТВ Шумадија), у складу са чланом 88. Закона 

о електронским медијима; 

 

Заменик председника Савета предложио је члановима Савета да се тачке 32, 34, 

35, 36, 37, 44, 49, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 69, 70, 73, 74, 76, 77, 88, 93, 94, 95, 100, 102 и 

105 избришу из дневног реда јер је провером утврђено да још увек тече накнади 

примерени рок за измирење обавеза плаћања накнаде за пружање медијске услуге. 

 

  

1. Усвајање дневног реда 

 

Након разматрања предложеног дневног реда и допуне дневног реда, Савета је 

једногласно усвојио дневни ред за 218. редовну седницу.  

 

  

2. Усвајање Записника са 217. редовне седнице Савета Регулаторног 

тела за електронске медије одржане дана 10. јуна 2020. године, 

Записника са 3. хитне седнице у 2020. години Савета Регулаторног 

тела за електронске медије одржане дана 12. јуна 2020. године, 

Записника са 4. хитне седнице у 2020. години Савета Регулаторног 

тела за електронске медије одржане дана 15. јуна 2020. године, 

Записника са 5. хитне седнице у 2020. години Савета Регулаторног 

тела за електронске медије одржане дана 16. јуна 2020. године; 

Записника са 381. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане дана 18. јуна 2020. године; 

3. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге Предузећу за радио и телевизијске активности РТВ Сврљиг 

д.о.о., Сврљиг – Радио Сврљиг 102,9 пре истека времена на које је 

издата због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским 

медијима; 

4. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге Предузећу за радио и телевизијске активности РТВ Сврљиг 

д.о.о., Сврљиг – Радио Сврљиг 102,9 пре истека времена на које је 

издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о 

електронским медијима; 

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом 

електронским медијима према ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – 

Nacionalna Happy TV због програмског садржаја емитованог дана 12. 

маја 2020. године у емисији „Добро јутро Србијо“; 

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом 

електронским медијима према ПМУ Радио-Телевизија Шабац д.о.о., 

Шабац – ТВ Шабац због емитовања политичких огласних порука у 

периоду од 28.2. - 04.3.2020. године; 

7. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према ПМУ Радио-Телевизија Шабац д.о.о., 

Шабац – ТВ Шабац због програмског садржаја у емисијама „Право 

питање“ емитованим дана 10.4. и 17.4. 2020. године; 

8. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према ПМУ Студио Б д.о.о., Београд – ТВ 



13 

 

Студио Б због прилога емитованог у информативној емисији 

„Дневник“ дана 14.5.2020. године у времену од 21:00 до 21:45; 

9. Разматрање и доношење одлуке о одлагању уплате вишка прихода над 

расходима за 2019. годину до краја 2020. године; 

10. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ ТВ Мост д.о.о, Нови Сад – ТВ Мост 

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

електронским медијима; 

11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Santos-comerce d.o.o., Зрењанин – TV 

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

електронским медијима; 

12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Мелос д.о.о., Краљево – ТВ Мелос због 

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

медијима; 

13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ ТВ Лесковац а.д., Лесковац - ТВ 

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

електронским медијима; 

14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Делта Телевизија д.о.о., Нови Сад – ТВ 

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

електронским медијима; 

15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Браничево Медија Центар д.о.о., 

Петровац – РТВ Браничево због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Протокол К-1 д.о.о., Лесковац – ТВ 

Протокол К-1-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима; 

17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Мостнет РТВ д.о.о., Прокупље – 

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

Закона о електронским медијима; 

18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Pi Canal d.о.о., Пирот – TV PI kanal 

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

електронским медијима; 

19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Врање д.о.о., Врање - 

ТВ Врање због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона 

о електронским медијима; 

20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Радио Барајево д.о.о., Београд – Радио 

Барајево 105,9 због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

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

времена на који је издата ПМУ Oзон д.о.о., Сремскa Митровицa – 

Радио Озон 91,9 због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

22. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Радио теелевизија Прима 

интернационал д.о.о., Бајинa Баштa – Radio Primus због постојања 

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

23. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Канал 9 д.о.о Нови Сад – ТВ К9, због 

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

медијима; 

24. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ YU Eco d.о.о., Суботица – TV YU Eco 

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

електронским медијима; 

25. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Голд АМ 

комуникације д.о.о., Велико Градиште – Голд АМ радио 103,3, због 

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

медијима; 

26. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио 9 

д.о.о., Крагујевац – Radio 9 Naxi 95,9, због постојања разлога из члана 

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

27. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ 96 д.о.о., 

Чачак – Радио 96 97,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

28. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ММ 

Променада 2010 д.о.о., Баточина – Радио Баточина, због постојања 

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

29. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио 

Бисер д.о.о., Пожаревац – Радио Бисер Плус 92,6, због постојања 

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

30. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио 

Телевизија Бујановац д.о.о., Бујановац – Радио Бујановац, због 

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

медијима; 

31. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ M&DJ 

Cool д.о.о., Београд – Radio Cool 107,7, због постојања разлога из члана 

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

32. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Делфин 
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маркетинг д.о.о., Златибор – Радио КИС 93,4, због постојања разлога 

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

33. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Radio Max 

д.о.о., Златибор – Radio Max 95,0, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

34. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио 

Новости д.о.о., Београд – Радио Новости због постојања разлога из 

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

35. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Уб 

компани д.о.о., Београд – Радио Пингвин 107,2, због постојања разлога 

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

36. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Реч 

поморавља д.о.о., Велика Плана – Радио Плана због постојања разлога 

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

37. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Софтић 

д.о.о., Тутин – Радио РС, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

38. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Еминент 

д.о.о., Љубовија – Радио Соко 97,4, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

39. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Зогакс 

д.о.о., Горњи Милановац – Радиo Стари Милановац 93,0, због 

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

медијима; 

40. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио 

Телевизија Стрела д.о.о., Велики Поповић – Радио Стрела 90,7, због 

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

медијима; 

41. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Сунце 

д.о.о., Аранђеловац – Радио Сунце, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

42. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио-

телевизија и продукција Свилајнац д.о.о., Свилајнац – Радио 

Свилајнац 107,6, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

43. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Euro Alfa 

eksport-import d.o.o., Суботица – Naxi City radio 88,3 због постојања 

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

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ М о.д., 

Врање – Радио Фокус Плус 101,7 због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

45. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Sport radio 

FM d.o.o., Београд – Welcome to Fun radio 100,4 због постојања разлога 

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

46. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ 

Радиотелевизија Колубара Инфо д.о.о., Лајковац – Радио Колубара 

96,9 због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

47. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Happy TV 

д.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV због постојања разлога из члана 

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

48. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ 

Tiszapartfest д.о.о за услуге, издавачку делатност и трговину, Кањижа 

– Инфо ТВ Tiszapart–кабл због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

49. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Мостент 

РТВ д.о.о., Прокупље – Мостнет-кабал, због постојања разлога из 

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

50. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Стара 

Пазова д.о.о., Стара Пазова – РТВ СП – кабал, због постојања разлога 

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

51. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио 

телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац – РТВ Шумадија, због 

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

медијима; 

52. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Инфо 

центар д.о.о., Тутин – Санџачка ТВ Мрежа, због постојања разлога из 

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

53. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ SAT TV 

communications eksport–import d.o.o., Пожаревац – SAT TV, због 

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

медијима; 

54. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ 5 д.о.о., 

Ужице – Телевизија 5 Ужице, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 
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55. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија 

Плус д.о.о., Крушевац – Телевизија Плус, због постојања разлога из 

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

56. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио 

телевизија Четири С д.о.о., Бојник – ТВ 4 С, због постојања разлога из 

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

57. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио 

телевизија Belle amie д.o.o., Ниш - ТВ Belle amie – кабал, због 

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

медијима; 

58. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Штампа, 

радио и филм д.о.о., Бор – ТВ Бор, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

59. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Браничево 

медија центар д.о.о, Петровац на Млави – ТВ Браничево-кабал, због 

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

медијима; 

60. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је ПМУ Дискос д.о.о, 

Александровац – ТВ Дискос-кабал, због постојања разлога из члана 

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

61. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија 

Галаксија 32 д.о.о., Чачак – ТВ Галаксија 32, због постојања разлога 

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

62. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ 

Голија д.о.о., Ивањица – ТВ Голија, због постојања разлога из члана 

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

63. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Клик 

Комерц д.о.о., Горњи Милановац – ТВ Инфо 24 плус, због постојања 

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

64. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Јефимија 

д.о.о., Крушевац – ТВ Јефимија, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

65. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија 

Канал 9 д.о.о., Крагујевaц – ТВ Канал 9-кабал, због постојања разлога 

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

66. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ East Star 
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Group d.o.o., Књажевац – ТВ Kњажевацинфо-кабал, због постојања 

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

67. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Мост 

д.о.о., Нови Сад - ТВ Мост–кабал, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

68. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ 

Холивуд Наис д.о.о., Ниш – ТВ Наис-кабал, због постојања разлога из 

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

69. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Нови 

Пазар д.о.о., Нови Пазар – РТВ Нови Пазар, због постојања разлога из 

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

70. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Пирот 

д.о.о., Пирот – ТВ Пирот, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

71. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Ритам 

д.о.о., Врањска Бања – ТВ Ритам, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

72. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ 

Стрела д.о.о., Велики Поповић – ТВ Стрела-кабал, због постојања 

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

73. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Сунце 

д.о.о., Аранђеловац – ТВ Сунце, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

74. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио 

Телевизија Шабац д.о.о., Шабац – ТВ Шабац, због постојања разлога 

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

75. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Вујић 

телевизија д.о.о., Ваљево – ТВ Вујић, због постојања разлога из члана 

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

76. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Зона Плус 

д.о.о., Ниша – Зона плус, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

77. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Звезда ТВ 

д.о.о., Београд – Звезда ТВ кабал, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

78. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење 

на основу извршне исправе против ПМУ Сос канал д.о.о., Београд – 

Сос Канал-кабал;  
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79. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Радио Ема д.o.o. Бујановац – Ема 

Радио 88,5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона 

о електронским медијима; 

80. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Santos-comercе d.o.o., Зрењанин – 

Радио Сантос 105,9, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима; 

81. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Шумадија д.o.o., 

Аранђеловац – Радио Шумадија, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

82. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Фортус медиа д.о.о., Београд – Дечија 

ТВ-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона 

о електронским медијима; 

83. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Радио Чачак д.о.о., Чачак – Радио 

Чачак 103,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

84. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка изрицања мера 

према ПМУ FM&PRESS д.о.о, Апатин - Naxi Radio Apatin 105,8, због 

непријављивања претходне промене власничке структуре;  

85. Разматрање и доношење одлуке по пријави ПМУ Radio Active д.о.о., 

Бечеј - Naxi Active radio 105,4 за промену власничке структуре; 

86. Разматрање и доношење одлуке у поступку одлучивања по приговору 

Раше Недељкова из Београда на одлуку Савета Регулатора од 

16.04.2020. године да нема места покретању поступка према ПМУ Pink 

International company д.о.о., Београд – ТВ Пинк због емитовања 

прилога из Клинике за инфективне и тропске болести КЦС за време 

пандемије вируса ковид 19; 

87. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње 

накнаде за ПМУ Toxic television Network д.о.о., Београд – Toxic Rap; 

88. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње 

накнаде за ПМУ Toxic television Network д.о.о., Београд – Toxic Folk;  

89. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње 

накнаде за ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд – Arena Fight; 

90. Разматрање захтева и доношење одлуке о издавању дозволе за 

пружање медијске услуге на основу захтева Arena channels group д.о.о., 

Београд – Арена 1х2, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

91. Разматрање захтева и доношење одлуке о издавању дозволе за 

пружање медијске услуге TV Super-Sat Communication d.o.o. Beograd - 

TV Super Sat, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

92. Разматрање захтева и одлучивање o продужењу дозволе за пружање 

медијске услуге издате на основу захтева Радио-телевизија Шумадија 

д.о.о., Аранђеловац – РТШ (РТВ Шумадија), у складу са чланом 88. 

Закона о електронским медијима; 
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93. Информација о достављању плана пословања за 2020. годину са 

другом изменом, Записника са 206., и 207. седнице а и Записника са 

ванседничног одлучивања од 13.02.2020. године и 18.03.2020. године 

Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија 

Војводине“; 

94. Разматрање Извештај Службе за надзор и анализу програма у вези са 

предизборним оглашавањем емитованом 16.05.2020. године и 

25.05.2020. године у програму ПМУ Pink International Company, 

Београд - ТВ Пинк (пријава Владане Јараковић из Удружења грађана 

Црта) и доношење одлуке;  

95. Разматрање извештај о надзору пружалаца медијских услуга током 

предизборне кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе – 

VIII пресек (период 13.06.2020.-18.06.2020 године) и доношење одлуке; 

96. Разно; 

 

  

2. Усвајање Записника са 217. редовне седнице Савета Регулаторног 

тела за електронске медије одржане дана 10. јуна 2020. године, 

Записника са 3. хитне седнице у 2020. години Савета Регулаторног 

тела за електронске медије одржане дана 12. јуна 2020. године; 

Записника са 4. хитне седнице у 2020. години Савета Регулаторног 

тела за електронске медије одржане дана 15. јуна 2020. године; 

Записника са 5. хитне седнице у 2020. години Савета Регулаторног 

тела за електронске медије одржане дана 16. јуна 2020. године; 

Записника са 381. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане дана 18. јуна 2020. године; 
 

Током расправе по овој тачки члан Савета Слободан Цвејић навео је да у 

записнику са 381. ванредне седнице пише да је једногласно усвојен Извештај о надзору 

пружалаца медијских услуга током предизборне кампање за републичке, покрајинске и 

локалне изборе – VII пресек (период 06.06.2020.-12.06.2020 године), а да је он гласао 

против усвајања предметног извештаја, те тражи да се то констатује у записнику. 

 

Заменик председника је предложио, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се: 

- Записник са 217. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске 

медије одржане дана 10. јуна 2020. године; 

- Записник са 3. хитне седнице у 2020. години Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане дана 12. јуна 2020. године;  

- Записник са 4. хитне седнице у 2020. години Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане дана 15. јуна 2020. године;  

- Записник са 5. хитне седнице у 2020. години Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане дана 16. јуна 2020. године и  

- Записник са 381. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске 

медије одржане дана 18. јуна 2020. године.  
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3. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге Предузећу за радио и телевизијске активности РТВ Сврљиг 

д.о.о., Сврљиг – Радио Сврљиг 102,9 пре истека времена на које је 

издата због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским 

медијима 

 

Савет је објединио расправу по 3 и 4. тачки дневног реда. Запослена у Стручној 

служби Регулатора усменим путем обавестила је ПМУ о позиву на седницу, те имајући 

у виду да представник ПМУ није приступио, а да свој изостанак није оправдао, то су се 

стекли услови за одлучивање по овим тачкама.  

 

Поступак за изрицање мера покренут је дана 19.02.2020. године на основу 

извештаја Правне службе:  

 

Предузеће за радио и телевизијске активности РТВ Сврљиг д.о.о., Сврљиг, 

Радетова 2/3 – Радио Сврљиг 102,9 ималац je дозволе за пружање медијске услуге бр. 

419/2009-3 за локално подручје Лр 47 (Сврљиг). Дана 03.02.2020. године Регулаторна 

агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) доставила нам је 

решење којим одузима додељену радио-фреквенцију пружаоцу медијске услуге Радио 

Сврљиг 102,9 чиме је престала да важи појединачна дозвола за коришћење радио-

фреквенција 017/000696/001 (02 број: 968309) од 10.07.2017. године из разлога што њен 

ималац, ни након пријема опомене, није у одређеном року уплатио накнаду за 

коришћење радио-фреквенције. Чланом 99. Закона о електронским медијима 

прописано је да дозвола којом се стиче право пружања медијске услуге путем 

терестричког аналогног, односно дигиталног преноса престаје да важи пре истека 

времена на које је издата и ако регулаторно тело надлежно за област електронских 

комуникација, у складу са одредбама закона којим се уређује област електронских 

комуникација, повуче образац за коришћење радио-фреквенције пружаоцу медијске 

услуге путем терестричког аналогног преноса, односно оператору мултиплекса и/или 

мреже који пружа услугу мултиплексирања и/или емитовања и дистрибуције пружаоцу 

медијске услуге путем терестричког дигиталног преноса, а не постоји други оператор 

који би наставио да пружа услугу мултиплексирања и/или емитовања и дистрибуције. 

 

Заменик председника је предложио, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oбуставља се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. 

419/2009-3 за локално подручје Лр 47 (Сврљиг) пре истека времена на које издата 

према Предузећу за радио и телевизијске активности РТВ Сврљиг д.о.о., Сврљиг, 

Радетова 2/3 – Радио Сврљиг 102,9. 

 

  

4. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге Предузећу за радио и телевизијске активности РТВ Сврљиг 

д.о.о., Сврљиг – Радио Сврљиг 102,9 пре истека времена на које је 

издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о 

електронским медијима 
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Поступак за изрицање мера покренут је дана 05.11.2019. године на основу 

извештаја Правне службе: 

 

Дана 28.05.2019. године, Радио Сврљиг 102,9 упутио је допис којим је Регулаторно 

тело за електронске медије обавестио да су престали да пружају медијску услугу услед 

финансијских и техничких проблема, те да су са овим проблемима упознати запослени 

у Ррегулатору који су били присутни на техничком преглед у предајника дана 

31.05.2018. године, а због ког је поново прекинуто пружање медијске услуге. Регулатор 

је 15.07.2019. године Радио Сврљиг 102,9 путила налог на изјашњење на напред 

наведене околности. Имајући у виду да Радио Сврљиг 102,9 није одговорио на напред 

наведени допис, Регулатор је 27.08.2019. године Радио Сврљиг 102,9 упутио ургенцију 

са налогом изјашњење на горе наведене околности. Дана 01.10.2019. године, Радио 

Сврљиг 102,9 je Регулатору упутиo допис у којем је наведено да не пружају едијску 

услугу услед финансијких, техничких и политичких проблема. Одредбом из члана 89. 

тачка 4) Закона о електронским медијима, прописано је да дозвола за пружање 

медијске услуге престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако је 

пружалац медијске услуге, прекинуо пружање медијске услуге у трајању дужем од 30 

дана непрекидно или 60 дана са прекидима у току календарске године, осим ако је до 

прекида дошло због више силе. 

 

Заменик председника је предложио, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се Предузећу за радио и телевизијске активности РТВ Сврљиг д.о.о., 

Сврљиг, Радетова 2/3 – Радио Сврљиг 102,9 дозвола за пружање медијске услуге бр. 

419/2009-3 за локално подручје Лр47 (Сврљиг) пре истека времена на које издата. 

 

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

Регистра медијских услуга.  

 

Укида се привремено решење Савета Регулаторног тела за електронске медије 

број 03-3457/13/18-1 од 21.04.2017. године.  

 

Налаже се ПМУ из става 1. изреке овог решења да одмах по пријему истог, под 

претњом принудног извршења, обустави пружање медијске услуге чије је право на 

пружање стекао издавањем дозволе из става 1. изреке.  

 

  

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом 

електронским медијима према ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – 

Nacionalna Happy TV, због програмског садржаја емитованог дана 12. 

маја 2020. године у емисији „Добро јутро Србијо“ 
 

Поступак изрицања мера покренут је на седници одржаној 10. јуна 2020. године 

на основу извештаја Службе за надзор и анализу:  

 

Поступак по службеној дужности 
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Предмет надзора: Емисија „Добро јутро, Србијо“ од 12.5.2020. од 09:00:00 до 10:30:00. 

Кратак опис: Увредљив говор Чедомира Јовановића на рачун Горана Петронијевића и 

других лица.  

Извештај: 

У емисији „Добро јутро, Србијо“ говорио је Чедомир Јовановић, председник ЛДП. 

Емисија је у форми интервјуа, са два водитеља. Повод је био претходни наступ 

Чедомира Јовановића на ТВ Пинк где је имао вербалне сукобе са певачицом Светланом 

Ражнатовић и Жељком Митровићем, власником ТВ Пинк. Разговор је текао и у другим 

правцима, углавном у вези са политичким и другим интригама у времену у којем је 

Чедомир Јовановић присутан на политичкој сцени.  

У делу разговора који се тицао контаката Чедомира Јовановића са припадницима тзв. 

Земунског клана, водитељка је поставила питање: „А шта значе ове изјаве „по 

јеловнику у Шилеровој знало се ког дана Чеда долази“? (т.к. 09:45:52) 

Транскрипт: 

Чедомир Јовановић: Ко то каже? 

Водитељка: Петронијевић. 

Ч.Ј.: И то је исто једно ђубре удбашко. Опште је познато да где год се појавим ја 

прво погледам шта је на менију. Што то није рекао у суду? Битанга. Све најгоре у 

овој земљи је бранио.  

Водитељ: А добро, то је посао адвоката. 

Ч.Ј.: Посао адвоката је да говори о својим клијентима, о чему он сад говори? Јел њега 

суд обавезује нешто? То ђубре, дебело, удбашко. Седи у Управи адвокатске коморе 

Београда. Заједно са готово свим оним битангама, што нису били адвокати, него 

сарадници, што је велика разлика. 

 

Изнете увреде се односе на Горана Петронијевића, адвоката. Водитељи нису реаговали 

на изнете увреде које су се односиле на Петронијевића, али и на неименоване чланове 

Адвокатске коморе Београда. Објављивање наведеног садржаја представља 

непоштовање достојанства личности на који се односи информација, у смислу члана 50 

ст. 1 Закона о електронским медијима (Медијска услуга се пружа на начин којим се 

поштују људска права а нарочито достојанство личности) и члана 20 Правилника о 

заштити људских права у области пружања медијских услуга (Пружалац медијске 

услуге је дужан да медијску услугу пружа на начин којим се поштује достојанство 

личности корисника медијске услуге, учесника у програму и лица на које се објављена 

информација односи). 

 

Чланица Савета, Јудита Поповић, изузела се расправе и доношења одлуке по 

овој тачки.  

Седници је приступио Миломир Марић, главни и одговорни уредник ПМУ 

Nacionalna Happy TV.  

 

Миломир Марић навео је: да је Горан Петронијевић наставио да долази у његове 

емисије; да се исти није осетио увређеним; да је реаговао на начин како је реаговао 

изазван оним што је било на насловним странама новина; да је у питању био директан 

пренос и да он као водитељ није могао на било који начин то да спречи као и да је био 

период предизборне кампање тј. да је писало да је предизборни програм; да он лично 

осуђује такав начин обраћања као и да му је жао што се на тај начин говори и у 

Парламенту и Влади РС. Истакао је да је особа због које је забрањена емисија „Голи 
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живот“, на Балкан Инфо, дала интервју у коме је је рекла да јој је најжалије што га у тој 

емисији није пребила.  

 

Заменик председник Савета, Горан Петровић, истако је да је проблем у начину 

обраћања и да гости често кажу „Господине Марићу, Ви нас заправо провоцирате“ као 

и да Миломир Марић сигурно зна своје саговорнике, а самим тим може разговор да 

води у једном смеру или да их прекине како не би дошло до туче, повређивања и сл.  

 

Члан Савета, Слободан Цвејић, обавестио је представника ПМУ да је Савет 

имао ситуацију да су покренути поступци против одређених медија, да је у тим 

ситуацијама уредници или директори долазили да образложе то што се дешавало и да 

су наводили да су у неким ситуацијама били повучени одређени потези који су 

показивали да су схватили да је направљен прекршај. У конкретном случају, ради се о 

томе да ли у медију постоји свест о друштвеној одговорности и каква се култура 

дијалога развија, те да ниједном представник ПМУ није рекао да му је жао или слично 

већ само да има оправдање зашто је то тако.  

 

Миломир Марић навео је да је то било у контексту као и да се дуго бави овим 

послом у коме је свашта доживео, али да ни за кога нигде ружну реч није рекао и да је 

покушавао да обузда „дивље“ госте.  

 

Заменик председника Савета, Горан Петровић, истакао је да је емисија била у 9 

часова ујутру и да је ПМУ почео да акумулира казне.  

 

Члан Савета, Радоје Кујовић, навео је да гости не могу никога да вређају у 

емисији.  

 

Након дискусије заменик председника Савета, ставио је на гласе дате предлоге 

за изрицање мере опомене и мере упозорења.  

 

Заменик председника Савета, Горан Петровић, ставио је на гласање предлог да 

се ПМУ Nacionalna Happy TV, због програмског садржаја емитованог дана 12. маја 

2020. године у емисији „Добро јутро Србијо“ изрекне мера опомене. Предлог није 

добио потребан број гласова чланова Савета.  

 

Након тога, заменик председника Савета, Горан Петровић, ставио је на гласање 

предлог да се ПМУ Nacionalna Happy TV, због програмског садржаја емитованог дана 

12. маја 2020. године у емисији „Добро јутро Србијо“ изрекне мера упозорења.  

 

Заменик председника је предложио, а чланови Савета потребном већином 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

ИЗРИЧЕ СЕ МЕРА УПОЗОРЕЊА пружаоцу медијске услуге Предузеће за маркетинг, 

издавачку делатност, радио и телевизија ,,Happy TV“ д.о.о., Београд, ул. Александра 

Дупчека бр. 14 због тога што је, у свом телевизијском програму који се емитује под 

скраћеним идентификационим знаком ,,Nacionalna Happy TV“ дана 12. маја 2020. 

године, у 09:45:52 часова, у емисији ,,Добро јутро Србијо“ емитовао разговор са 
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Чедомиром Јовановићем, председником Либерално демократске партије, који је изнео 

увреде које се односе на адвоката Горана Петронијевића чиме је повредио обавезу 

прописану чланом 50. став 1. Закона о електронским медијима и чланом 20. 

Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга. 

 

НАЛАЖЕ СЕ пружаоцу медијске из става 1. изреке овог решења, да одмах по пријему 

овог решења отклони уочене повреде тако што ће убудуће медијску услугу пружати на 

начин којим се поштује достојанство личности корисника медијске услуге, учесника у 

програму и лица на која се објављена информација односи. 

 

НАЛАЖЕ СЕ пружаоцу из става 1. изреке овог решења, да у свом телевизијском 

програму који се емитује под скраћеним идентификационим знаком ,,Nacionalna Happy 

TV“, наредног дана по пријему овог решења и још једном истог дана или најкасније у 

року од 24 сата од првог објављивања, у времену између 18,00 и 21,00 сати, објави 

(текстуално и усмено) следеће саопштење: 

 

,,УПОЗОРЕЊЕ 

На седници одржаној дана 26. јуна 2020. године Савет Регулаторног тела за 

електронске медије донео је одлуку којом се пружаоцу медијске услуге Предузеће за 

маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизија ,,Happy TV“ д.о.о., Београд, ул. 

Александра Дупчека бр. 14, изриче мера упозорења, због тога што је дана 12. маја 

2020. године, у 09:45:52 часова, у емисији ,,Добро јутро Србијо“ емитовао разговор са 

Чедомиром Јовановићем, председником Либерално демократске партије, који је изнео 

увреде на рачун адвоката Горана Петронијевића чиме је повредио обавезу прописану 

чланом 50. став 1. Закона о електронским медијима и чланом 20. Правилника о 

заштити људских права у области пружања медијских услуга. 

 

Одлуком којом је пружаоцу медијске услуге Предузеће за маркетинг, издавачку 

делатност, радио и телевизија ,,Happy TV“ д.о.о., Београд, изречена мера упозорења, 

наложено је да одмах по пријему те одлуке отклони уочене повреде законом 

предвиђених обавеза тако што ће убудуће медијску услугу пружати на начин којим се 

поштује достојанство личности корисника медијске услуге, учесника у програму и 

лица на која се објавњена информација односи.“ 

 

НАЛАЖЕ СЕ пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења да следећег 

дана по последњем објављивању саопштења из става 3. изреке овог решења, поднесе 

Регулаторном телу за електронске медије снимак програма у којме је то саопштење 

објављено.  

 

НАЛАЖЕ СЕ пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења, да у року од 

три дана од дана пријема овог решења, о свом трошку, објави саопштење из става 3. 

изреке овог решења у штампаном јавном гласилу, које се дистрибуира на подручју за 

које пружалац медијске услуге има дозволу, као и да следећег дана по објављивању тог 

саопштења поднесе Регулаторном телу за електронске медије примерак штампаног 

јавног гласила у ком је оно објављено. 

 

  

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом 

електронским медијима према ПМУ Радио-Телевизија Шабац д.о.о., 
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Шабац – ТВ Шабац, због емитовања политичких огласних порука у 

периоду од 28.2.- 04.3.2020. године; 

 

Поступак изрицања мера покренут је на седници одржаној 10. јуна 2020. године 

на основу извештај Службе за надзор и анализу: 

 

Захтев за доставу снимка: Упућен 17.3.2020 (за период 20.2.2020. – 04.3.2020) 

Достава снимка: Примљен 06.4.2020. г. (за период од 28.02. – 04.3.2020) 

Предмет надзора: Огласни програм, од 20:00:00-20:10:00, за обухваћени период. 

Кратак опис: Објављивање огласа за Руску странку изван предизборне кампање.  

У допису Тамаре Бранковић је наведено да је дана 20.02, 22.02, 25.02, 26.02, 29.02, 01.3. 

те 03.3. 2020. године објављена огласна порука у којој се оглашава Руска странка, што 

није дозвољено по основу члана 47 ст. 1 т. 5 Закона о електронским медијима који не 

допушта политичко оглашавање изван предизборне кампање. Телевизији Шабац је 

достављен Захтев за доставу снимка, на који је ТВ Шабац делимично одговорила 

доставом материјала од 28.2 - 04.3.2020. г. док је за преостали део назначеног периода 

навела да из техничких разлога није у могућности да достави тражене снимке. Увидом 

у снимљени програм који је ТВ Шабац доставила, стручна служба је утврдила да је 

дана 29.02, 01.3. и 03.3. у огласном блоку у трајању од 30 секунди емитован огласни 

спот садржаја: Не НАТО! Не Европска унија! За економски и војни савез са Русијом! 

Србија, окренута истоку. Руска странка. Шабац изнад свега! Спот је илустрован 

снимцима са војне параде у Русији, снимцима Владимира Путина, сликом цара 

Николаја Романова, заставама Русије и Србије, итд. Избори за народне посланике у 

Скупштини Србији и избори за одборнике у скупштине општина су расписани 04. 

марта 2020, те наведени садржај представља политичко оглашавање изван предизборне 

кампање, што је кршење Општих обавеза пружалаца медијске услуге у односу на 

програмске садржаје из члана 47 ст. 1 т. 5 Закона о електронским медијима (Пружалац 

медијске услуге, у односу на свој програмски садржај, у складу са својом програмском 

концепцијом, дужан је да (...) поштује забрану политичког оглашавања ван 

предизборне кампање, а у току предизборне кампање да регистрованим политичким 

странкама, коалицијама и кандидатима обезбеди заступљеност без дискриминације).  

 

Савет је објединио расправу по тачкама 6. и 7. дневног реда.  

 

Седници је приступио Александар Живановић, директор и главни и одговорни 

уредник ПМУ ТВ Шабац.  

 

Александар Живановић навео је да му је преминула мајка и да није радио у 

спорном периоду, а да је заменица сломила руку и да једноставно није имао ко да 

контролише програм. У вези 7. тачке дневног реда навео је да се емисија уопште није 

бавила Заводом за јавно здравље Шабац већ су гости позвани из разлога што су против 

њих најављене кривичне пријаве из СНС Шапца, а то је и била тема емисије. Истакао је 

да ПМУ никад ни на један начин није нарушио однос са Заводом за јавно здравље 

Шабац, да никад нису изнели неистину, те да новинар ТВ Шапца никад није рекао 

нешто што није одговарало ситуацији, а мисли, мада није сигуран, и да је у конкретном 

случају новинар покушао да добије неки одговор од Завода за јавно здравље Шабац. 
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На питање члана Савета, Слободана Цвејића зашто ПМУ није позвао другу 

страну у емисију, Александар Живановић одговорио је да тема емисије није била Завод 

за јавно здравље Шабац.  

 

Члан Савета, Вишња Аранђеловић, навела је да су Ханибал Ковач и Иван 

Ковачевић доста критиковали Завод за јавно здравље кроз низ текстова који су били 

лични став, али да је ПМУ могао у другој емисији да позове другу страну. Истакла је 

да на јутјубу пише да се емисија звала „Зашто се крију подаци“, те да је требало да се 

позову и представници друге стране (Завод, Кризни штаб).  

 

На питање члана Савета, Слободана Цвејића каква је комуникација ПМУ са 

Заводом за јавно здравље, Александар Живановић одговорио је да ПМУ и завод нису у 

лошим односима, да су кад је онај господин преминуо они отишли и преносили 

конференцију без икаквих проблема уживо, те је у конкретном примеру његова грешка 

као уредника. 

 

У вези тачке 74. дневног реда која се односи на дуг настао по основу неплаћања 

накнаде за пружање медијске услуге, Александар Живановић навео је да су поднели 

молбу за плаћање дуга у року од 60 дана.  

 

Чланица Савета, Јудита Поповић, истакла је да је она против тога да се ПМУ ТВ 

Шабац изрекне било каква мера из тог разлога што је друга страна држава и у питању 

су јавни подаци који су у последњих пар дана жестоко оповргнути као и да Савет треба 

приликом оцене да ли је урађено нешто што је по Закону о електронским медијима 

кажњиво да са свих страна осветли проблем и да га стави у контекст.  

 

Чланица Савета, Вишња, Аранђеловић, сматра да су правила и обавезе за све 

иста и подржала је предлог Стручне службе јер ако се износе наводи о незаконитом 

поступању ПМУ је дужан да настоји да у таквом програму учествују све релевантне 

стране, а што овде није случај.  

 

На питање члана Савета, Слободана Цвејића, каква је раније била пракса 

Регулатора у оваквим случајевима, извршна директора Рајка Галин Ћертић одговорено 

да за овај први случај где је ПМУ објаснио да је у питању чисто техничка грешка, у 

принципу Савет није изрицао меру јер нема великих последица нити било какве 

намере.  

 

Заменик председника Савета, Горан Петровић, ставио је на гласање предлог да 

се ТВ Шабац због емитовања политичких огласних порука у периоду од 28.2.- 

04.3.2020. године обустави поступак изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима. 

 

Заменик председника је предложио, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак изрицања мера предвиђених Законом електронским 

медијима према ПМУ Радиодифузно предузеће РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ШАБАЦ д.о.о., 
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Шабац – ТВ Шабац због емитовања политичких огласних порука у периоду од 28.02.- 

04.03.2020. године. 

 

  

7. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према ПМУ Радио-Телевизија Шабац д.о.о., 

Шабац – ТВ Шабац, због програмског садржаја у емисијама „Право 

питање“ емитованим дана 10.04. и 17.04.2020. године; 

 

Поступак изрицања мера покренут је на седници одржаној 17.06.2020. године. 

 

Подносилац пријаве је навео да су у предметним емисијама новинари Ханибал Ковач и 

Иван Ковачевић изнели неистине које се тичу ЗЈЗ Шабац, а конкретно да нису издата 

потребна упутства за израду болнице за ковид-19, да су прећутали случај преминулог 

од те болести, да је тестиран веома мали број људи итд. Такође су наведени и искази 

који се могу сматрати вредносним квалификацијама, попут „скандалозног односа 

према заједници“, итд. У пријави је такође наведено да ЗЈЗ Шабац није имао ниједан 

позив од ТВ Шабац као медијске куће, нити да су проверавани наводи који су на рачун 

подносиоца пријаве „у континуитету“ изношени од стране те медијске куће. У пријави 

није назначено да ли је подносилац пријаве потражио право на исправку информације 

како то предвиђа Закон о јавном информисању и медијима.  

У изјашњењу ПМУ ТВ Шабац је навео да аутор предметне емисије Ђорђе Мијаиловић 

ниједног тренутка није негирао напоре ЗЈЗ Шабац у сузбијању епидемије, а да су у 

емисији своје „ставове и размишљања“ износили новинари „Подринских новина“, у 

својству гостију у емисији. У своме информативном програму, према наводима из 

изјашњења, ПМУ ТВ Шабац је настојала да објективно и правовремено обавештава 

јавност сарађујући са надлежним службама, укључујући и саопштења ЗЈЗ Шабац, о 

чему су информације прикупљали посредством интернета и контактом са начелницом 

центра за контролу и превенцију болести. ПМУ ТВ Шабац је навео и да на 

конференције за медије које је организовао ЗЈЗ Шабац новинари њихове куће нису 

позивани, али да су настојали ипак да пренесу ове информације које су прибављали на 

други начин. Увидом у снимак програма од 10.4. стручна служба је утврдила да су као 

тема емисије означене кривичне пријаве које је повереник Српске напредне странке 

доктор Бобан Бирманчевић поднео против новинара у Шапцу. На самом почетку је 

наведено да кривичне пријаве још нису објављене, те је прочитано опширно 

саопштење Градског одбора Српске напредне странке у коме се најављују кривичне 

пријаве против Подринских новина и њеног новинара Ханибала Ковача, и износе 

тешке квалификације на рачун политичких противника укључујући и један број медија. 

Реч је о емисији дебатног карактера, у коју су у својству гостију позвани новинари 

регионалног гласила Подринске новине (Ханибал Ковач и Иван Ковачевић) који су 

изнели податке од јавног значаја који се тичу наводних неправилности и несавесног 

пословања ЗЈЗ Шабац. Изнети подаци, као и изнете вредносне оцене, неповољни су по 

ЗЈЗ Шабац. У емисији је емитована и изјава браниоца новинара „Подринских новина“. 

У емисији од 17.4. као тема је наведена „актуелна епидемиолошка ситуација а пре 

свега начин на који нас надлежни обавештавају о информацијама везаним за епидемију 

и о томе како надлежне здравствене установе третирају новинаре у нашем граду“. Гост 

је поново Ханибал Ковач, новинар „Подринских новина“. Поновљене су оптужбе које 

се претежно тичу наводног прећуткивања информација од стране здравствених власти. 

Регулатор нема могућност да се упушта у истинитост изнетих навода. Уколико ЗЈЗ 
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Шабац сматра да је оштећен изношењем информација на начин како је то учињено у 

спорним емисијама, таква заштита је омогућена коришћењем одредаба Закона о јавном 

информисању и медијима и обраћањем установама које су надлежне за примену тог 

закона. Наведена емисија „Право питање“ спада у емисију актуелности из категорије 

информативног програма, и на њу се односи одредба из члана 8 Правилника о заштити 

људских права у области пружања медијских услуга (Правило друге стране) - Ако се у 

програму објављује информација у вези са којом одређено лице има оправдан интерес 

да се изјасни, а нарочито ако се износе наводи о нестручности, неморалном или 

незаконитом поступању или је реч о расправи која укључује сукоб мишљења или 

ставова, пружалац медијске услуге је дужан да пружи могућност том лицу да одговори 

на објављену информацију, односно да учествује у расправи на равноправан начин. 

Такође, на спорну емисију се односи и обавеза из члана 9. ст. 5 Правилника, где се 

каже да ако програм актуелности има дебатни облик, пружалац медијске услуге је 

дужан да настоји да у таквом програму учествују све релевантне стране које ће 

омогућити да се питање које је тема свестрано расправи. ПМУ ТВ Шабац у спорним 

емисијама, изузев саопштења ГО СНС, није објавила садржај којим се на равноправан 

начин одговара на изнете примедбе. Стручна служба нема сазнања да ли је ЗЈЗ Шабац 

понуђена таква могућност или не. Имајући у виду обиље информација везаних за 

епидемију ковид-19, стручна служба сматра да, у случају наводног изношења 

неистинитих података, није наступила опасност од погрешног информисања нити од 

наступања панике. Спорне емисије нису биле једини извор информисања о 

здравственим приликама у Шапцу и грађани су имали могућност да се о раду 

медицинских служби, укључујући и ЗЈЗ Шабац, обавесте и посредством других медија, 

али и посредством саме ТВ Шабац, како је то навела и ТВ Шабац у своме изјашњењу.  

Закључак: 

Предметни садржај је у могућном нескладу са чланом 8 ст. 1 и члана 9 ст. 5 

Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга. У погледу 

заштите интегритета, части и поштења запослених у ЗЈЗ Шабац, подносиоца пријаве 

упутити да се обрати надлежним уставновама.  

 

Након спроведене дискусије заменик председника је предложио, а чланови 

Савета потребном већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

ИЗРИЧЕ СЕ МЕРА ОПОМЕНЕ пружаоцу медијске услуге Радиодифузно предузеће 

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ШАБАЦ д.о.о. Шабац, Кнеза Лазара 1 -ТВ Шабац, због тога 

што је у свом телевизијском програму који се емитује под скраћеним 

идентификационим знаком „ТВ Шабац“, дана 10.04.2020. године и дана 17.04.2020. 

године, у емисији „Право питање“ емитовао програмски садржај дебатног типа у којем 

су гости говорили, износили информације и имали негативан став по питању 

поступања Завода за јавно здравље Шабац за време трајања пандемије вируса 

„covid19“, а при том друга страна није била гост емисије, те није била у могућности да 

одговори, чиме је повредио обавезе прописане одредбом члана 8. став 1. и члана 9. став 

5. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга.  

 

НАЛАЖЕ СЕ пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења да одмах по 

пријему овог решења предузме мере у циљу отклањања учињених повреда обавеза, 
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тако што убудуће неће емитовати програмске садржаје дебатног типа у којима друга 

страна неће имати прилику да учествује у расправи на равноправан начин.  

 

НАЛАЖЕ СЕ пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења, да у свом 

телевизијском програму који се емитује под скраћеним идентификационим знаком „ТВ 

Шабац“, наредног дана по пријему овог решења и још једном истог дана или најкасније 

у року од 24 сата од првог објављивања, у времену између 18,00 и 21,00 сати, објави 

(текстуално и усмено) следеће саопштење:  

 

„ОПОМЕНА 

На седници одржаној дана 26. јуна 2020. године Савет Регулаторног тела за 

електронске медије донео је одлуку којом се пружаоцу медијске услуге услуге, 

Радиодифузно предузеће РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ШАБАЦ д.о.о. Шабац, изриче мера 

опомене због тога што је у свом телевизијском програму који се емитује под скраћеним 

идентификационим знаком „ТВ Шабац“, дана 10.04.2020. године и дана 17.04.2020. 

године, у емисији „Право питање“ емитовао програмски садржај који је био дебатног 

типа и у којем су гости говорили, износили информације и имали негативан став по 

питању поступања Завода за јавно здравље Шабац за време трајања пандемије вируса 

„covid19“, а при том друга страна није била гост емисије, те није била у могућности да 

адекватно одговори. Овом одлуком пружаоцу медијске услуге Радиодифузно предузеће 

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ШАБАЦ д.о.о. Шабац, наложено је да у циљу отклањања 

учињених повреда обавеза, не емитује програмске садржаје дебатног типа у којима 

друга страна неће бити у прилици да се изјасни, тачније да у расправи учествује на 

равноправан начин.“  

 

НАЛАЖЕ СЕ пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења да следећег 

дана по последњем објављивању саопштења из става 3. изреке овог решења, достави 

Регулаторном телу за електронске медије снимак програма у коме је саопштење 

објављено. 

 

НАЛАЖЕ СЕ пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења, да у року од 

три дана од дана пријема овог решења, о свом трошку, објави саопштење из става 3. 

изреке овог решења у штампаном јавном гласилу, које се дистрибуира на подручју за 

које пружалац медијске услуге има дозволу, као и да следећег дана по објављивању тог 

саопштења достави Регулаторном телу за електронске медије примерак штампаног 

јавног гласила у коме је оно објављено. 

 

  

8. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према ПМУ Студио Б д.о.о., Београд – ТВ 

Студио Б, због прилога емитованог у информативној емисији 

„Дневник“ дана 14.5.2020. године у времену од 21:00 до 21:45; 
 

Поступак изрицања мера покренут је на седници одржаној 17.06.2020. године 

У пријави је наведено да су дана 14.05.2020. У оквиру информативне емисије Дневник, 

ван означеног предизборног програма, објављене изјаве већег броја функционера СНС 

које су се односиле на Маринику Тепић и Драгана Ђиласа „и њихове наводне 

родбинске, кумовске, пријатељске или страначке везе са лицима повезаним са шверцом 

или држањем наркотика“. Подносилац пријаве је затражио заштиту одредаба које се 
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односе истинито и објективно представљање чињеница (чл. 4 ст. 1 Правилника о 

заштити људских права у пружању медијских услуга), те веродостојности и 

потпуности идеја и мишљења које објављују (чл. 5 ст.1) и обавезу објављивања 

изворног садржаја на који се саопштење (у овом случају политичке странке) односи 

(чл. 10 ст. 2). Наведено је и то да је ПМУ био у обавези да на исти начин на који је 

прене изјаве функционера СНС, пренсе и изјаве Драгана Ђиласа и Маринике Тепић, 

што није учињено. Имајући у виду да је спорни садржај емитован у току предизборне 

кампање, ПМУ је, према наводима пријаве, фаворизовао листу СНС тиме што 

предметни садржај емитовао изван означеног предизборног блока, што је могућност 

која осталим учесницима у предизборној кампањи није пружена. Студио Б је у свом 

изјашњењу одбио све наводе одговоривши да се предметне изјаве не односе на 

предизборне активности, те да није реч о предизборном програму, „већ су емитоване 

искључиво ради информисања јавности о теми која је у том тренутку била актуелна а 

која је била од интереса за ширу јавност с обзиром да се односила на питања борбе 

против корупције“. Увидом у достављени снимак програма, утврђено је да је у емисији 

Дневник објављен тематски блоку трајању 3' 49'' састављен од изјава функционера 

СНС-а у којима Драгана Ђиласа и Маринику Тепић, као и Бошка Обрадовића, доводе у 

контекст са лицима која се повезују са поседовањем и растурањем наркотика. 

Транскрипт  

(21:32:02 Александар Марковић, члан Главног одбора СНС) 

За Маринику је народ у Србији глуп, те очекује да јој неко поверује да су Александар 

Вучић, Небојша Стефановић и Братислав Гашић криви што је њен најбољу пријатељ 

већ десет година био Новак Филиповић. Исти онај Филиповић који је верно пратио и и 

као страначки саборац из партије у партију редом како их је мењала. Филиповић је 

истакнути члан Ђиласове Странке слободе и правде. Данас Мариника одједном каже 

да је Филиповић криминалац.  

(21:32:46 Александар Јовичић, члан Председништва СНС) 

Ђиласов шурак осуђен на шест година због шверца кокаина. Најближи страначки 

сарадник у Куршумлији шверцовао 66 килограма марихуане. Мариникин најближи 

пријатељ и члан ССП-а ухапшен због 1,4 килограма марихуане. Бошков кум Тоцило 

ухапшен због 77 килограма хероина. Што би се рекло, настави низ. Ко још може да 

поверује да је случајност? 

(21:34:42 Радослав Марјановић, заменика шефа одборничке групе у Скупштини 

Београда Ђилас има шурака који издржаваказну од 6 година јер је ухапшен са 2,4 

килограма чистог кокаина и када му је страначка узданица из Куршумлије ухапшена са 

66 килограма марихуане. Не може ни Мариника да објасни, када народ у Србији зна за 

њене везе са Новаком Филиповићем, који је такође ухапшен због 1,4 килограма опојне 

дроге и веће количине муниције...“  

У истом тону и сличног садржаја су изјаве Александра Марковића, шефа одборничке 

групе СНС у Скупштини Београда, и Владимира Орлића, члана Председништва СНС. 

Све изјаве су презентиране у усменој и писменој форми, тако што су прочитане и 

приказане на екрану. Изузев изјава, унутар самог информативног блока није објављен 

никакав други садржај. У предметној емсији, изузев описаног садржаја на који се 

пријава директно односи, забележен је и низ прилога у укупном трајању 8' 26'' 

(21:15:52 – 21:24:18) који се директно или посредно односе на тему о везама 

опозиционих политичара (Маринике Тепић и Драгана Ђиласа, а затим и Бошка 

Обрадовића) са особама које се баве нарко-криминалом. Објављене су изјаве већег 

броја лица, поред осталих и Миленка Јованова, потпредседника СНС. Изјава Биљане 

Поповић Ивковић је пренета у двоструком својству (најављена као државна секретарка 
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МУП-а а потписана као члан председништва СНС), па је нејасно да ли су изнете тешке 

квалификације о повезаности са криминалом дате у службеном својству функционера 

МУП-а или су у питању политичке и међустраначке дискредитације. Начин 

презентовања предметног садржаја је споран са становишта члана 4 ст. 1 Правилника о 

заштити људских права у пружању медијских услуга (Општа обавеза. Пружалац 

медијске услуге дужан је да обезбеди слободно, истинито, објективно, потпуно и 

благовремено информисање, а нарочито да вести и програми актуелности истинито и 

објективно представљају чињенице и догађаје и да подстичу слободно формирање 

мишљења), као и члана 5 ст. 1 Правилника (Истинитост и потпуност информисања 

Пружалац медијске услуге је дужан да обезбеди истинитост и потпуност информација, 

односно веродостојност и потпуност идеја и мишљења које објављује, а посебно у 

вестима и програмима актуелности. Имајући у виду да у објављеном садржају, упркос 

његовом веома великом обиму у информативној емисији, нема изјава лица на које се 

информације односе, а који би по природи ствари имали интереса да се изјасне због 

изразито по њих дисквалификујућих и негативно интонираних навода, предметни 

програм је споран и са становишта члана 8 ст. 1 Правилника (Правило друге стране. 

Ако се у програму објављује информација у вези са којом одређено лице има оправдан 

интерес да се изјасни, а нарочито ако се износе наводи о нестручности, неморалном 

или незаконитом поступању или је реч о расправи која укључује сукоб мишљења или 

ставова, пружалац медијске услуге је дужан да пружи могућност том лицу да одговори 

на објављену информацију, односно да учествује у расправи на равноправан начин). 

Садржај је споран и независно од актуелног предизборног контекста. Изјашњење 

Студија Б у коме се када су предметни садржаји стављени изван предизборног блока 

јер не спадају у предизборну тематику односно да се „односе на питања борбе пртотив 

корупције“ нису прихватљива јер се не може сматрати да борба против корупције није 

тема од предизборног значаја, нити се политички напади овакве врсте могу посматрати 

изоловано од контекста предстојећих избора. У том смислу, предметни садржај је 

споран и са становишта Препоруке комерцијалним ПМУ у о обезбеђивању 

заступљености без дискриминације у току предизборне кампање, и то тачке 2 и 3.  

Закључак: Предметни садржај је споран са становишта члана 4 ст. 1, члана 5 ст. 1 и 

члана 8 ст. 1 Правилника о заштити људских права у пружању медијских услуга, као и 

тачки 2 и 3 Препоруке комерцијалним ПМУ у о обезбеђивању заступљености без 

дискриминације у току предизборне кампање. 

 

Седници су приступили представници ПМУ ТВ Студио Б Олга Момировић 

Костић, правник и Ђорђе Мишић.  

Олга Момировић Костић сматра да у овом случају није било никаквог основа за 

покретање поступка, односно да ПМУ није повредио ниједну одредбу закона јер је 

изнет само лични став и мишљење без коментара од стране ПМУ. Конкретно, у 

програму ПМУ је емитовано саопштење, и то ван предизборног блока, а изјаве су се 

односиле на лица која нису учесници изборне кампање, тако да је у свему остала код 

навода из ијашњења.  

 

Ђорђе Мишић навео је да се саопштење апсолутно није тицало никог у 

изборном процесу, а сам Драган Ђилас бојкотује ТВ Студио Б и изборе. 

 

Заменик председника Савета, Горан Петровић, навео је да је ПМУ одговоран за 

програм који емитује без обзира да ли је у питању предизборна кампања или не.  
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Чланица Савета, Вишња Аранђеловић, мишљења је да без обзира да ли неко 

бојкотује ПМУ или не, увек је добра пракса покушати да се добије одговор друге 

стране.  

 

Ђорђе Мишић истако је да Драган Ђилас одбија да говори за ТВ Студио Б, да је 

више пута тужио ПМУ, те је пракса ПМУ да пуштају само оно што добију у инбокс, 

односно ништа не скидамо са других сајтова. Поставио је питање да ли се од њега 

очекујете да истражи шта је то што Драган Ђилас пише, а да све примедбе које било ко 

има на саопштење СНС требају да буду упућене СНС. Истако је да је врло је важно да 

људи знају да било који учесник у изборном процесу или ван изборног процеса 

учествује у политичком животу, има отворена врата на Студију Б. Студио Б са друге 

стране добија претње шамарима, бацање са 22, 23 спрата, избацивање са конференције 

за новинаре и остале ствари.  

 

Члан Савета, Вишња Аранђеловић, истакла је да је апсолутно је недопустиво да 

било који политичар има привилеговане новинаре, да забрањују онима које сматрају 

медијским противницима да извештавају, али да је добар пример новинарске праксе да 

се увек пренесе саопштење које постоји на сајту и које може да се користи јер је јавно 

доступно.  

 

Чланица Савета, Оливера Зекић, навела је да потпуно разуме представнике 

ПМУ јер је она лично као новинарка била избацивана и забрањиван јој је улаз на 

конференцијама за штампу ДС, на конференцију за штампу и улазак у просторије СРС, 

те да то није ни мало пријатна ситуација и тај дискриминаторски однос је нешто што 

једноставно нема смисла.  

 

Члан Савета, Радоје Кујовић, навео је да је дискриминаторски однос према 

новинарима, појединим телевизијским ПМУ стварно је превазишло сваку меру јер 

нико нема право да отера новинара, њему је то посао и то право му је загарантовано 

Уставом.  

 

Након дискусије заменик председника Савета, ставио је на гласање предлог за 

изрицање мере опомене и предлог за обуставу поступка.  

 

Заменик председника Савета, Горан Петровић, ставио је на гласање предлог да 

се према ТВ Студио Б обустави поступак изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима. Предлог није добио потребан број гласова чланова Савета.  

 

Након тога заменик председника Савета, Горан Петровић, ставио је на гласање 

предлог да се према ТВ Студио Б изрекне мера опомене предвиђена Законом о 

електронским медијима. 

 

Заменик председника је предложио, а чланови Савета потребном већином 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

ИЗРИЧЕ СЕ МЕРА ОПОМЕНЕ пружаоцу медијске услуге Радиодифузно предузеће 

СТУДИО Б д.о.о. Београд, ул. Масарикова 5, због тога што је, у свом телевизијском 
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програму који се емитује под скраћеним идентификационим знаком „ТВ Студио Б“, 

дана 14.5.2020. године, у информативној емисији „Дневник“, у времену од 21:00:00 до 

21:45:00, емитовао програмски садржај у којем су објављене изјаве дискриминаторне 

природе већег броја функционера Српске напредне странке, а које су се односиле на 

Драгана Ђиласа, Маринику Тепић и Бошка Обрадовића и њихове наводне везе са 

лицима повезаним са шверцом или држањем наркотика, а без пружене могућности да 

наведена лица одговоре на објављену информацију на равноправан начин, чиме је 

повредио обавезе прописане чланом 47. став 1. тач. 1) и 5) Закона о електронским 

медијима и чланом 8. став 1. Правилника о заштити људских права у области пружања 

медијских услуга (,,Службени гласник РС“, број 55/2015). 

 

НАЛАЖЕ СЕ пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења, да одмах по 

пријему овог решења отклони уочене повреде обавезa, тако што ће убудуће, када се у 

програму објављује информација у вези са којом одређено лице има оправдан интерес 

да се изјасни, а нарочито ако се износе наводи о нестручности, неморалном или 

незаконитом поступању или је реч о расправи која укључује сукоб мишљења или 

ставова, да пружи могућност том лицу да одговори на објављену информацију, 

односно да учествује у расправи на равноправан начин. 

 

НАЛАЖЕ СЕ пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења, да у свом 

телевизијском програму који се емитује под скраћеним идентификационим знаком „ТВ 

Студио Б“, наредног дана по пријему овог решења и још једном истог дана или 

најкасније у року од 24 сата од првог објављивања, у времену између 18:00 и 21:00 

часова, објави (текстуално и усмено) следеће саопштење: 

 

 

,,О П О М Е Н А 

На седници одржаној дана 26. јуна 2020. године, Савет Регулаторног тела за 

електронске медије донео је одлуку којом се пружаоцу медијске услуге Радиодифузно 

предузеће СТУДИО Б д.о.о. Београд, ул. Масарикова 5, изриче мера опомене, због тога 

што је, у свом телевизијском програму који се емитује под скраћеним 

идентификационим знаком „ТВ Студио Б“, дана 14.5.2020. године, у информативној 

емисији „Дневник“, у времену од 21:00:00 до 21:45:00, емитовао програмски садржај у 

којем су објављене изјаве дискриминаторне природе већег броја функционера Српске 

напредне странке, а које су се односиле на Драгана Ђиласа, Маринику Тепић и Бошка 

Обрадовића и њихове наводне везе са лицима повезаним са шверцом или држањем 

наркотика, а без пружене могућности да наведена лица одговоре на објављену 

информацију на равноправан начин, чиме је повредио обавезе прописане чланом 47. 

став 1. тач. 1) и 5) Закона о електронским медијима и чланом 8. став 1. Правилника о 

заштити људских права у области пружања медијских услуга. 

 

Одлуком којом је пружаоцу медијске услуге Радиодифузно предузеће СТУДИО Б 

д.о.о. Београд изречена мера опомене, наложено му је да одмах по пријему те одлуке 

отклони уочене повреде прописаних обавеза, тако што ће убудуће, када се у програму 

објављује информација у вези са којом одређено лице има оправдан интерес да се 

изјасни, а нарочито ако се износе наводи о нестручности, неморалном или незаконитом 

поступању или је реч о расправи која укључује сукоб мишљења или ставова, да пружи 

могућност том лицу да одговори на објављену информацију, односно да учествује у 

расправи на равноправан начин.“ 
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НАЛАЖЕ СЕ пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења да следећег 

дана по последњем објављивању саопштења из става 3. изреке овог решења, поднесе 

Регулаторном телу за електронске медије снимак програма у коме је то саопштење 

објављено. 

  

НАЛАЖЕ СЕ пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења, да у року од 

три дана од дана пријема овог решења, о свом трошку, објави саопштење из става 3. 

изреке овог решења у штампаном јавном гласилу, које се дистрибуира на подручју за 

које пружалац медијске услуге има дозволу, као и да следећег дана по објављивању тог 

саопштења поднесе Регулаторном телу за електронске медије примерак штампаног 

јавног гласила у коме је оно објављено.  

 

  

9. Разматрање и доношење одлуке о одлагању уплате вишка прихода над 

расходима за 2019. годину до краја 2020. године; 

 

Извештај Финансијске службе: 

 

У складу са чланом 34. став 8 Закона о електронским медијима, Регулаторно тело за 

електронске медије је у обавези да вишак прихода над расходима у једној календарској 

години уплати у буџет Републике Србије.  

Ванредно стање у Републици Србији, које је трајало од 15.03. до 06.05.2020. године, 

погоршало је стање потраживања од пружалаца медијских услуга. На седници Савета 

одржаној 21.05.2020. године донета је одлука да сви ПМУ који су благовремено 

поднели захтев за одлагање плаћања накнаде за пружање медијских услуга које 

доспевају у периоду март – мај 2020. године, исту могу да исплате до краја 2020. 

године. 

Имајући у виду да је захтев за одлагање плаћања поднео је 191 од 704 ПМУ, предлог 

Финансијске службе је да се уплата вишка прихода над расходима, који за 2019. године 

износи 23.201.698,39 динара, одложи до краја текуће године, како не би угрозили 

ликвидност Регулатора.  

 

Заменик председника Савета, Горан Петровић, навео је да су три месеца кад је 

била корона сви ПМУ имали период да не плаћају накнаду за пружање медијске услуге 

тако да је Регулатор сад у позицији да није сигуран да може овог тренутка да уплати 

предвиђени износ у буџет, па је предлог да се одложи уплата вишкова над расходима 

до краја текуће године, а Финансијска служба када се стекну услови тј. када буде 

довољно средстава да иста одмах пребаци без поновног одлучивања и да смо обавести 

Савет о томе.  

 

Члан Савета, Вишња Аранђеловић, поставила је питање колико дуговања ПМУ 

износе у % од буџета Регулатора?  

 

Извршна директорка, Рајка Галин Ћертић, навела је да приход од националних 

телевизија износи око 70% прихода. Међутим, велики проблем износе накнаде за 

кабловске тв и ПМУ радија јер за неке накнаде износе по пар стотина динара и Савет 

мора од септембра месеца да покрене питање доношење новог правилника о 

накнадама.  
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Заменик председника је предложио, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Уплатити вишак прихода над расходима, који за 2019. годину износи 

23.201.698,39 динара у буџет Републике Србије до краја 2020. године. 

 

  

10. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ ТВ Мост д.о.о, Нови Сад – ТВ Мост, 

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

електронским медијима; 

 

На седници Савета одржаној 31.01.2020. године покренут је поступак 

одузимања дозволе на основу извештаја: 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост утврдили 

смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 23.12.2019. године 

износи 1.407.156,24 (6 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 23.12.2019. године. 

Није измирен дуг. 

Нема уплата. 

На седниси Савета РЕМ одржаној 19.02.2020. године одложено је доношење одлуке, 

али је усмено договорено да ПМУ измири до краја септембра 2020. године целокупан 

дуг као и да редовно уплаћује месечну накнаду. 

Дана 22.05.2020. године уплатио је 234.526,04 динара, дана 27.05.2020. године износ од 

234.526,04 динара и дана 05.06.2020. године исти износ накнаде од 234.526,04 динара, 

тиме дуг по поступку износи 703.578,12 динара (3мес.). 

Износ дуговања на дан 15.06.2020.годдине је 2.110.734,36 (9 мес.) 

Месечни износ накнаде је 234.526,04 динара. 

 

Седници је приступио представник ПМУ Владо Словић, директор.  

 

Владо Словић, директор предложио је да у осам наредних месеци исплате сав 

дуг заједно са плаћањем редовних рата.  

 

Заменик председника Савета, Горан Петровић, навео је да дуг не може да се 

преноси у наредну годину.  

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост да дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге у износу од 703.578,12 динара уплати 

закључно са 26.08.2020. године, а дуг у износу од 1.407.156,12 до 31.12.2020. године уз 

редовно плаћање месечне накнаде. 
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11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Santos-comerce d.o.o., Зрењанин – TV 

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

електронским медијима; 

 

На седници савета одржаној 16.09.2019. године покренут је поступак на основу 

извештаја: 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Santos-comerce d.o.o. Зрењанин – TV Santos 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

19.08.2019. године износи 1.077.641,32 динара (8,7 мес.). 

ПМУ је уредно обавештен о износу дуговања. 

ПМУ ТV Santos је уплатила 20.000,00 динара, дана 04.09.2019. године, али тиме није 

измирен дуг у целости.  

Преостали дуг по поступку износи 1.057.641,32 динара (8,5 мес.). 

Дописом бр.08-1533/19-5 од 17.10.2019. године ПМУ ТV Santos се обратио са молбом 

да им Савет РЕМ одобри рок од 90 дана за измирење доспелог дуга (по поступку) 

према Регулатору. 

На седници Савета РЕМ од 31.10.2019. године Савет РЕМ је наложио да дуг у износу 

од 1.057.641,32 динара ПМУ измири у року од 30 дана. 

Дана 18.05.2020. године ПМУ је уплатио 10.000,00 динара, затим дана 19.05.2020. 

године 40.000,00 динара, дана 20.05.2020. године уплатио је 30.000,00 динара, 

21.05.2020. године уплатио је 10.000,00 динара, дана 27.05.2020. године уплатио је 

85.000,00 динара, 28.05.2020.г. уплатио је износ од 20.000,00 динара, 29.05.2020.г. 

износ од 20.000,00 динара, 02.06.2020. године износ од 125.000,00 динара и дана 

12.06.2020. године износ од 55.000,00 динара, тако да је дуг по поступку је 662.641,32 

динара (5,3 мес.) а дуг на дан 15.06.2020. године износи 1.896.952,92 динара (15,3 мес.). 

Месечни износ накнаде је 123.431,16 динара. 

 

Извршна директорка, Рајка Галин Ћертић, обавестила је Савет да је ПМУ ТV 

Santos послао допис у коме је навео да неће присуствовати седници, али да ће дуг 

измирити у року од 30 дана.  

 

 Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ Santos-comerce d.o.o., Зрењанин – TV Santos да дуг настао по 

основу неплаћања накнаде за пружање медијске услуге у износу од 77.641,32 динара 

измири у року од 30 дана. 

 

  

12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Мелос д.о.о., Краљево – ТВ Мелос, 

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

електронским медијима; 
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На седници Савета одржаној 31.01.2020. године покренут је поступак на основу 

извештаја: 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Мелос д.о.о., Краљево – ТВ Мелос утврдили смо 

да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 23.12.2019. године 

износи 438.553,05 динара (7 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 23.12.2019. године. 

Није измирен дуг. 

На седници Савета РЕМ одржаној 19.02.2020. године одложено је доношење одлуке, 

али је усмено договорено да се комплетно дуговање измири најкасније до краја марта 

2020. године. ПМУ ТВ Мелос је дана 15.05.2020. године уплатио 100.000,00 динара, 

тако да је износ дуга по поступку 338.553,05 дин. (5,4 мес.). 

Трeнутни дуг ПМУ ТВ Мелос износи 715.148,75 динара (11,4 мес.). 

Месечни износ накнаде је 62.765,95 динара. 

 

Начелница Финансијске службе, Мелина Раца, обавестила је Савет да је ПМУ 

ТВ Мелос измирио сав дуг настао по основу неплаћања накнаде за пружање медијске 

услуге. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

покренут према ПМУ Мелос д.о.о., Краљево – ТВ Мелос.  

 

  

13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ ТВ Лесковац а.д., Лесковац - ТВ 

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

о електронским медијима; 

 

На седници Савета одржаној 31.01.2020. године покренут је поступак на основу 

извештаја: 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ ТВ Лесковац а.д., Лесковац – ТВ Лесковац 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

23.12.2019. године износи 937.666,86 (13 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 23.12.2019. године. 

Није измирен дуг. 

На седници Савета РЕМ одржаној 19.02.2020. године одложено је доношење одлуке, 

али је усмено договорено да половину дуга (око 500.000,00 динара) уплати до јуна 

2020. године уз редовно измирење текућих обавеза. 

Дана 26.05.2020. године уплатио је 100.000,00 дин., 01.06.2020. године уплатио је 

100.000,00 дин, 03.06.2020. године износ од 200.000,00 дин. и 08.06.2020. године износ 

од 300.000,00 динара, тако да дуг по поступку износи 237.666,86 динара (3,3 мес.). 

Трeнутни дуг ПМУ ТВ Лесковац износи 670.436,18 динара (9,3 мес.) 
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Месечни износ накнаде је 72.128,22 динара 

 

Седници је приступио представник ПМУ Горан Анђелковић, шеф продукције.  

 

Горан Анђелковић, шеф продукције замолио је да им се да рок да до краја 

године све текуће обавезе које има измире и редовне и заостале.  

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, навела је да је по поступку остало 

још 37.666,86 хиљада након чега би се поступак одузимања дозволе обуставио.  

 

 Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ ТВ Лесковац а.д., Лесковац – ТВ Лесковац да дуг настао по 

основу неплаћања накнаде за пружање медијске услуге заједно са текућим обавезама 

измири до 31.12.2020. године.  

 

  

14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Делта Телевизија д.о.о., Нови Сад – 

ТВ Делта због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона 

о електронским медијима; 

 

На седници Савета одржаној 31.01.2020. године покренут је поступак на основу 

извештаја: 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Делта Телевизија д.о.о. Нови Сад – ТВ Делта 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

23.12.2019. године износи 1.174.559,24 (6,8 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 23.12.2019. године. 

Није измирен дуг. 

Нема уплата. 

На седници Савета РЕМ одржаној дана 19.02.2020. године одложено је доношење 

одлуке. ПМУ ТВ Делта се обратио Савету РЕМ дописом бр. 08-2507/19/20-4 дана 

21.02.2020. године са молбом да се одобри измирење доспелог дуга према Регулатору 

на следећи начин: 500.000,00 дин. до 28.02.2020. године, а преостали дуг на три једнаке 

месечне рате по 224.853,08 динара које би се уплаћивале у периоду од марта до маја 

2020. године.  

Дана 04.03.2020. године ПМУ ТВ Делта је уплатио 180.000,00 динара, дана 14.05.2020. 

године уплатио је 10.000,00 динара, затим дана 15.05.2020. године износ од 200.000,00 

динара и дана 19.05.2020. године износ од 30.000,00 динара, тако да је износ дуга по 

поступку 754.559,24 динара (4,4 мес.). 

Трeнутни дуг ПМУ ТВ Делта износи 1.779.792,80 динара (10,4 мес.) 

Месечни износ накнаде је 170.872,26 динара. 

 

Рајка Галин Ћертић, извршна директорка, обавестила је чланове Савета да је ТВ 

Делта у току седнице послала мејл у коме је навела да су кренули на седницу, али да су 

имали лакши удес и да моли за одлагање. 
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Мелина Раца, начелница Финансијске службе, навела је да по поступку остало 

још о 664.559,24 динара, а тренутни дуг је милион и 689 хиљада. 

 

 Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ Делта Телевизија д.о.о., Нови Сад – ТВ Делта да дуг настао по 

основу неплаћања накнаде за пружање медијске услуге у износу од 664.559,24 динара 

плати у року од 30 дана.  

 

  

15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Браничево Медија Центар д.о.о., 

Петровац – РТВ Браничево, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

На седници Савета одржаној 31.01.2020. године покренут је поступак на основу 

извештаја: 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Браничево Медија Центар д.о.о., Петровац – РТВ 

Браничево утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

23.12.2019. године износи 109.444,79 (7 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 23.12.2019. године. 

Није измирен дуг. 

Нема уплата. 

На седници Савета РЕМ одржаној 19.02.2020. године одложено је доношење одлуке, 

али усмено се договорено да до краја марта 2020. године ПМУ уплати 100.000,00 

динара а осталих 9.444,79 динара до краја априла 2020. године, уз редовно измирење 

обавеза. 

Нема уплата. 

Трeнутни дуг ПМУ РТВ Браничево износи 203.254,61 динар (13.мес.). 

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе навела је да је крајем децембра 

2019. године послато обавештење ПМУ, а да је поступак покренут крајем јануара 2020. 

године, од када није ниједан динар уплатио иако су се Савет и представник ПМУ на 

седници у фебруару усмено договорили да до краја марта уплати 100 хиљада, а осталих 

9.500,00 до краја априла, уз редовно измирење обавеза.  

 

 Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге број 157/2008-7 ПМУ 

Браничево Медија Центар д.о.о., Петровац – РТВ Браничево.  
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Брише се дозвола за пружање медијске услуге из става 1. овог решења из 

Регистра медијских услуга.  

 

Укида се привремено решење Савета Регулаторног тела за електронске медије 

број 03-3214/13/17-2 од 21.04.2017. године.  

 

Налаже се ПМУ из става 1. изреке овог решења да одмах по пријему истог, под 

претњом принудног извршења, обустави пружање медијске услуге чије је право на 

пружање стекао издавањем дозволе из става 1. изреке.  

 

  

16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Протокол К-1 д.о.о., Лесковац – ТВ 

Протокол К-1 кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

На седници Савета одржаној 20.01.2020. године покренут је поступак на основу 

извештаја: 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Протокол К-1 д.о.о., Лесковац – ТВ Протокол К-

1-кабал утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

24.12.2019. године износи 2.173,35 динара (12 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 25.12.2019. године. 

Нема уплата. 

Дуг по обавештењу износи 2.173,35 динара. а дуг на дан 15.06.2020. године износи 

3.262,05 динара. 

Месечни износ накнаде је 181,45 динара. 

 

Финансијска служба обавестила је чланове Савета да је ПМУ исплатио дуг 

настао по основу неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

 Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

покренут према ПМУ Протокол К-1 д.о.о., Лесковац – ТВ Протокол К-1. 

 

  

17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Мостнет РТВ д.о.о., Прокупље – 

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

Закона о електронским медијима; 

 

На седници Савета одржаној 30.11.2018. године покренут је поступак на основу 

извештаја: 
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Увидом у финансијску картицу ПМУ Мостнет РТВ д.о.о., Прокупље – Мостнет ТВ 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

29.10.2018. године износи 1.085.286,79 динара (43 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 29.10.2018. године;  

Дана 07.11.2018. године ПМУ је уплатио 22.217,26 динара, 14.11.2018. године је 

уплатио 22.217,26 динара и 11.12.2018. године је уплатио 22.217,26 динара тако да 

остатак неизмиреног дуга по поступку износи 1.018.635,01 динара. 

На седници Савета од 25.01.2019. године Савет РЕМ је одложио доношење одлуке. 

Дана 27.03.2019. године ПМУ је уплатио 22.217,26 динара и 06.05.2019. године износ 

од 22.217,26 динара. 

На седници Савета од 24.05.2019. године Савет РЕМ је одложио доношење одлуке. 

На седници Савета од 01.07.2019. године Савет РЕМ је одложио доношење одлуке. 

Дана 05.07.2019. године ПМУ је уплатио 22.217,26 динара и 29.08.2019. године два 

пута износ од по 22.217,26 динара. 

На седници Савета од 25.09.2019. године Савет РЕМ је одложио доношење одлуке. 

На седници Савета од 15.11.2019. године Савет РЕМ је одложио доношење одлуке. 

Дана 08.10.2019. године ПМУ је уплатио 22.217,26 динара, 29.11.2019. године 

22.217,26 динара, 04.12.2019. године 14.217,26, дана 22.01.2020. године 22.217,26 

динара и дана 10.03.2020. године 22.217,26 динара, тако да дуг по поступку износи 

804.462,41 динара (34,5 мес.) а дуг на дан 12.06.2020.г. износи 1.248.807,61 динара 

(51,5 мес.) 

Месечни износ накнаде је 22.217,26 динара. 

 

Милан Тодоровић, Генерални секретар, обавестио је чланове Савета да су се 

представници ПМУ јавили претходног дана и рекли да не могу да дођу на седницу јер 

је у Прокупљу поплава, па морају да извештавају. На седници у новембру 2019. године 

договорено је да измирују месечно своју накнаду, а да у складу са могућностима 

исплате део главнице дуга. До 10. марта 2020. године су редовно уплаћивали тај износ, 

али су, вероватно, даном објављивања ванредног стања упали у финансијске проблеме 

као и да су претходног дана уплатили 27.000, 00 динара.  

 

 Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке.  

 

Позвати ПМУ Мостнет РТВ д.о.о., Прокупље – Мостнет ТВ на следећу седницу 

Савета. 

 

  

18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Pi Canal d.о.о., Пирот – TV PI Kanal, 

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

електронским медијима; 

 

На седници Савета одржаној 31.01.2020. године покренут је поступак на основу 

извештаја: 
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Увидом у финансијску картицу ПМУ Pi Canal d.о.о., Пирот – TV PI Kanal утврдили смо 

да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 23.12.2019. године 

износи 405.637,96 (14 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 23.12.2019. године. 

Дана 14.02.2020. године ПМУ је уплатио 28.974,14 динара. 

На седници савета РЕМ одржаној 19.02.2020. године одложено је доношење одлуке, 

али је усмено договорено да у марту и априлу 2020. године уплати по 200.000,00 

динара као и да редовно измирује доспеле обавезе. 

Дана 11.03.2020. године ПМУ је уплатио 28.974,14 динара, тако да дуг по поступку 

износи 347.689,68 динара (12 мес.), док дуг на дан 12.06.2020. године износи 521.534,52 

динара (18 мес.). 

Месечни износ накнаде је 28.974,14 динара. 

 

Седници је приступио представник ПМУ Бобан Николић, директор.  

 

Бобан Николић, директор навео је да су послали допис у коме су обавестили 

Савет у каквом је положају PI kanal, односно да су прошле године имали социјални 

програм и да су три особе су отишле фирме, да су доспели на листу корисника јавних 

средстава због чега нису добили 30.000,00 по запосленом, нити је ПМУ одобрено 

одложено плаћање доприноса као и да градови у окружењу, са којима традиционално 

раде, Бела Паланка, Бабушница нису расписали конкурсе. Предложио је да половину 

дуга плате у овој години, а половину репрограмирају за следећу годину.  

 

Заменик председника Савета, Горан Петровић, навео је да је потребно да ПМУ 

TV PI Kanal до краја године исплати укупан износ по поступку и да у међувремену 

исплаћујете редовне месечне накнаде које су 28.000,00 динара.  

 

Чланица Савета, Вишња Аранђеловић, истакла је да је ПМУ добио милион за 

пројектно финансирање на конкурсу министарства.  

 

Бобан Николић, директор истакао је да су добили 900 хиљада за телевизију, али 

да се труди да исплати плате запосленима и да је плаћање запослених приоритет.  

 

 Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ Pi Canal d.о.о., Пирот – TV PI kanal да дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге заједно са текућим обавезама измири 

до 31.12.2020. године.  

 

  

19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Врање д.о.о., Врање 

- ТВ Врање, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 
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На седници Савета одржаној 31.01.2020. године покренут је поступак на основу 

извештаја: 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Радио телевизија Врање д.о.о., Врање - ТВ Врање 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

23.12.2019. године износи 255.195,20 (4 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 23.12.2019. године. 

ПМУ је дана 31.12.2019. године уплатио износ од 127.597,60 динара али тиме није 

измирен дуг у целости. По обавештењу дуговање износи 127.597,60 динара (2 мес.) 

На седници Савета РЕМ одржаној 19.02.2020. године одложено је доношење одлуке, 

али је усмено договорено да ПМУ исплати целокупан дуг до краја маја 2020.год. као и 

да редовно измирује обавезе које доспевају. 

Уплатом од 127.597,60 динара, дана 17.06.2020. године, дуг је измирен у целости.  

Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 

 

 Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

покренут према ПМУ Радио телевизија Врање д.о.о., Врање – ТВ Врање. 

 

  

20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Радио Барајево д.о.о., Београд – 

Радио Барајево 105,9, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

На седници Савета одржаној 20.01.2020. године покренут је поступак на основу 

извештаја: 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Предузеће за информисање Радио Барајево д.о.о., 

Барајево – Радио Барајево 105,9 утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање 

медијских услуга на дан 23.12.2019. године износи 7.171,34 динара (11 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 23.12.2019. године. 

Нема уплата. 

Дуг по поступку износи 7,171,34 динара. а дуг на дан 17.06.2020. године износи 

11.082,98 динара. 

Месечни износ накнаде је 651,94 динара. 

 

Милан Тодоровић, Генерални секретар, навео да је бивша директорка ПМУ 

Радио Барајево приступила раније, јер ради од 12 часова. Иста је обавестила 

Регулатора да је још децембра месеца 2019. године поднела оставку на месту 

директора, али није брисана из АПР-а као директор и да је ситуација Радио Барајева 

специфична пошто је у ПМУ поништена приватизација и пренет је капитал на 

управљање општини Барајево која није именовала привременог заступника капитала 

нити новог директора, а почетком ове године су поднели Министарству привреде 

иницијативу за нову приватизацију. Поступак приватизације је у току. Имају једног 

новинара и програм је само музички.  
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Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке.  

 

Позвати ПМУ Радио Барајево д.о.о., Београд – Радио Барајево 105,9 на следећу 

седницу Савета. 

 

  

21. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Oзон д.о.о., Сремскa Митровицa – 

Радио Озон 91,9 због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

 

На седници Савета одржаној 20.01.2020. године покренут је поступак на основу 

извештаја: 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Oзон д.о.о., Сремска Митровица – Радио Озон 

91,9 утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

23.12.2019. године износи 11.412,34 динара (6 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 23.12.2019. године.  

Дана 06.01.2020. године ПМУ је уплатио износ од 4.500,00 динара и 09.06.2020. године 

износ од 2.000,00 динара. 

Дуг по поступку износи 4.912,34 динара. а дуг на дан 17.06.2020. године износи 

16.446,20 динара. 

Месечни износ накнаде је 1.922,31 динара. 

 

Финансијска служба обавестила је Савет да је ПМУ уплатио износ дуга настао 

по основу неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

 Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

покренут према ПМУ Oзон д.о.о., Сремскa Митровицa – Радио Озон 91,9. 

 

  

22. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Прима 

Интернационал д.о.о., Бајинa Баштa – Radio Primus, због постојања 

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

медијима; 

 

На седници Савета одржаној 20.01.2020. године покренут је поступак на основу 

извештаја: 
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Увидом у финансијску картицу ПМУ Радио телевизија Прима Интернационал д.о.о., 

Бајона Башта – Radio Primus утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање 

медијских услуга на дан 23.12.2019. године износи 3.754,51 динара (6 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 23.12.2019. године.  

Нема уплата. 

Дуг по поступку износи 3.754,51 динара. а дуг на дан 17.06.2020. године износи 

7.509,01 динара. 

Месечни износ накнаде је 625,75 динара. 

 

Финансијска служба обавестила је Савет да је ПМУ уплатио износ дуга настао 

по основу неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

покренут према ПМУ Радио телевизија Прима интернационал д.о.о., Бајина Башта – 

Radio Primus. 

 

  

23. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Канал 9 д.о.о Нови Сад – ТВ К9, због 

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

електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Канал 9 д.о.о., Нови Сад – ТВ К 9 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

13.02.2020. године износи 4.613.549,02 динара (27 мес.). 

На седници Савета која је одржана 19.02.2020. године, одложено је доношење одлуке у 

поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата пружаоцу 

медијске услуге. 

ПМУ ТВ К9 је уплатио износ од 170.873,26 динара дана 05.03.2020. године и износ од 

17.873,26 дана 05.06.2020. године тако да нa дан 17.06.2020. године, дуг по основу 

накнаде за пружање медијских услуга износи 4.955.291,54 динара (29 мес.). 

Месечни износ накнаде је 170.872,26 динара. 

 

Седници је приступила представница ПМУ Маја Павловић, директор. 

 

Маја Павловић навела је да је ПМУ добио обавештење од колега да за време 

короне може да буде обустављено плаћање и да они та два месеца ниси платили 

накнаду већ су обавезе измирили пре неки дан кад су схватила да су требали да 

поднесу захтев РЕМ-у. 

 

Рајка Галин Ћертић, извршна директорка навела је да је предмет био на 

Управом суду, па се чекала одлука суда. Онда је ПМУ писао захтев за заштиту 

законитости о коме је одлучивао Врховни касациони суд и служба је скоро обавестила 

Савет да је одбијен захтев пружаоца медијске услуге. Стручна служба нема више 
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никаква сазнања о било каквим другом предмету, те да је предмет, који је био између 

пружаоца медијске услуге и Регулатора, за право приступа алотменту, односно 

мултиплексу, алотменту Нови Сад, је потпуно окончан у корист Регулатора.  

 

Маја Павловић допунила је да је ПМУ поднео тужбу за понављање управног 

поступка који је исто ванредни правни лек, али да одлука још није донета. ПМУ 

поднео је и уставну жалбу, али ни тај поступак још није завршен. Навела је и да ПМУ 

од новембра месеца 2019. године редовно измирује месечне накнаде.  

Заменик председника Савета, Горан Петровић, упитао је представника ПМУ за износ 

дуга од 4.955.291,54 динара 

 

Маја Павловић навела је да је тај дуг је настао за време спорног периода и да по 

неким њиховим прорачунима, ако би се судски поступци завршили у корист ПМУ, то 

би било то.  

 

Заменик председника Савета, Горан Петровић, навео је да Савет, а првенствено 

он одговара за законитост рада и да ће се, можда, једном поставити питање зашто неко 

ко има дуг пет милиона није тужен, па је предложио да ПМУ месечно плаћа по 

200.000,00 динара.  

 

Маја Павловић навела да је код ПМУ било 12 инспекција и ниједна није нашла 

никакву неправилност, што значи да ПМУ заиста све своје обавезе измирује, осим ове 

коју сматрају спорном.  

 

На питање чланице Савета, Вишње Аранђеловић, да ли је ПМУ повећане 

накнаде представници Стручне службе су одговорили да нису и да је свим пружаоцима 

медијске услуге од националног до локалног накнада смањена од почетне накнаде за 

26%. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

  

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ Канал 9 д.о.о., Нови Сад – ТВ К 9 да сваког месеца уплаћује 

износ од 200.000,00 динара на име измирења дуга насталог по основу неплаћања 

накнаде за пружање медијске услуге.  

 

  

24. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ YU Eco d.о.о., Суботица – TV YU Eco, 

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

електронским медијима; 

 

На седници Савета одржаној 15.11.2019. године покренут је поступак на основу 

извештаја: 

Увидом у финансијску картицу ПМУ YU Eco d.о.о., Суботица – TV YU Eco утврдили 

смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 24.09.2019. године 

износи 1.840.846,02 динара (26 мес.). 
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Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 24.09.2019. године  

Нема уплата. 

Дуг по обавештењу износи 1.840.846,02 динара. а дуг на дан 17.06.2020. године износи 

2.478.061,95 динара. 

Месечни износ накнаде је 70.801,77 динара. 

 

Седници није приступио представник ПМУ иако је уредно позван већ је 

дописом обавестио ПМУ да је у самоизолацији, па је тражио да се доношење одлуке 

одложи. 

 

Заменик председника Савета, Горан Петровић, обавестио је нове чланове Савета 

да је пре 2 године разговарано са ПМУ који је рекао да не жели више да се бави овим 

послом, да не може финансијски да издржи, да је тражио 10, 15 дана како би направи 

план око тога и од тада се није јављао. 

 

Чланица Савета, Вишња Аранђеловић, навела је да је ПМУ добио од Бачке 

Тополе 100 хиљада динара, 4 милиона и 900 хиљада од Суботице и 500 хиљада динара 

од верске заједнице.  

 

 Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге број 143-1/2008-3 од 

06.03.2017. године ПМУ YU Eco d.o.o., Суботица – TV YU Eco пре истека времена на 

које је издата.  

 

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

Регистра медијских услуга.  

 

Укида се привремено решење Савета Регулаторног тела за електронске медије 

број 05-2937/15/17-14.  

 

Налаже се ПМУ из става 1. изреке овог решења да одмах по пријему истог, под 

претњом принудног извршења, обустави пружање медијске услуге чије је право на 

пружање стекао издавањем дозволе из става 1. изреке.  

 

Поднети надлежном суду предлог за извршење на основу извршне исправе 

против ПМУ YU Eco d.o.o., Суботица – TV YU Eco на износ до 2.478.061,95 динара.  

 

  

25. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Голд АМ 

комуникације д.о.о., Велико Градиште – Голд АМ радио 103,3, због 

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

електронским медијима; 
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Увидом у финансијску картицу ПМУ Голд АМ комуникације д.о.о., Велко 

Градиште – Голд АМ радио 103,3, утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање 

медијских услуга на дан 11.06.2020. године износи 1.201,51 динара (6 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 11.06.2020. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 200,31 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Голд АМ комуникације д.о.о., Велко Градиште – Голд АМ радио 103,3, због 

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

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

  

26. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио 

9 д.о.о., Крагујевац – Radio 9 Naxi 95,9, због постојања разлога из 

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

Увидом у финансијску картицу Радио 9 д.о.о. Крагујевац – Radio 9 Naxi 95,9, 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

11.06.2020. године износи 17.258,80 динара (4 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 11.06.2020. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 4.314,44 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Радио 9 д.о.о. Крагујевац – Radio 9 Naxi 95,9, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

 Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  
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27. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ 96 д.о.о., 

Чачак – Радио 96 97,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ 96 д.о.о., Чачак – Радио 96 97,8, утврдили 

смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 10.06.2020. године 

износи 19.414,50 динара (7 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 2.773,50 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ 96 д.о.о., Чачак – Радио 96 97,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима. 

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

  

28. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ММ 

Променада 2010 д.о.о., Баточина – Радио Баточина, због постојања 

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

медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ ММ Променада 2010 д.о.о., Баточина – 

Радио Баточина утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга 

на дан 10.06.2020. године износи 1.701,70 динара (6 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 282,81 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ ММ Променада 2010 д.о.о., Баточина – Радио Баточина, због постојања разлога 

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

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 
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Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

  

29. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио 

Бисер д.о.о., Пожаревац – Радио Бисер Плус 92,6, због постојања 

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

медијима; 
 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Радио Бисер д.о.о., Пожаревац – Радио 

Бисер Плус 92,6 утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга 

на дан 11.06.2020. године износи 1.572,29 динара (5,7 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 11.06.2020. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 275,50 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Радио Бисер д.о.о., Пожаревац – Радио Бисер Плус 92,6, због постојања разлога 

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

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

  

30. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио 

Телевизија Бујановац д.о.о., Бујановац – Радио Бујановац, због 

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

електронским медијима; 
 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Радио Телевизија Бујановац д.о.о., 

Бујановац – Радио Бујановац, утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање 

медијских услуга на дан 10.06.2020. године износи 2.606,64 динара (6 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 434,44 динара. 
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Предлог одлуке: 

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

ПМУ Радио Телевизија Бујановац д.о.о., Бујановац – Радио Бујановац, због постојања 

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

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

 

  

31. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ M&DJ 

Cool д.о.о., Београд – Radio Cool 107,7, због постојања разлога из 

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

 

Увидом у финансијску картицу M&DJ Cool д.о.о., Београд – Radio Cool 107,7 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

11.06.2020. године износи 1.201,02 динара (4,8 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 11.06.2020. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 251,06 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ M&DJ Cool д.о.о., Београд – Radio Cool 107,7, због постојања разлога из члана 

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

 

 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 ПМУ M&DJ Cool д.о.о., Београд – Radio Cool 107,7, због постојања разлога из 

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

 

Позвати представника ПМУ M&DJ Cool д.о.о., Београд – Radio Cool 107,7 на 

следећу седницу Савета. 

 

  

32. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је ПМУ Делфин 
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маркетинг д.о.о., Златибор – Радио Кис 93,4, због постојања разлога 

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

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Делфин маркетинг д.о.о., Златибор – 

Радио КИС 93,4 утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга 

на дан 11.06.2020. године износи 320,76 динара (4,7 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 11.06.2020. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 67,82 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Делфин маркетинг д.о.о., Златибор – Радио КИС 93,4, због постојања разлога из 

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

Финансијска служба обавестила је Савет да је ПМУ измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

  

33. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Radio 

Max д.о.о., Златибор – Radio Max 95,0, због постојања разлога из 

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

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Radio Max д.о.о., Златибор – Radio Max 95,0, 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

11.06.2020. године износи 1.926,83 динара (5,4 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 11.06.2020. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 354,56 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Radio Max д.о.о., Златибор – Radio Max 95,0, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

 Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  
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34. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио 

Новости д.о.о., Београд – Радио Новости, због постојања разлога из 

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

Увидом у финансијску картицу ПМУ Радио Новости д.о.о., Београд – Радио 

Новости утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

11.06.2020. године износи 156.304,05 динара (5 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 11.06.2020. године. Дана 15.06.2020. 

године ПМУ је уплатио износ од 20.000,00 динара тако да преостали дуг по 

обавештењу износи 136.304,05 (4,4 мес.).  

Месечни износ накнаде је 31.260,81 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Радио Новости д.о.о., Београд – Радио Новости, због постојања разлога из члана 

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

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

  

35. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Уб 

компани д.о.о., Београд – Радио Пингвин 107,2, због постојања 

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

медијима; 
 

Увидом у финансијску картицу ПМУ РТВ Уб компани д.о.о., Београд – Радио 

Пингвин 107,2, утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга 

на дан 10.06.2020. године износи 4.198,86 динара (6 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 699,81 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ РТВ Уб компани д.о.о., Београд – Радио Пингвин 107,2, због постојања разлога 

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

 

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 ПМУ РТВ Уб компани д.о.о., Београд – Радио Пингвин 107,2, због постојања 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

  

36. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Реч 

поморавља д.о.о., Велика Плана – Радио Плана, због постојања 

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

медијима; 
 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Реч поморавља д.о.о., Велика Плана – 

Радио Плана, утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на 

дан 11.06.2020. године износи 5.323,56 динара (6 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 11.06.2020. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 887,38 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Реч поморавља д.о.о., Велика Плана – Радио Плана, због постојања разлога из 

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

 

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 ПМУ Реч поморавља д.о.о., Велика Плана – Радио Плана, због постојања 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

  

37. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Софтић 

д.о.о., Тутин – Радио РС, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Софтић д.о.о., Тутин – Радио РС утврдили 

смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 10.06.2020. године 

износи 4.495,14 динара (6 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 749,19 динара. 
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Предлог одлуке: 

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

ПМУ Софтић д.о.о., Тутин – Радио РС, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

  

38. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Еминент 

д.о.о., Љубовија – Радио Соко 97,4, због постојања разлога из члана 

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

Увидом у финансијску картицу ПМУ Еминент д.о.о., Љубовија – Радио Соко 

97,4 утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

10.06.2020. године износи 2.087,64 динара (6 мес.).  

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године. Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 347,94 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Еминент д.о.о., Љубовија – Радио Соко 97,4, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге. 

 

  

39. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Зогакс 

д.о.о., Горњи Милановац – Радиo Стари Милановац 93,0, због 

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

електронским медијима; 
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Увидом у финансијску картицу ПМУ Зогакс д.о.о., Горњи Милановац – Радиo 

Стари Милановац 93,0 утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских 

услуга на дан 11.06.2020. године износи 4.271,24 динара (4 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 11.06.2020. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 1.067,81 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Зогакс д.о.о., Горњи Милановац – Радиo Стари Милановац 93,0, због постојања 

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

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге. 

 

  

40. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио 

Телевизија Стрела д.о.о., Велики Поповић – Радио Стрела 90,7, због 

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

електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Радио Телевизија Стрела д.о.о., Велики 

Поповић – Радио Стрела 90,7 утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање 

медијских услуга на дан 11.06.2020. године износи 3.280,76 динара (5,8 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 11.06.2020. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 557,69 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Радио Телевизија Стрела д.о.о., Велики Поповић – Радио Стрела 90,7, због 

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

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 
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О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

  

41. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ 

Сунце д.о.о., Аранђеловац – Радио Сунце, због постојања разлога из 

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

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ РТВ Сунце д.о.о., Аранђеловац – Радио 

Сунце утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

10.06.2020. године износи 6.669,36 динара (6 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 1.111,56 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ РТВ Сунце д.о.о., Аранђеловац – Радио Сунце, због постојања разлога из члана 

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

 

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 ПМУ РТВ Сунце д.о.о., Аранђеловац – Радио Сунце, због постојања разлога из 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

  

42. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио-

телевизија и продукција Свилајнац д.о.о., Свилајнац – Радио 

Свилајнац 107,6, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу Радио-телевизија и продукција Свилајнац д.о.о., 

Свилајнац – Радио Свилајнац 107,6 утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање 

медијских услуга на дан 11.06.2020. године износи 1.283,44 динара (4,7 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 11.06.2020. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 273,62 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Радио-телевизија и продукција Свилајнац д.о.о., Свилајнац – Радио Свилајнац 
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107,6, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима. 

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

  

43. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Euro Alfa 

eksport-import d.o.o., Суботица – Naxi City radio 88,3, због постојања 

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

медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Euro Alfa eksport-import d.o.o., Суботица – 

Naxi City radio 88,3 утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских 

услуга на дан 23.12.2019. године износи 20.423,64 динара (6 мес.). Послато 

Обавештење о неизмиреном дугу дана 23.12.2019. године. 

Нема уплата. Месечни износ накнаде је 3.403,94 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Euro Alfa eksport-import d.o.o., Суботица – Naxi City radio 88,3, због постојања 

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

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

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 ПМУ Euro Alfa eksport-import d.o.o., Суботица – Naxi City radio 88,3, због 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

  

44. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ М о.д., 

Врање – Радио Фокус Плус 101,7 због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 



60 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ М о.д., Врање – Радио Фокус Плус 101,7 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

23.12.2019. године износи 14.059,00 динара (7 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 23.12.2019. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 2.008,50 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ М о.д., Врање – Радио Фокус Плус 101,7, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

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 ПМУ М о.д., Врање – Радио Фокус Плус 101,7, због постојања разлога из члана 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

  

45. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Sport 

radio FM d.o.o., Београд – Welcome to Fun radio 100,4, због постојања 

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

медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Sport radio FM d.o.o., Београд – Welcome to 

Fun radio 100,4 утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на 

дан 23.12.2019. године износи 218.825,67 динара (7 мес.). Послато Обавештење о 

неизмиреном дугу дана 23.12.2019. године.  

Нема уплата. Месечни износ накнаде је 31.260,81 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Sport radio FM d.o.o., Београд – Welcome to Fun radio 100,4, због постојања 

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

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

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 ПМУ Sport radio FM d.o.o., Београд – Welcome to Fun radio 100,4, због постојања 

разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 
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Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

  

46. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ 

Радиотелевизија Колубара Инфо д.о.о., Лајковац – Радио Колубара 

96,9, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Радиотелевизија Колубара Инфо д.о.о., 

Лајковац – Радио Колубара 96,9 утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање 

медијских услуга на дан 10.06.2020. године износи 2.604,98 динара (7 мес.). 

ПМУ Радио Колубара поднео захтев за одлагање плаћања за месеце: март-мај 2020. 

године, којом му се у складу са Одлуком Савета РЕМ од 21.05.2020. године, одлаже 

обавеза плаћања за овај период до децембра 2020. године.  

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године на износ остатка 

дуга у износу од 1.488,59 динара. Није измирен дуг. 

Месечни износ накнаде је 372,13 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Радиотелевизија Колубара Инфо д.о.о., Лајковац – Радио Колубара 96,9, због 

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

 

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 ПМУ Радиотелевизија Колубара Инфо д.о.о., Лајковац – Радио Колубара 96,9, 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

  

47. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Happy TV 

d.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV, због постојања разлога из 

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

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Happy TV d.о.о., Београд – Nacionalna 

Happy TV утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

09.06.2020. године износи 31.609.334,48 (9,1 мес.).  

Износ обезбеђен меницама које су предате 16.12.2019. године је 12.370.745,84 динара. 

У међувремену извршена је уплата од 500.000,00 динара дана 11.06.2020. године, тачан 

износ остатка неизмиреног дуга по обавештењу је 18.738.588,64 динара. 

Обавештење о неизмиреном дугу дана 09.06.2020. године;  

Месечни износ накнаде је 3.456.431,44 динара. 

Предлог одлуке: 



62 

 

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

ПМУ Happy TV d.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV, због постојања разлога из члана 

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

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

  

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

  

48. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ 

Tiszapartfest д.о.о, Кањижа – Инфо ТВ Tiszapart-кабал, због 

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

електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Tiszapartfest д.о.о., Кањижа – Инфо ТВ 

Tiszapart-кабал утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на 

дан 10.06.2020. године износи 1.272,85 динара (6,8 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 11.06.2020. године. 

Није измирен дуг. 

На дан 17.06.2020. године износ дуговања је 1.272,85 динара (6,8 мес.).Месечни износ 

накнаде је 185,25 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Tiszapartfest д.о.о., Кањижа – Инфо ТВ Tiszapart-кабал, због постојања разлога из 

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

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

  

49. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Мостнет 
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РТВ д.о.о., Прокупље – Мостнет-кабал, због постојања разлога из 

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

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Мостент РТВ д.о.о., Прокупље – Мостнет 

ТВ-кабал утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

10.06.2020. године износи 3.882,76 динара (4,5 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године: 

Није измирен дуг. 

На дан 16.06.2020. године износ дуговања је 3.882,76 динара (4,5 мес.). 

Месечни износ накнаде је 861.58 динара.  

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Мостент РТВ д.о.о., Прокупље – Мостнет ТВ-кабал, због постојања разлога из 

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

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

  

50. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Стара 

Пазова д.о.о., Стара Пазова – РТВ СП-кабал, због постојања разлога 

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

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Стара Пазова д.о.о., Стара Пазова – РТВ 

СП-кабал утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

10.06.2020. године износи 5.182,92 динара (3,4мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године. 

Није измирен дуг. 

На дан 16.06.2020. године износ дуговања је 5.182,92 динара (3,4мес.). 

Месечни износ накнаде је 1.491,59 динара.  

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Стара Пазова д.о.о., Стара Пазова – РТВ СП-кабал, због постојања разлога из 

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

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 
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О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

  

51. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио 

телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац – РТВ Шумадија, због 

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

електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Радио телевизија Шумадија д.о.о., 

Аранђеловац – РТВ Шумадија утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање 

медијских услуга на дан 09.06.2020. године износи 1.560.799,84 (5 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 09.06.2020. године. 

Нема уплата 

Месечни износ накнаде је 308.388,67 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Радио телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац – РТВ Шумадија, због постојања 

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

 

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 ПМУ Радио телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац – РТВ Шумадија, због 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

  

52. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Инфо 

центар д.о.о., Тутин – Санџачка ТВ Мрежа, због постојања разлога из 

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

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Инфо центар д.о.о., Тутин – Санџачка ТВ 

Мрежа утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

10.06.2020. године износи 109.080,10 (7 мес.).  

Имајући у виду да је ПМУ Санџачка ТВ Мрежа поднела захтев за одлагање плаћања за 

месеце: март-мај 2020. године, а у складу са Одлуком Савета РЕМ од 21.05.2020. 

године којом се одлаже обавеза плаћања за овај период до децембра 2020. године, 

послато је обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године, на износ од 

62.331,19 динара (4 мес).  

Нема уплата. 
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Месечни износ накнаде је 15.582,97 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Инфо центар д.о.о., Тутин – Санџачка ТВ Мрежа, због постојања разлога из 

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

 

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 ПМУ Инфо центар д.о.о., Тутин – Санџачка ТВ Мрежа, због постојања разлога 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

  

53. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ SAT TV 

communications d.o.o., Пожаревац – SAT TV, због постојања разлога 

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

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ SAT TV communications d.o.o., Пожаревац 

– SAT TV утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

09.06.2020. године износи 373.023,36 (5 мес.).  

Имајући у виду да је ПМУ SAT TV поднела захтев за одлагање плаћања за месеце: 

март-мај 2020. године, а у складу са Одлуком Савета РЕМ од 21.05.2020. године којом 

се одлаже обавеза плаћања за овај период до децембра 2020. године, послато је 

обавештење о неизмиреном дугу дана 09.06.2020. године, на износ од 149.191,65 

динара (2 мес). 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 74.610,57 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ SAT TV communications d.o.o., Пожаревац, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  
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54. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ 5 

д.о.о., Ужице – Телевизија 5 Ужице, због постојања разлога из члана 

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

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ ТВ 5 д.о.о., Ужице – Телевизија 5 Ужице 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

10.06.2020. године износи 148.991,93 (3,8 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 39.033,67 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ ТВ 5 д.о.о., Ужице – Телевизија 5 Ужице, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

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 ПМУ ТВ 5 д.о.о., Ужице – Телевизија 5 Ужице, због постојања разлога из члана 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

  

55. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ 

Телевизија Плус д.о.о., Крушевац – Телевизија Плус, због постојања 

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

медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Телевизија Плус д.о.о., Крушевац – 

Телевизија Плус утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга 

на дан 09.06.2020. године износи 257.594,24 (4 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 09.06.2020. године. 

Нема уплата 

Месечни износ накнаде је 64.398,56 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Телевизија Плус д.о.о., Крушевац – Телевизија Плус, због постојања разлога из 

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

 

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 ПМУ Телевизија Плус д.о.о., Крушевац – Телевизија Плус, због постојања 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

  

56. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио 

телевизија Четири С д.о.о., Бојник – ТВ 4 С, због постојања разлога 

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

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Радио телевизија Четири С д.о.о., Бојник – 

ТВ 4 С утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

10.06.2020. године износи 18.540,39 (3,3 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 5.553,93 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Четири С д.о.о., Бојник – ТВ 4 С, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

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 ПМУ Четири С д.о.о., Бојник – ТВ 4 С, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

  

57. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио 

телевизија Belle amie д.o.o., Ниш – ТВ Belle amie-кабал, због 

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

електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Радио телевизија Belle amie д.o.o., Ниш –

ТВ Belle Amie-кабал утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских 

услуга на дан 10.06.2020. године износи 55.317,39 динара.(4,9 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године. 

Није измирен дуг. 

На дан 16.06.2020. године износ дуговања је 55.317,39 динара.(4,9 мес.). 
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Месечни износ накнаде је 11.076,42 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Радио телевизија Belle amie д.o.o., Ниш – ТВ Belle Amie-кабал, због постојања 

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

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

  

58. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Штампа, 

радио и филм д.о.о., Бор – ТВ Бор, због постојања разлога из члана 

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

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Штампа, радио и филм д.о.о., Бор – ТВ Бор 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

09.06.2020. године износи 441.542,10 (5 мес.).  

Имајући у виду да је ПМУ ТВ Бор поднела захтев за одлагање плаћања за месеце: 

март-мај 2020. године, а у складу са Одлуком Савета РЕМ од 21.05.2020. године којом 

се одлаже обавеза плаћања за овај период до децембра 2020. године, послато је 

обавештење о неизмиреном дугу дана 09.06.2020. године, на износ од 176.616,84 

динара (2 мес). 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 88.308,42 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Штампа, радио и филм д.о.о., Бор – ТВ Бор, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге. 
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59. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ 

Браничево медија центар д.о.о, Петровац на Млави – ТВ Браничево-

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

електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Браничево медија центар д.о.о, Петровац 

на Млави – ТВ Браничево-кабал утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање 

медијских услуга на дан 10.06.2020. године износи 5.540,54 динара (4,8 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године. 

Није измирен дуг. 

На дан 16.06.2020. године износ дуговања је 5.540,54 динара (4,8 мес.). 

Месечни износ накнаде је 1.145,04 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Браничево медија центар д.о.о., Петровац на Млави – ТВ Браничево-кабал, због 

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

 

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 ПМУ Браничево медија центар д.о.о., Петровац на Млави – ТВ Браничево-

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

медијима. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

  

60. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Дискос 

д.о.о., Александровац – ТВ Дискос-кабал, због постојања разлога из 

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

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Дискос д.о.о., Александровац – ТВ 

Дискос-кабал утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на 

дан 10.06.2020. године износи 4.582,08 динара (6 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године. 

Није измирен дуг. 

На дан 16.06.2020. године износ дуговања је 4.582,08 динара (6 мес.). 

Месечни износ накнаде је 763.68 динара.  

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Дискос д.о.о., Александровац – ТВ Дискос-кабал, због постојања разлога из 

члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 
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Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

  

61. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ 

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

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

електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Телевизија Галаксија 32 д.о.о., Чачак – ТВ 

Галаксија 32 утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на 

дан 09.06.2020. године износи 215.729,55 (3,7 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 09.06.2020. године. 

Дана 10.06.2020. године ПМУ је уплатио износ од 57.688,67, тако да дуг по 

обавештењу износи 158.040,88 динара (2,7 мес.) 

Месечни износ накнаде је 57.688,67 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Телевизија Галаксија 32 д.о.о., Чачак – ТВ Галаксија 32, због постојања разлога 

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

 

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 ПМУ Телевизија Галаксија 32 д.о.о., Чачак – ТВ Галаксија 32, због постојања 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

  

62. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ 

Голија д.о.о., Ивањица – ТВ Голија, због постојања разлога из члана 

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

 



71 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ РТВ Голија д.о.о., Ивањица – ТВ Голија 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

10.06.2020. године износи 95.922,48 (6 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 15.987,08 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ РТВ Голија д.о.о., Ивањица – ТВ Голија, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

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 ПМУ 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. 

 

  

63. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Клик 

Комерц д.о.о., Горњи Милановац – ТВ Инфо 24 плус, због постојања 

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

медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Клик Комерц д.о.о., Горњи Милановац – 

ТВ Инфо 24 плус утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга 

на дан 10.06.2020. године износи 56.395,56 (6 мес.).  

Имајући у виду да је ПМУ ТВ Инфо 24 плус поднела захтев за одлагање плаћања за 

месеце: март-мај 2020. године, а у складу са Одлуком Савета РЕМ од 21.05.2020. 

године којом се одлаже обавеза плаћања за овај период до децембра 2020. године, 

послато је обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године, на износ од 

28.197,78 динара (3 мес). 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 9.399,26 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Клик Комерц д.о.о., Горњи Милновац – ТВ Инфо 24 плус, због постојања разлога 

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

 

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 ПМУ Клик Комерц д.о.о., Горњи Милановац – ТВ Инфо 24 плус, због постојања 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

  

64. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Јефимија 

д.о.о., Крушевац– ТВ Јефимија, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Јефимија д.о.о., Крушевац – ТВ Јефимија 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

23.12.2019. године износи 450.789,92 (7мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 23.12.2019. године; ПМУ је уплатио 

27.01.2020. године износ од 100.000,00 динара и 28.01.2020.годијне износ од 100.000,00 

динара, тако да износ дуга по обавештењу износи 250.789,92 динара (3,9 мес.). 

Тренутни дуг на основу накнаде за пружање медијских услуга је 637.181,28 динара (9,9 

мес). 

Месечни износ накнаде је 64.398,56 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Јефимија д.о.о., Крушевац – ТВ Јефимија, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

  

65. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ 

Телевизија Канал 9 д.о.о., Крагујевaц – ТВ Канал 9-кабал, због 

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

електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Телевизија Канал 9 д.о.о., Крагујевац – ТВ 

Канал 9-кабал утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на 

дан 10.06.2020. године износи 1.146,71 динара (5,9 мес.). 



73 

 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 11.06.2020. године. 

Није измирен дуг. 

На дан 17.06.2020. године износ дуговања је 1.146,71 динара (5,9 мес.). 

Месечни износ накнаде је 191,43 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Телевизија Канал 9 д.о.о., Крагујевац – ТВ Канал 9-кабал, због постојања разлога 

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

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

  

66. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ East Star 

Group d.o.o., Књажевац – ТВ Kњажевацинфо-кабал, због постојања 

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

медијима; 
 

Увидом у финансијску картицу ПМУ East Star Group d.o.o., Књажевац – ТВ 

Kњажевацинфо-кабал утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских 

услуга на дан 11.06.2020. године износи 242,85 динара (4,6 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 11.06.2020. године. 

Није измирен дуг. 

На дан 17.06.2020. године износ дуговања је 242,85 динара (4,6 мес.). 

Месечни износ накнаде је 52,25 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ East Star Group d.o.o., Књажевац – ТВ Kњажевацинфо-кабал, због постојања 

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

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге. 
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67. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је ПМУ ТВ Мост д.о.о., 

Нови Сад - ТВ Мост-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Мост д.о.о, Нови Сад –  ТВ Мост-кабал 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

10.06.2020. године износи 28.723,76 динара (4 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године. 

Није измирен дуг. 

На дан 16.06.2020. године износ дуговања је 28.723,76 динара (4 мес.). 

Месечни износ накнаде је 7.180,69 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Мост д.о.о, Нови Сад –  ТВ Мост-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

  

68. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ 

Холивуд Наис д.о.о., Ниш – ТВ Наис-кабал, због постојања разлога 

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

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Холивуд Наис д.о.о, Ниш – ТВ Наис-кабал 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

10.06.2020. године износи 3.017,36 динара (4,5 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године. 

Није измирен дуг. 

На дан 16.06.2020. године износ дуговања је 3.017,36 динара (4,5 мес.). 

Месечни износ накнаде је 669,56 динара.  

Предлог одлуке: 

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

ПМУ РТВ Холивуд Наис д.о.о., Ниш – ТВ Наис-кабал, због постојања разлога из члана 

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

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 
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Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

  

69. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Нови 

Пазар д.о.о., Нови Пазар – РТВ Нови Пазар, због постојања разлога 

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

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ РТВ Нови Пазар д.о.о., Нови Пазар – РТВ 

Нови Пазар утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на 

дан 09.06.2020. године износи 822.144,96 (9 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 09.06.2020. године. 

Нема уплата 

Месечни износ накнаде је 91.349,44 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ РТВ Нови Пазар д.о.о., Нови Пазар – РТВ Нови Пазар, због постојања разлога из 

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

 

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 ПМУ РТВ Нови Пазар д.о.о., Нови Пазар – РТВ Нови Пазар, због постојања 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

  

70. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Пирот 

д.о.о., Пирот – ТВ Пирот, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ ТВ Пирот д.о.о., Пирот – ТВ Пирот 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

09.06.2020. године износи 205.098,50 (4,4 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 46.255,70 динара. 
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Предлог одлуке: 

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

ПМУ ТВ Пирот д.о.о., Пирот – ТВ Пирот, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

  

71. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Ритам 

д.о.о., Врањска Бања – ТВ Ритам, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Ритам д.о.о., Врањска Бања – ТВ Ритам 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

10.06.2020. године износи 157.422,45 (3,7 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 41.776,61 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Ритам д.о.о., Врањска Бања – ТВ Ритам, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

  

72. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ 

Стрела д.о.о., Велики Поповић – ТВ Стрела-кабал, због постојања 
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разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ РТВ Стрела д.о.о., Велики Поповић – ТВ 

Стрела-кабал утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на 

дан 10.06.2020. године износи 1.102,98 динара (6 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године. 

Није измирен дуг. 

На дан 17.06.2020. године износ дуговања је 1.102,98 динара (6 мес.). 

Месечни износ накнаде је 183,83динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ РТВ Стрела д.о.о., Велики Поповић – ТВ Стрела-кабал, због постојања разлога из 

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

 

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

  

73. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ 

Сунце д.о.о., Аранђеловац – ТВ Сунце, због постојања разлога из 

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

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ РТВ Сунце д.о.о., Аранђеловац – ТВ 

Сунце утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

10.06.2020. године износи 138.723,42 (6 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 23.120,57 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ РТВ Сунце д.о.о., Аранђеловац – ТВ Сунце, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

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 ПМУ 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. 

 

  

74. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио 

Телевизија Шабац д.о.о., Шабац – ТВ Шабац, због постојања разлога 

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

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Радио Телевизија Шабац д.о.о., Шабац – 

ТВ Шабац утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

09.06.2020. године износи 674.356,80 (6 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 09.06.2020. године. 

Нема уплата 

Месечни износ накнаде је 112.392,80 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Радио Телевизија Шабац д.о.о., Шабац – ТВ Шабац, због постојања разлога из 

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

 

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 ПМУ Радио Телевизија Шабац д.о.о., Шабац – ТВ Шабац, због постојања 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

Након разговора са представником ПМУ РТВ Шабац Савет је донео одлуку о 

одлагању рока плаћања на 60 дана.  

 

  

75. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Duga-sky 

радио телевизија Дуга д.о.о., Пожаревац – ТВ Виминацијум, због 

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

електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Duga-sky радио телевизија Дуга д.о.о., 

Пожаревац – ТВ Виминацијум утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање 

медијских услуга на дан 10.06.2020. године износи 20.462,73 (3 мес.). 
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Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године. 

Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 6.820,91 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Duga-sky радио телевизија Дуга д.о.о., Пожаревац – ТВ Виминацијум, због 

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

Мелина Раца, начелница Финансијске службе, обавестила је Савет да је ПМУ 

измирио дуг по обавештењу. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка јер је ПМУ измирио дуг настао по основу 

неплаћања накнаде за пружање медијске услуге. 

 

  

76. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Зона 

Плус д.о.о., Ниша – Зона Плус због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Зона Плус д.о.о., Ниш – Зона Плус 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

09.06.2020. године износи 2.126.114,39 (5,6 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 09.06.2020. године. 

ПМУ је 15.06.2020. године уплатио 300.000,00 динара, тако да дуг по обавештењу 

износи 1.826.114,39 динара (4,3 мес.). 

Месечни износ накнаде је 419.806,02 динара. 

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Зона Плус д.о.о., Ниш – Зона Плус, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

 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 ПМУ Зона Плус д.о.о., Ниш – Зона Плус, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

  

77. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Звезда ТВ 
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д.о.о., Београд – Звезда ТВ-кабал, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Звезда ТВ д.о.о. Београд – Звезда ТВ-

кабал утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

10.06.2020. године износи 2.948,04 динара (6 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године. 

Није измирен дуг. 

На дан 16.06.2020. године износ дуговања је 2.948,04 динара (6 мес.). 

Месечни износ накнаде је 491,34динара.  

Предлог одлуке: 

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

ПМУ Звезда ТВ д.о.о. Београд – Звезда ТВ-кабал, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

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 ПМУ Звезда ТВ д.о.о., Београд – Звезда ТВ-кабал, због постојања разлога из 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

  

78. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење 

на основу извршне исправе против ПМУ Сос канал д.о.о., Београд – 

Сос Канал-кабал;  

 

Решењем Савета регулаторног тела за електронске медије број 05-178/18-3 од 

29.03.2018. године, које је постало коначно и извршно 13.04.2018. године, ПМУ СОС 

канал д.о.о., Београд – Сос канал-кабал одузета је дозвола за пружање медијске услуге 

пре истека времена на које је издата, сходно одредби члана 89. став 1.тачка 1 и члана 

90. став 1. Закона о електронским медијима. 

Увидом у финансијско аналитичку картицу ПМУ ТВ Сос канал, након књижења по 

коначном и извршном Решењу број 05-178/18-3 закључно са 31.01.2018. године, 

утврђено је да ПМУ није измирио дуг у износу од 86.656,59 динара. Дана 11.03.2020.г. 

упућено је Обавештење у коме је ПМУ ТВ Сос канал позван да добровољно измири 

своје дуговање под претњом принудног извршења. Решење није уручено, те је 

14.05.2020. године објављено на огласној табли, са које је уклоњено 01.06.2020. године.  

Није било уплата. 

Сходно наведеном, нацрт предлога Финансијске службе је да се покрене принудно 

извршење на основу извршне исправе против ПМУ Сос канал д.о.о., Београд – Сос 

канал-кабал на износ од 86.656,59 динара. 

Месечни износ накнаде је 28.885,43 динара. 

 



81 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети надлежном суду предлог за извршење на основу извршне исправе 

против ПМУ Сос канал д.о.о., Београд – Сос Канал-кабал на износ од 86.656,59 динара. 

 

  

79. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Радио Ема д.o.o. Бујановац – Ема 

Радио 88,5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

 

На основу стања дуга на дан 23.12.2019. године послато је Обавештење о 

неизмиреном дугу у износу од 3.041,08 динара. 

Покренут поступак одузимања дозволе 20.01.2020. године на износ дуга од 3.041,08 

динара (7 м). 

Месечни износ накнаде је 434,44 динара. 

Уплатом од 5.213,28 динара, дана 19.05.2020. године, дуг је измирен у целости.  

Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак престанка важења дозволе пре истека време на које је 

издата покренут према ПМУ Радио Ема д.o.o. Бујановац – Ема Радио 88,5. 

 

  

80. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Santos-comercе d.o.o., Зрењанин – 

Радио Сантос 105,9, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима; 

 

На основу стања дуга на дан 23.12.2019. године послато је Обавештење о 

неизмиреном дугу у износу од 17.693,49 динара. 

Покренут поступак одузимања дозволе 20.01.2020. године на износ дуга од 14.693,49 

динара (5 м). 

Месечни износ накнаде је 2.966,50 динара. 

Уплатом од 9.693,49 динара, дана 19.05.2020. године и 14.832,50 динара дана 

27.05.2020. године, дуг је измирен у целости.  

Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 
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О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак престанка важења дозволе пре истека време на које је 

издата покренут према ПМУ Santos-comercе d.o.o. za radio televizijske aktivnosti, uvoz-

izvoz i usluge marketinga, Зрењанин – Радио Сантос 105,9. 

 

  

81. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре 

истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија 

Шумадија д.o.o., Аранђеловац – Радио Шумадија, због постојања 

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

медијима; 

 

На основу стања дуга на дан 23.12.2019. године послато је Обавештење о 

неизмиреном дугу у износу од 31.775,58 динара.  

Покренут поступак одузимања дозволе 20.01.2020. године на износ дуга од 31.775,58 

динара (10,8 м). 

Месечни износ накнаде је 2.925,31 динара.  

Уплатом од 49.327,44 динара, дана 05.06.2020. године, дуг је измирен у целости.  

Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак престанка важења дозволе пре истека време на које је 

издата покренут према ПМУ Радио телевизија Шумадија д.o.o., Аранђеловац – Радио 

Шумадија. 

 

  

82. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Фортус медиа д.о.о., Београд – Дечија 

ТВ-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона 

о електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Фортус медиа д.о.о., Београд – Дечија ТВ 

кабал утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

24.12.2019. године износи 73.873,83 динара (5 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 25.12.2019. године. 

На седници Савета одржаној 20.01.2020. године покренут је поступак одузимања 

дозволе. 

Месечни износ накнаде од 01.01.2020. године износи 20.326,70 динара, а до 31.12.2019. 

године је износио 14.670,27 динара. 

Уплатама од 44.534,75 динара 26.12.2019. године, 14.670,27 динара 10.03.2020. године 

и 14.670,27 динара 27.04.2020. године, дуг је измирен у целости. 

Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 
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Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак престанка важења дозволе пре истека време на које је 

издата према ПМУ Фортус медиа д.о.о., Београд – Дечија ТВ-кабал. 

 

  

83. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ Радио Чачак д.о.о., Чачак – Радио 

Чачак 103,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

 

На основу стања дуга на дан 23.12.2019. године послато је Обавештење о неизмиреном 

дугу у износу од 13.894,92 динара. 

Покренут поступак одузимања дозволе 20.01.2020. године на износ дуга од 13.894,92 

динара (6 м). 

Месечни износ накнаде је 2.315,82 динара. 

Уплатом од 13.894,92 динара, дана 15.06.2020. године измирен је дуг по поступку. 

Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак престанка важења дозволе пре истека време на које је 

издата према ПМУ Радио Чачак д.о.о., Чачак – Радио Чачак 103,8.  

 

  

84. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка изрицања 

мера према ПМУ FM&PRESS д.о.о, Апатин - Naxi Radio Apatin 105,8, 

због непријављивања претходне промене власничке структуре;  

 

Према Регистру медијских услуга FM&PRESS д.о.о., Апатин, ул. Двадесетпетог 

маја бр.1 – Naxi Radio Apatin 105,8 (у даљем тексту: Naxi Radio Apatin 105,8) ималац је 

дозволе број 492/2011-4 од 08.11.2019. године за пружање медијске услуге радија на 

локалом подручју Лр 297 (Апатин), чије је једини оснивач Милоје Јеротијвић са 100% 

удела у капиталу друштва. 

 

Дана 20.05.2020. године Naxi Radio Apatin 105,8 је Регулатору упутио допис у 

којем је наведено да је ПМУ FM&PRESS д.о.о., Апатин, ул. Двадесетпетог маја бр.1 – 

Naxi Radio Apatin 105,8 дана 12.03.2020. године извршио промену власничке структуре 

и законског заступника друштва, седишта без претходно прибављене сагласности и 

обавештења Регулатора. Промена власничке структуре Naxi Radio Apatin 105,8 

извршена је на тај начин што су дотадашњи оснивачи друштва, Јелена Јеротијевић-

Медић са 51% удела и Никола Медић са 49% удела у капиталу друшта, пренели своје 

оснивачке уделе на Марка Теслића, након које промене је Марко Теслић постао једини 
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оснивач Naxi Radio Apatin 105,8 са 100% оснивачког удела у капиталу тог друштва. 

Такође, у допису се наводи да због ванредног стања и отежане комуникације нису 

успевали са ступе у контакт са Регулатором. 

 

Имајући у виду напред наведено, Регулатор је 25.05.2020. године Naxi Radio 

Apatin 105,8 упитио налог за допуну документације у којем је наведено да је био дужан 

да промену власничке структуре претходно пријави Регулатору у писменој форми, и 

наложио да достави документацију неопходну за утврђивање свих чињеница које су од 

значаја за издавање сагласности Савета Регулатора.  

 

Дана 03.06.2020. године и дана 08.06.2020. године, Naxi Radio Apatin 105,8 је 

Регулатору доставио следеће: 

- уговор од 05.02.2020. године о преносу оснивачког капитала са Милоја Јеротића 

на Јелену Јеротијевић Медић и Николу Медић (за коју претходно није 

прибављена сагласност Савета Регулатора), 

- уговор од 12.03.2020. године о преносу оснивачког капитала са Јелене 

Јеротијевић Медић и Николе Медића на Марка Теслића, 

- копија личне карте Марка Теслића 

- изјаву која садржи податке о правном лицу (назив, седиштe, власничка 

структура и матични, односно регистарски број) у коме Никола Теслић поседује 

учешће у основном капиталу (Tesla-media d.o.o., Нови Сад 100% удела у 

капиталу друштва) 

 

Такође, у допису уз који је достављена напред наведена докумнтација, наведено 

је и да је промена власничка структуре 12.03.2020. године извршена због непознавања 

прописа. Одредбом из члана 28. став 1) Закона о електронским медијима, одређено је 

да Регулатор може пружаоцу медијске услуге изрећи опомену, упозорење, привремену 

забрану објављивања програмског садржаја односно може му одузети дозволу, због 

повреде услова који су садржани у дозволи. 

 

Имајући у виду да Naxi Radio Apatin 105,8 извршио промену власничке 

структуре 05.20.2020. године и 12.03.2020. године, оба пута без сагласности Савета 

Регулатора, предлог правне службе је да Савет Регулатора донесе одлуку  

- покреће се поступак изрицања мера према пружаоцу медијске услуге Naxi Radio 

Apatin 105,8 због постојања разлога 28. став 1) Закона о електронским медијима. 

- позвати представника наведеног пружаоца медијске услуге на седницу Савета 

ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање поступка изрицања 

мера. 

 

Рајка Галин Ћертић, извршна директорка, навела је да су у конкретном случају у 

питању два уговора, два преноса која су урађена у веома кратком периоду, 05.02. и 

12.03.2020. године, да се ово може сматрати као једна повреда за шта Савет у 

досадашњем раду није изрицао мере, те је, ипак, предложила да се не покрене поступак 

изрицања мера већ да се ПМУ дописом упозори на кршење одредби закона. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 
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О Д Л У К У 

 

Упутити ПМУ допис следеће садржине:  

Дана 20.05.2020. године обавестили сте Регулаторно тело за електронске медије (у 

даљем тексту: Регулатор) да је пружалац медијске услуге FM&PRESS д.о.о, Апатин - 

Naxi Radio Apatin 105,8, извршио промену власничке структуре правног лица. 

 

Према одредби из члана 105. став 1. Закона о електронским медијима 

("Службени гласник РС", бр. 83/2014 и 6/16 - др. закон), ималац дозволе за пружање 

медијске услуге дужан је да сваку промену власничке структуре у основном капиталу 

(промена оснивача или промена висине учешћа оснивача у капиталу), претходно 

пријави Регулатору у писменој форми.  

 

Обавештавамо Вас да је у смислу напред поменуте законске одредбе, потребно 

да сваку наредну планирану промену власничке структуре у основном капиталу 

(промена оснивача или промена висине учешћа оснивача у капиталу), претходно 

пријавите Регулатору у писменој форми.  

 

Такође, напомињемо да су подаци о посредним и непосредним оснивачима 

пружаоца медијске услуге саставни део дозволе за пружање медијске услуге, сходно 

члану 11. став 2. тачка 3) Правилника о поступку издавања дозволе за пружање 

медијске услуге на основу спроведеног јавног конкурса („Сл.гласник РС“ бр. 63/15), и 

као такви представљају услов из дозволе. У складу са тим, непријављивање промене 

напред наведених података представља кршење услова из дозволе. 

 

Чланом 53. Закона о електронским медијима прописано је да се Регулатор стара 

о томе да се сви пружаоци медијских услуга придржавају прописа о ауторском и 

сродним правима. У складу са наведеном законском одредбом напомињемо да је 

потребно да испуњавате своје обавезе према организацијама за колективно 

остваривање ауторског и сродних права којима је Завод за интелектуалу својину 

Републике Србије издао дозволу. 

Имајући у виду напред наведено, обавештавамо Вас да ће Регулатор извршити 

промену података у дозволи за пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге 

FM&PRESS д.о.о, Апатин - Naxi Radio Apatin 105,8, као и да ће Савет Регулатора 

убудуће, у случају непоштовања напред поменутих законских одредби, покренути 

поступак изрицања мера, у складу са чланом 28. Закона о електронским медијима. 

 

  

85. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске 

услуге Radio Active д.о.о., Бечеј - Naxi Active radio 105,4 за промену 

власничке структуре; 
 

Према Регистру пружалаца медијских услуга Radio Active друштво са 

ограниченом одговорношћу, Бечеј, Зелена улица 30 – Naxi Active radio 105,4 (у даљем 

тексту: Naxi Active radio 105,4) ималац је дозволе за пружање медијске услуге радија 

бр. 265/2008-7 од 20. априла 2018. године на локалном подручју - Лр 241/Бечеј. 
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Дана 10.03.2020. године пружалац медијске услуге Naxi Active radio 105,4 поднео 

захтев за за издавање сагласности бр. 05-599/20 на планирану промену власничке 

структуре у коме је доставио: 

- уговор о преносу удела у д.о.о. без накнаде закључен дана 24.01.2020. године у 

Бечеју између преносиоца Орчик Данијела (власника 15,31% удела) из Бечеја и 

стицаоца Берчек Ференца (власника 64,28% удела) из Бечеја и 

- пуномоћ за заступање. 

Како је захтев био неуредан, пружаоцу медијске услуге је упућен налог за допуну 

документације бр. 05-599/20-1 према коме је било потребно да се достави: 

- Податак о дозволи коју поседује, односно о томе са којим имаоцем дозволе је 

тај правни субјекат повезан и на који начин; 

- Изјава законског заступпника односно подносиоца пријаве да услед промене 

власничке структуре неће доћи до нарушавања медијског плурализма, сходно 

члану 45. став 1. алинеја 2. и члану 46. Закона о јавном информисању и 

медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење) 

или податак регистрованог истраживача јавног мњења да слушаност/гледаност 

у зони покривања у календарској години која претходи обједињавању не 

прелази 35% од укупне слушаности/гледаности у зони покривања. 

Дана 19.05.2020. године у одговору на налог за допуну документације достављена је 

тражена документација. 

Чланом 105. ст. 1. и 2. Закона о електронским медијима прописано је да сваку промену 

власничке структуре у основном капиталу (промена оснивача или промена висине 

учешћа оснивача у капиталу), ималац дозволе за пружање медијске услуге мора 

претходно да пријави Регулатору у писменој форми и ако Регулатор утврди да би 

планираним променама власничке структуре учешћа у основном капиталу могло 

настати стање којим се нарушава медијски плурализам, препоручиће имаоцу дозволе за 

пружање медијске услуге да промене усклади на начин којим би се избегло то стање.  

Чланом 160. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 

83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) прописано је да је пренос удела 

(у друштву са ограниченом одговорношћу) слободан, осим ако је овим законом или 

оснивачким актом другачије одређено. 

Чланом 45. став 1. алинеја 2. Закона о јавном информисању и медијима предвиђено ја 

да ради спречавања настанка или јачања претежног утицаја у области јавног 

информисања, који значајно ограничава медијски плурализам, није дозвољено 

обједињавање оснивачких односно управљачких права у два или више издавача који 

пружају аудио, односно аудио-визуелне медијске услуге, чији збирни удео у 

слушаности, односно гледаности прелази 35% од укупне слушаности односно 

гледаности у зони покривања, у календарској години која претходи обједињавању. 

Чланом 19. став 1. Правилника о поступку издавања сагласности на акт о преносу 

дозволе за пружање медијске услуге и поступању по пријави промене власничке 

структуре („Сл. гласник РС“, број 93/2015) прописано је да ако утврди да планираном 

променом власничке структуре имаоца дозволе неће настати стање којим се нарушава 

медијски плурализам, Регулатор доноси решење којим то утврђује. 

Имајући у виду да је подносилац захтевом 05-599/20 пријавио Регулатору у писаној 

форми да ће бити спроведена промена власничке структуре, да је навео податке о 

субјектима који би учествовали у тој промени, власничку структуру након извршене 

промене, да је уредно доставио документацију уз пријаву (предвиђену чланом 16. 

Правилника о поступку издавања сагласности на акт о преносу дозволе за пружање 
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медијске услуге и поступању по пријави промене власничке структуре), правна служба 

предлаже: 

- да Савет Регулатора донесе решење којим се утврђује да планираном променом 

власничке структуре пружаоца медијске услуге Naxi Active radio 105,4, која би 

била извршена тако што би његов досадашњи ималац удела Даниел Орчик из 

Бечеја ЈМБГ:0306982830119 пренео удео у висини од 15,31% у основном 

капиталу тог друштва на Ференц Берчека из Бечеја ЈМБГ:1704974830028 и 

којим би нову власничку структуру чинили RADIO 96,3 KFT MAĐARSKA,7030 

PAKS,BABITS MIHALY UTCA 10 матични број: 17-09-007330, власник 20,41% 

удела и Ференц Берчек ЈМБГ:1704974830028, власник 79,59% удела, не би 

настало стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да планираном променом власничке структуре пружаоца медијске 

услуге Naxi Active radio 105,4, која би била извршена тако што би његов досадашњи 

ималац удела Даниел Орчик из Бечеја ЈМБГ 0306982830119 пренео удео у висини од 

15,31% у основном капиталу тог друштва на Ференц Берчека из Бечеја ЈМБГ 

1704974830028 и којим би нову власничку структуру чинили Radio 96,3 KFT 

Mađarska,7030 PAKS, BABITS MIHALY UTCA 10 матични број: 17-09-007330, власник 

20,41% удела и Ференц Берчек ЈМБГ:1704974830028, власник 79,59% удела, не би 

настало стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

  

86. Разматрање и доношење одлуке у поступку одлучивања по 

приговору Раше Недељкова из Београда на одлуку Савета 

Регулатора од 16.04.2020. године да нема места покретању поступка 

према ПМУ Pink International company д.о.о., Београд – ТВ Пинк, 

због емитовања прилога из Клинике за инфективне и тропске 

болести КЦС за време пандемије вируса ковид 19 

 

Извештај службе: 

Савет Регулаторног тела за електронске медијe, Трг Николе Пашић 5, Београд, на 

основу члана 149. ст. 1. и 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 

РС“, бр. 18/2016, 95/2018-Аутентично тумачење), у поступку одлучивања по приговору 

број 07-785/20-3 од 05.06.2020. године кога је поднео Раша Недељков из Београда, ул. 

Таковска 23, на седници одржаној __.јуна 2020. године, донео је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

Одбaцује се приговор број 07-785/20-3 од 05.06.2020. године кога је поднео Раша 

Недељков из Београда, ул. Таковска 23, јер je изјављен од неовлашћеног лица. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
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Дана 08.04.2020. године, Раша Недељков из Београда, ул. Таковска 23, Регулаторном 

телу за електронске медије (у даљем тексту: Регулатор) поднео је пријаву против 

Предузећа за информисање и маркетинг „Pink International company” д.о.о., Београд, 

Незнаног јунака 1 – ТВ Пинк (у даљем тексту: ТВ Пинк), због вређања или угрожавања 

општег интереса. Служба за надзор и анализу програма емитера Регулатора је по 

службеној дужности извршила увид у емитоване снимке програма ТВ Пинк, а имајући 

у виду да је у напред поменутој пријави указано на вређање или угрожавање општег 

интереса, Регулатор је исту сматрао представком грађана у смислу члана 90. Закона о 

општем управном поступку. Увидом у снимак спорног програмског садржаја, утврђено 

је да је ТВ Пинк дана 05.04.2020. године у 21:16 часова емитовао прилог са Клинике за 

инфективне и тропске болести Клиничког центра Србије за време пандемије вируса 

ковид 19 и закључила да не постоји могућност да утврди како су приказани пацијенти 

у наведеној репортажи учињени препознатљивим. 

Сходно напред наведеном извештају стручне службе, Савет Регулатора је на седници 

одржаној 16.04.2020. године донео одлуку да нема места покретању поступка изрицања 

мера према ТВ Пинк и дописом број 07-758/20-2 од 21.04.2020. године обавестио Рашу 

Недељкова о тој одлуци. 

Дана 05.06.2020. године, Регулатор је примио приговор Раше Недељкова због 

пропуштања органа да предузме управну радњу и због пружања јавних услуга 

супротно јавном интересу којим је затражио од Регулатора да испита законитост и 

правилност свог поступања, усвоји приговор и наложи покретање поступка према ТВ 

Пинк. 

Чланом 147. став 1) Закона о општем управном поступку прописано је да се приговор 

може изјавити због неиспуњења обавезе управног уговора, због управне радње и због 

начина пружања јавних услуга ако се не може изјавити друго правно средство у 

управном поступку. Свим набројаним управним активностима може се вршити утицај 

на правне ситуације странака. То значи да лице које погађа та управна активност може 

поднети приговор. С тога приговор има сврху правног средства одбране права и 

интереса подносиоца од могућих противправних нарушавања, односно повреда тих 

управних активности. 

Наведеним поступањем Регулатора није угрожено право или интерес подносиоца 

приговора јер је горе наведени поступак вођен због нарушавања општег интереса. Из 

наведеног недвосмислено произилази да Регулатор није одлучивао ни посредно ни 

непосредно о праву и интересу подносиоца приговора који извире из закона или је 

њиме заштићено. 

Одредбом члана 149. став 2. Закон о општем управном поступку прописано је да 

руководилац органа одбацује приговор који је изјавило неовлашћено лице. Имајући у 

виду све напред наведено, то је Савет Регулатора донео одлуку као у изреци 

 

Чланица Савета, Јудита Поповић, навела је: да на основу члана 26. став 1. ЗЕМ-а 

физичка и правна лица имају право да подносе пријаве Регулатору; да се у конкретном 

случају ради се о физичком лицу, Раши Недељкову, који има право да поднесе пријаву 

иако се не ради о личном интересу већ о општем интересу јер се позива на повреде 

људских права; да је општи интерес уставна категорија; да се цела пријава односи на 

људска права која су повређена и да сматра да се ту ради о овлашћеном подносиоцу 

пријаве, те сходно томе Савет ту пријаву не може да одбаци.  

 

Душица Недељковић, начелница Правне службе навела је да ово није пријава на 

програм, већ приговор на одлуку Савета да нема места покретању поступка. Појаснила 
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је да раније поднета пријава у којој је указивано на повреду општег интереса. Савет је 

на основу извештаја службе донео одлуку нема места покретању поступка. Подносилац 

пријаве је обавештен да нема места покретању и он сад подноси приговор на тај допи 

(обавештење) да нема места покретању поступка, па служба сматра да је приговор 

изјављен од стране неовлашћеног лица зато што нема својство странке у поступку.  

 

Чланица Савета, Јудита Поповић, навела је да ЗОУП регулише када и ко 

подноси приговор. Раша Недељков је овлашћен ако је он био овлашћен у првостепеном 

поступку да реагује правним леком на ту првостепену одлуку. Навела је и да Савет 

није ни надлежан за доношење такве одлуке већ руководилац и приговор је правилно 

насловљен на руководиоца регулаторног тела.  

 

Душица Недељковић, начелница Правне службе, подсетила је Савет да када је 

доношена одлука сматрано је да је у питању општи интерес, да је разматран извештај 

стручне службе и да је донета одлука да нема места покретању поступка, а допис 

њихове је третиран е према ЗОУП.  

 

Чланица Савета, Јудита Поповић, навела је да је ту грешка направљена јер 

подносилац приговора по члану 26 ЗЕМ-а има право на подношење пријаве. 

 

Душица Недељковић, начелница Правне службе и Милан Тодоровић, Генерални 

секретар сагласили су се да свако може да поднесе пријаву, али су истакли да нема 

свако својство странке у поступку.  

 

Рајка Галин Ћертић, извршна директорка навела је да је ЗЕМ има одредбу која 

га чини lex specijalis у односу на ЗОУП и који предвиђа да све одлуке из надлежности 

Регулатора доноси Савет, а не руководилац. Такође, истакла је да је против одлука 

Савета по ЗЕМ-у приговор није дозвољен.  

 

Чланови Савета, Слободан Цвејић и Јудита Поповић, затражили су објашњење о 

поступању службе када је у питању члан 26 ЗЕМ-а. 

Душица Недељковић, начелница Правне службе навела је да се према ЗЕМ-у и 

Правилнику о начину изрицања мера ПМУ прави се разлика између општег интереса и 

личног интереса, а поступање по пријави је другачије. Ако је у питању лични интерес 

(пријава којом се указује на повреду или угрожавање права подносиоца) пријава се 

шаље ПМУ на изјашњење, ПМУ достави изјашњење и снимке програма. Код пријаве 

којом се указује на вређање или угрожавање општег интереса, служба тражи снимке 

програма, прегледа програм и сачини извештај, а сама пријава се узима у обзир 

приликом покретања поступка у складу са ЗОУП-ом.  

 

Чланица Савета, Јудита Поповић, поновила је да је поднета пријава, а да је сад 

поднет приговор насловљен на руководиоца по ЗОУП-у, те је поставила питање како се 

сад поступа и сматра да ако је рађено по ЗОУП мора се и наставити.  

 

Рајка Галин Ћертић, извршна директорка навела је да нема двостепености у 

одлучивању код Регулатора. 

 



90 

 

Заменик председника Савета, Горан Петровић, навео је да је Савет донео одлуку 

да нема места покретању поступка, да господин Раша Недељков, вероватно, сматра да 

Савет није узео у обзир све чињенице. 

 

Члан Савета, Слободан Цвејић сматра да Савет не треба да буде недоследан у 

односу на своју прву одлуку. Међутим, према његовом мишљењу имамо ствар коју 

ЗЕМ члан 26 дозвољава и другу ствар коју ЗОУП налаже и они стоје на неки начин у 

неусаглашености. Нису у конфликту, али стоје у неусаглашености.  

 

Чланица Савета, Јудита Поповић поставила је питање да ли је кад је Савет донео 

одлуку та одлука сачињена у складу са ЗОУП и дата могућност подносиоцу пријаве да 

реагује у складу са законом у односу на ту првостепену одлуку.  

 

Душица Недељковић, начелница Правне службе истакла је да је Савет донео 

одлуку да нема места покретању поступка и изрицању мера.  

Заменик председника Савета, Горан Петровић, предложио је да чланица Савета 

Јудита Поповић упути Стручној служби захтев у коме ће затражити да иста објасни 

како је поступала у конкретном случају и у осталим у сличним ситуацијама.  

 

Душица Недељковић, начелница Правне службе прочитала је из Коментара 

Закона о општем управном поступку са судском праксом од проф. Зорана Томића за 

коментар члана 90. „Појединци и организације могу надлежном органу, значи РЕМ-у 

подносити различите представке, упозорења, захтеве, молбе, предлоге и слично у вези 

са покретањем поступка по службеној дужности. Они међутим у поступку покренутом 

по службеној дужности неће имати положај странке осим ако се у конкретној ствари 

ради о њиховом праву, обавези или правном интересу (члан 44), па ни право да против 

донетог решења изјаве жалбу или касније покрену управни спор.  

 

Чланица Савета, Јудита Поповић, навела је да члан 26. ЗЕМ дефинише ко 

подноси пријаву, а не говори о обавештењу, те је предложила да се Савет договори око 

става како ће правити разлику између личног и општег интереса обзиром да су људска 

права на која се позива подносилац пријаве уставна категорија.  

Члан Савета, Слободан Цвејић, истакао је да му прочитано тумачење закона 

звучи тако да кад је неко поднео пријаву као приватно и физичко лице које указује на 

општи интерес да даље нема статус таквог, али да мисли да Савет не треба у старту да 

каже достављена је информација већ да сматра да је поднета пријава по ЗЕМ-у. 

 

Заменик председника Савета, Горан Петровић, ставио је гласање предлог 

Правне службе, а чланови Савета су потребном већином донели  

 

О Д Л У К У 

 

Одбaцује се приговор број 07-785/20-3 од 05.06.2020. године кога је поднео 

Раша Недељков из Београда, ул. Таковска 23, јер je изјављен од неовлашћеног лица. 

 

  

87. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње 

накнаде за ПМУ Toxic television Network д.о.о., Београда – Toxic Rap; 
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Извештај службе:  

„Toxic television Network” д.о.о. из Београда, Нова 4, Грмовац 106 – TOXIC RAP, је у 

складу са одредбом члана 84. Закона о електронским медијима, доставила Регулатору, 

у року од 30 дана од дана пријема дозволе, уговор са оператором електронске 

комуникационе мреже за дистрибуцију медијских садржаја. Увидом у документацију, 

утврђено је да пружалац медијске услуге свој медијски садржај дистрибуира на 

подручју, на којем оператори, имају укупно 13764 прикључка. 

На основу наведеног, предлог је да : 

 

П Р И В Р Е М Е Н О Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије путем 

електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) 

пружаоцу медијске услуге К458: „Toxic television Network” д.о.о. из Београда, ул. Нова 

4, Грмовац 106 – TOXIC RAP, МБ 21494771 почев од .... 2020. године, у износу од: 

5.884,11 динара. 

Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, плаћа 

месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. изреке 

решења и то износ од 490,34 динара до петог у месецу за текући месец, на рачун 

Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања: 

Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог решења. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије на основу члана 36. Закона о 

електронским медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/14 и 6/16- др. закон), члана 139 

Закона о општем управном поступку(„Сл. гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18-аутентично 

тумачење) и Правилника о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за 

пружање медијске услуге („Сл. гласник РС“ бр. 104/16) у поступку утврђивања висине 

годишње накнаде за право на пружање медијске услуге телевизије путем електронске 

комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) за ПМУ Toxic 

television Network д.о.о., Београд – Toxic Rap, а чији је законски заступник Немања 

Поповић, на седници одржаној дана 26.06.2020. године, донео је  

 

П Р И В Р Е М Е Н О  Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К458: „Toxic television Network” д.о.о. из Београда, 

ул. Нова 4, Грмовац 106 – TOXIC RAP, МБ 21494771 почев од 26.06.2020. године, у 

износу од: 5.884,11 динара. 

 

Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, плаћа 

месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. изреке 
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решења и то износ од 490,34 динара до петог у месецу за текући месец, на рачун 

Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања:  

 

Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог решења. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Увидом у Регистар медијских услуга, утврђено је да је пружалац медијске услуге 

„Toxic television Network” д.о.о. из Београда, ул. Нова 4, Грмовац 106 – TOXIC RAP(у 

даљем тексту: TOXIC RAP) ималац дозволе бр. K458 од 12.05.2020. године, за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем електронске комуникационе 

мреже(кабловски дистрибутивни систем, IPTV сл.)  

 

Чланом 36. Закона о електронским медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/14 и 6/16-др. 

закон), предвиђено је да се висина накнаде за право на пружање медијске услуге 

утврђује полазећи од стварних трошкова регулације по начелу пропорције у складу са 

критеријумима одређеним законом и подзаконским актом. Сходно одредби члана 22. 

Закона о електронским медијима, Савет Регулаторног тела за електронске медије је 

донео Правилник о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за пружање 

медијске услуге („Сл. гласник РС“ бр. 104/16) којим су утврђени параметри на основу 

којих се утврђује висина накнаде, као и начин обрачуна накнаде на годишњем нивоу.  

 

Висина накнаде обрачунава се применом следеће формуле:  

Н = О x Ктр x С x Кзп x Квм x Клн x Кпк 

Члан 4. Правилника о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за 

пружање медијске услуге (у даљем тексту: Правилника) прописује: 

Основица за утврђивање годишње накнаде одређена је у висини стварних трошкова 

регулације.  

Основица за утврђивање годишње накнаде у случају када је дозвола за пружање 

медијске услуге (у даљем тексту: дозвола) издата на основу јавног конкурса износи 

7,85 динара.  

Основица за утврђивање годишње накнаде у случају када је дозвола издата на основу 

захтева износи:  

1) 0,13 динара, ако је подносиоцу захтева већ издата дозвола на основу јавног конкурса 

за програм за који захтевом тражи издавање дозволе;  

2) 0,57 динара, ако подносиоцу захтева није издата дозвола на основу јавног конкурса 

за програм за који захтевом тражи издавање дозволе.  

 

Члан 5. Правилника дефинише да се коефицијент стварних трошкова регулације (Ктр) 

утврђује сваке године, на основу финансијског плана Регулатора на који сагласност 

даје Народна скупштина, као однос стварних трошкова регулације по финансијском 

плану из текуће године у односу на финансијски план из претходне године. 

 

Број корисника услуге дистрибуције медијских садржаја (С), на основу члана 6. 

Правилника, утврђује се на основу података који се добијају од оператора 

електронских комуникационих мрежа за емитовање и дистрибуцију медијских 

садржаја.  
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Коефицијент Кзп за пружаоца медијске услуге који објављује програм путем друге 

електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.), 

износи 1,00. 

 

Такође, ако је дозвола издата за пружање аудио-визуелне медијске услуге 

(телевизијско емитовање и аудио-визуелне медијска услуга на захтев), коефицијент 

Квм износи 1,00, а ако је дозвола издата за пружање медијске услуге радија, 

коефицијент Квм износи 0,079. 

 

Коефицијент начина пружања медијске услуге (Клн), сходно члану 9. наведеног 

Правилника обрачунава се: 

 

Ако је дозвола издата за пружање опште услуге телевизијског емитовања или опште 

линеарне медијске услуге радија, Клн износи 1,00.  

 

Ако је дозвола издата за пружање специјализоване услуге телевизијског емитовања, 

специјализоване линеарне медијске услуге радија или линеарне услуге у целости 

посвећене телевизијској продаји и самопромоцији, Клн износи 0,75.  

Ако је дозвола издата за пружање опште нелинеарне аудио-визуелне медијске услуге 

или опште медијске услуге радија на захтев, Клн износи 0,05.  

 

Ако дозвола издата за пружање специјализоване нелинеарне аудио-визуелне медијске 

услуге, специјализоване медијске услуге радија на захтев или нелинеарне услуге у 

целости посвећене телевизијској продаји и самопромоцији, Клн износи 0,0375. 

 

За одређивање Кпк (коефицијента програмске концепције), сходно члану 10. 

Правилника, Регулаторно тело за електронске медије у поступку утврђивања висине 

годишње накнаде узима у обзир програмску концепцију пружаоца медијске услуге која 

је саставни део дозволе за пружање медијске услуге, као и податке које је прибавио 

увидом у програм који пружалац медијске услуге објављује, ако је реч о имаоцу 

дозволе. 

 

Ако пружалац медијске услуге само задовољава прописане минималне програмске 

услове, вредност Кпк је 1,00. 

 

Ако научно-образовни, културно-уметнички или дечији програмски садржаји или 

документарни програм у сопственој продукцији имају, заједно или појединачно, удео у 

укупном годишње објављеном програму пружаоца медијске услуге: 

1) од 2% до 5% вредност Кпк је 0,95; 

2) преко 5% до 10% вредност Кпк је 0,90; 

3) преко 10% до 15% вредност Кпк је 0,85; 

4) преко 15% до 20% вредност Кпк је 0,80; 

5) преко 20% вредност Кпк је 0,75. 

 

Ако је програм пружаоца медијске услуге специјализован за објављивање научно-

образовног, културно-уметничког или дечијег програмског садржаја, вредност Кпк је 

0,75. 
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Ако научно-образовни, културно-уметнички или дечији програмски садржаји, који су 

сопствена продукција пружаоца медијске услуге, имају, заједно или појединачно, удео 

преко 25% у укупном годишње објављеном програму, вредност Кпк је 0,75. 

 

Ако информативни програмски садржаји у сопственој продукцији имају удео у 

укупном годишње објављеном програму пружаоца медијске услуге преко 5% до 15% 

вредност коефицијента Кпк је 0,9. 

 

Ако програмски садржаји на језицима националних мањина имају удео у укупном 

годишње објављеном програму пружаоца медијске услуге: 

1) од 2% до 5% вредност Кпк је 0,95; 

2) преко 5% до 15% вредност Кпк је 0,90; 

3) преко 15% до 25% вредност Кпк је 0,85; 

4) преко 25% вредност Кпк је 0,75. 

 

Ако су испуњени услови за примену више мерила из ст. 3. до 7. наведеног члана, 

умањења по основу примене тих мерила се сабирају, с тим да укупан збир умањења не 

може прелазити 30%, те најнижа утврђена вредност коефицијента Кпк је 0,70. 

С обзиром да до дана доношења решења, Савет Регулатора није донео одлуку о 

утврђивању коефицијента стварних трошкова регулације (Ктр), то се за вредност 

коефицијента Ктр, привремено узима вредност 1.  

 

Имајући у виду горе наведено, висина накнаде за пружаоца медијске услуге TOXIC 

RAP, овим решењем обрачунава се: 

 

О = 0,57 динара 

Ктр = 1 

С = 13764 

Кзп = 1 

Квм = 1 

Клн = 1 

Кпк = 0,75 

 

У складу са одредбама члана 36. став 2. Закона и члана 2. ст. 2. до 4. Правилника, 

висина накнада утврђује се на годишњем нивоу, а пружалац медијске услуге плаћа 

месечно Регулатору 1/12 утврђене годишње накнаде. 

На основу свега наведеног, Регулатор је одлучио као у изреци овог решења. 

 

Поука о правном средству:  

 

Ова одлука је коначна и против ње, у складу са чланом 42. став 1. Закона о 

електронским медијима, може се покренути управни спор подношењем тужбе 

Управном суду, Немањина бр. 9, Београд, у року од 30 дана од дана пријема решења. 

Висина судске таксе за подношење тужбе износи 390,00 динара. 

 

  

88. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње 

накнаде за ПМУ Toxic television Network д.о.о., Београд – Toxic Folk;  
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Извештај службе:  

Toxic television Network д.о.о. из Београда, Нова 4, Грмовац 106 – TOXIC FOLK, је у 

складу са одредбом члана 84. Закона о електронским медијима, доставила Регулатору, 

у року од 30 дана од дана пријема дозволе, уговор са оператором електронске 

комуникационе мреже за дистрибуцију медијских садржаја. Увидом у документацију, 

утврђено је да пружалац медијске услуге свој медијски садржај дистрибуира на 

подручју, на којем оператори, имају укупно 13764 прикључка. 

 

П Р И В Р Е М Е Н О Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије путем 

електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) 

пружаоцу медијске услуге К459: „Toxic television Network” д.о.о. из Београда, ул. Нова 

4, Грмовац 106 – TOXIC FOLK, МБ 21494771 почев од .... 2020. године, у износу од 

5.884,11 динара. 

Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, плаћа 

месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. изреке 

решења и то износ од 490,34 динара до петог у месецу за текући месец, на рачун 

Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања:  

Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог решења. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије на основу члана 36. Закона о 

електронским медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/14 и 6/16- др. закон), члана 139 

Закона о општем управном поступку(„Сл. гласник РС“ бр. 18/16) и Правилника о 

висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге 

(„Сл. гласник РС“ бр. 104/16) у поступку утврђивања висине годишње накнаде за право 

на пружање медијске услуге телевизије путем електронске комуникационе мреже 

(кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге „Toxic 

television Network” д.о.о. из Београда, Нова 4, Грмовац 106 – TOXIC FOLK, а чији је 

законски заступник Немања Поповић, на седници одржаној дана 26.06.2020. године, 

донео је  

 

П Р И В Р Е М Е Н О Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К459: „Toxic television Network” д.о.о. из Београда, 

ул. Нова 4, Грмовац 106 – TOXIC FOLK, МБ 21494771 почев од 26.06. 2020. године, 

у износу од : 5.884,11 динара. 

 

Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, плаћа 

месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. изреке 

решења и то износ од : 490,34 динара до петог у месецу за текући месец, на рачун 
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Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања: 

Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог решења. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Увидом у Регистар медијских услуга, утврђено је да је пружалац медијске услуге 

„Toxic television Network” д.о.о. из Београда, ул. Нова 4, Грмовац 106 – TOXIC FOLK 

(у даљем тексту: TOXIC FOLK) ималац дозволе бр. K459 од 12.05.2020. године, за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем електронске комуникационе 

мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV сл.)  

 

Чланом 36. Закона о електронским медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/14 и 6/16-др. 

закон), предвиђено је да се висина накнаде за право на пружање медијске услуге 

утврђује полазећи од стварних трошкова регулације по начелу пропорције у складу са 

критеријумима одређеним законом и подзаконским актом.  

 

Сходно одредби члана 22. Закона о електронским медијима, Савет Регулаторног тела 

за електронске медије је донео Правилник о висини, измени висине и начину 

обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге („Сл. гласник РС“ бр. 104/16) којим 

су утврђени параметри на основу којих се утврђује висина накнаде, као и начин 

обрачуна накнаде на годишњем нивоу.  

 

Висина накнаде обрачунава се применом следеће формуле:  

Н = О x Ктр x С x Кзп x Квм x Клн x Кпк 

Члан 4. Правилника о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за 

пружање медијске услуге (у даљем тексту: Правилника) прописује: 

Основица за утврђивање годишње накнаде одређена је у висини стварних трошкова 

регулације.  

Основица за утврђивање годишње накнаде у случају када је дозвола за пружање 

медијске услуге (у даљем тексту: дозвола) издата на основу јавног конкурса износи 

7,85 динара.  

Основица за утврђивање годишње накнаде у случају када је дозвола издата на основу 

захтева износи:  

1) 0,13 динара, ако је подносиоцу захтева већ издата дозвола на основу јавног конкурса 

за програм за који захтевом тражи издавање дозволе;  

2) 0,57 динара, ако подносиоцу захтева није издата дозвола на основу јавног конкурса 

за програм за који захтевом тражи издавање дозволе.  

 

Члан 5. Правилника дефинише да се коефицијент стварних трошкова регулације (Ктр) 

утврђује сваке године, на основу финансијског плана Регулатора на који сагласност 

даје Народна скупштина, као однос стварних трошкова регулације по финансијском 

плану из текуће године у односу на финансијски план из претходне године. 

 

Број корисника услуге дистрибуције медијских садржаја (С), на основу члана 6. 

Правилника, утврђује се на основу података који се добијају од оператора 

електронских комуникационих мрежа за емитовање и дистрибуцију медијских 

садржаја.  
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Коефицијент Кзп за пружаоца медијске услуге који објављује програм путем друге 

електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.), 

износи 1,00. 

 

Такође, ако је дозвола издата за пружање аудио-визуелне медијске услуге 

(телевизијско емитовање и аудио-визуелне медијска услуга на захтев), коефицијент 

Квм износи 1,00, а ако је дозвола издата за пружање медијске услуге радија, 

коефицијент Квм износи 0,079. 

 

Коефицијент начина пружања медијске услуге (Клн), сходно члану 9. наведеног 

Правилника обрачунава се: 

 

Ако је дозвола издата за пружање опште услуге телевизијског емитовања или опште 

линеарне медијске услуге радија, Клн износи 1,00.  

 

Ако је дозвола издата за пружање специјализоване услуге телевизијског емитовања, 

специјализоване линеарне медијске услуге радија или линеарне услуге у целости 

посвећене телевизијској продаји и самопромоцији, Клн износи 0,75.  

 

Ако је дозвола издата за пружање опште нелинеарне аудио-визуелне медијске услуге 

или опште медијске услуге радија на захтев, Клн износи 0,05.  

 

Ако дозвола издата за пружање специјализоване нелинеарне аудио-визуелне медијске 

услуге, специјализоване медијске услуге радија на захтев или нелинеарне услуге у 

целости посвећене телевизијској продаји и самопромоцији, Клн износи 0,0375. 

 

За одређивање Кпк (коефицијента програмске концепције), сходно члану 10. 

Правилника, Регулаторно тело за електронске медије у поступку утврђивања висине 

годишње накнаде узима у обзир програмску концепцију пружаоца медијске услуге која 

је саставни део дозволе за пружање медијске услуге, као и податке које је прибавио 

увидом у програм који пружалац медијске услуге објављује, ако је реч о имаоцу 

дозволе. 

 

Ако пружалац медијске услуге само задовољава прописане минималне програмске 

услове, вредност Кпк је 1,00. 

 

Ако научно-образовни, културно-уметнички или дечији програмски садржаји или 

документарни програм у сопственој продукцији имају, заједно или појединачно, удео у 

укупном годишње објављеном програму пружаоца медијске услуге: 

1) од 2% до 5% вредност Кпк је 0,95; 

2) преко 5% до 10% вредност Кпк је 0,90; 

3) преко 10% до 15% вредност Кпк је 0,85; 

4) преко 15% до 20% вредност Кпк је 0,80; 

5) преко 20% вредност Кпк је 0,75. 

 

Ако је програм пружаоца медијске услуге специјализован за објављивање научно-

образовног, културно-уметничког или дечијег програмског садржаја, вредност Кпк је 

0,75. 
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Ако научно-образовни, културно-уметнички или дечији програмски садржаји, који су 

сопствена продукција пружаоца медијске услуге, имају, заједно или појединачно, удео 

преко 25% у укупном годишње објављеном програму, вредност Кпк је 0,75. 

 

Ако информативни програмски садржаји у сопственој продукцији имају удео у 

укупном годишње објављеном програму пружаоца медијске услуге преко 5% до 15% 

вредност коефицијента Кпк је 0,9. 

 

Ако програмски садржаји на језицима националних мањина имају удео у укупном 

годишње објављеном програму пружаоца медијске услуге: 

1) од 2% до 5% вредност Кпк је 0,95; 

2) преко 5% до 15% вредност Кпк је 0,90; 

3) преко 15% до 25% вредност Кпк је 0,85; 

4) преко 25% вредност Кпк је 0,75. 

 

Ако су испуњени услови за примену више мерила из ст. 3. до 7. наведеног члана, 

умањења по основу примене тих мерила се сабирају, с тим да укупан збир умањења не 

може прелазити 30%, те најнижа утврђена вредност коефицијента Кпк је 0,70. 

 

С обзиром да до дана доношења решења, Савет Регулатора није донео одлуку о 

утврђивању коефицијента стварних трошкова регулације (Ктр), то се за вредност 

коефицијента Ктр, привремено узима вредност 1.  

 

Имајући у виду горе наведено, висина накнаде за пружаоца медијске услуге TOXIC 

FOLK, овим решењем обрачунава се: 

 

О = 0,57 динара 

Ктр = 1 

С = 13764 

Кзп = 1 

Квм = 1 

Клн = 1 

Кпк = 0,75 

 

У складу са одредбама члана 36. став 2. Закона и члана 2. ст. 2. до 4. Правилника, 

висина накнада утврђује се на годишњем нивоу, а пружалац медијске услуге плаћа 

месечно Регулатору 1/12 утврђене годишње накнаде. 

На основу свега наведеног, Регулатор је одлучио као у изреци овог решења. 

 

Поука о правном средству:  

 

Ова одлука је коначна и против ње, у складу са чланом 42. став 1. Закона о 

електронским медијима, може се покренути управни спор подношењем тужбе 

Управном суду, Немањина бр. 9, Београд, у року од 30 дана од дана пријема решења. 

Висина судске таксе за подношење тужбе износи 390,00 динара. 
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89. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње 

накнаде за ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд – Arena Fight; 

 

Извештај службе: 

„Arena Channels Group” д.о.о. из Београда, ул. Милутина Миланковића 9а, Нови 

Београд – Arena Fight, је у складу са одредбом члана 84. Закона о електронским 

медијима, доставила Регулатору, у року од 30 дана од дана пријема дозволе, уговор са 

оператором електронске комуникационе мреже за дистрибуцију медијских садржаја. 

Увидом у документацију, утврђено је да пружалац медијске услуге Arena Fight свој 

медијски садржај дистрибуира на подручју, на којем оператори, имају укупно 13764 

прикључка. 

 

П Р И В Р Е М Е Н О Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије путем 

електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) 

пружаоцу медијске услуге К460: „Arena Channels Group”д.о.о. из Београда, ул. 

Милутина Миланковића 9а, Нови Београд – Arena Fight, МБ 20510293 почев од .... 

2020. године, у износу од 5.884,11 динара. 

Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, плаћа 

месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. изреке 

решења и то износ од 490,34 динара до петог у месецу за текући месец, на рачун 

Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања: 

Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог решења. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

  

О Д Л У К У 

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије на основу члана 36. Закона о 

електронским медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/14 и 6/16- др. закон), члана 139 

Закона о општем управном поступку(„Сл. гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18-аутентично 

тумачење) и Правилника о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за 

пружање медијске услуге („Сл. гласник РС“ бр. 104/16) у поступку утврђивања висине 

годишње накнаде за право на пружање медијске услуге телевизије путем електронске 

комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца 

медијске услуге „Arena Channels Group”д.о.о. из Београда, ул. Милутина Миланковића 

9а, Нови Београд – Arena Fight, а чији је законски заступник Небојша Жугић, на 

седници одржаној дана 26.06. 2020. године, донео је  

 

П Р И В Р Е М Е Н О Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К460: „Arena Channels Group”д.о.о. из Београда, ул. 

Милутина Миланковића 9а, Нови Београд – Arena Fight, МБ 20510293 почев од 

26.06. 2020. године, у износу од : 5.884,11 динара. 
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Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, плаћа 

месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. изреке 

решења и то износ од : 490,34 динара до петог у месецу за текући месец, на рачун 

Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања: 

Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог решења. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Увидом у Регистар медијских услуга, утврђено је да је пружалац медијске услуге 

„Arena Channels Group”д.о.о. из Београда, ул. Милутина Миланковића 9а, Нови 

Београд – Arena Fight (у даљем тексту : Arena Fight) ималац дозволе бр. K460 од 

21.05.2020. године, за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем 

електронске комуникационе мреже(кабловски дистрибутивни систем, IPTV сл.)  

 

Чланом 36. Закона о електронским медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/14 и 6/16-др. 

закон), предвиђено је да се висина накнаде за право на пружање медијске услуге 

утврђује полазећи од стварних трошкова регулације по начелу пропорције у складу са 

критеријумима одређеним законом и подзаконским актом.  

 

Сходно одредби члана 22. Закона о електронским медијима, Савет Регулаторног тела 

за електронске медије је донео Правилник о висини, измени висине и начину 

обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге („Сл. гласник РС“ бр. 104/16) којим 

су утврђени параметри на основу којих се утврђује висина накнаде, као и начин 

обрачуна накнаде на годишњем нивоу.  

 

Висина накнаде обрачунава се применом следеће формуле:  

Н = О x Ктр x С x Кзп x Квм x Клн x Кпк 

Члан 4. Правилника о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за 

пружање медијске услуге (у даљем тексту: Правилника) прописује: 

Основица за утврђивање годишње накнаде одређена је у висини стварних трошкова 

регулације.  

Основица за утврђивање годишње накнаде у случају када је дозвола за пружање 

медијске услуге (у даљем тексту: дозвола) издата на основу јавног конкурса износи 

7,85 динара.  

Основица за утврђивање годишње накнаде у случају када је дозвола издата на основу 

захтева износи:  

1) 0,13 динара, ако је подносиоцу захтева већ издата дозвола на основу јавног конкурса 

за програм за који захтевом тражи издавање дозволе;  

2) 0,57 динара, ако подносиоцу захтева није издата дозвола на основу јавног конкурса 

за програм за који захтевом тражи издавање дозволе.  

 

Члан 5. Правилника дефинише да се коефицијент стварних трошкова регулације (Ктр) 

утврђује сваке године, на основу финансијског плана Регулатора на који сагласност 

даје Народна скупштина, као однос стварних трошкова регулације по финансијском 

плану из текуће године у односу на финансијски план из претходне године. 
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Број корисника услуге дистрибуције медијских садржаја (С), на основу члана 6. 

Правилника, утврђује се на основу података који се добијају од оператора 

електронских комуникационих мрежа за емитовање и дистрибуцију медијских 

садржаја.  

 

Коефицијент Кзп за пружаоца медијске услуге који објављује програм путем друге 

електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.), 

износи 1,00. 

 

Такође, ако је дозвола издата за пружање аудио-визуелне медијске услуге 

(телевизијско емитовање и аудио-визуелне медијска услуга на захтев), коефицијент 

Квм износи 1,00, а ако је дозвола издата за пружање медијске услуге радија, 

коефицијент Квм износи 0,079. 

 

Коефицијент начина пружања медијске услуге (Клн), сходно члану 9. наведеног 

Правилника обрачунава се: 

 

Ако је дозвола издата за пружање опште услуге телевизијског емитовања или опште 

линеарне медијске услуге радија, Клн износи 1,00.  

 

Ако је дозвола издата за пружање специјализоване услуге телевизијског емитовања, 

специјализоване линеарне медијске услуге радија или линеарне услуге у целости 

посвећене телевизијској продаји и самопромоцији, Клн износи 0,75.  

 

Ако је дозвола издата за пружање опште нелинеарне аудио-визуелне медијске услуге 

или опште медијске услуге радија на захтев, Клн износи 0,05.  

 

Ако дозвола издата за пружање специјализоване нелинеарне аудио-визуелне медијске 

услуге, специјализоване медијске услуге радија на захтев или нелинеарне услуге у 

целости посвећене телевизијској продаји и самопромоцији, Клн износи 0,0375. 

 

За одређивање Кпк (коефицијента програмске концепције), сходно члану 10. 

Правилника, Регулаторно тело за електронске медије у поступку утврђивања висине 

годишње накнаде узима у обзир програмску концепцију пружаоца медијске услуге која 

је саставни део дозволе за пружање медијске услуге, као и податке које је прибавио 

увидом у програм који пружалац медијске услуге објављује, ако је реч о имаоцу 

дозволе. 

 

Ако пружалац медијске услуге само задовољава прописане минималне програмске 

услове, вредност Кпк је 1,00. 

 

Ако научно-образовни, културно-уметнички или дечији програмски садржаји или 

документарни програм у сопственој продукцији имају, заједно или појединачно, удео у 

укупном годишње објављеном програму пружаоца медијске услуге: 

1) од 2% до 5% вредност Кпк је 0,95; 

2) преко 5% до 10% вредност Кпк је 0,90; 

3) преко 10% до 15% вредност Кпк је 0,85; 

4) преко 15% до 20% вредност Кпк је 0,80; 

5) преко 20% вредност Кпк је 0,75. 



102 

 

Ако је програм пружаоца медијске услуге специјализован за објављивање научно-

образовног, културно-уметничког или дечијег програмског садржаја, вредност Кпк је 

0,75. 

 

Ако научно-образовни, културно-уметнички или дечији програмски садржаји, који су 

сопствена продукција пружаоца медијске услуге, имају, заједно или појединачно, удео 

преко 25% у укупном годишње објављеном програму, вредност Кпк је 0,75. 

 

Ако информативни програмски садржаји у сопственој продукцији имају удео у 

укупном годишње објављеном програму пружаоца медијске услуге преко 5% до 15% 

вредност коефицијента Кпк је 0,9. 

 

Ако програмски садржаји на језицима националних мањина имају удео у укупном 

годишње објављеном програму пружаоца медијске услуге: 

1) од 2% до 5% вредност Кпк је 0,95; 

2) преко 5% до 15% вредност Кпк је 0,90; 

3) преко 15% до 25% вредност Кпк је 0,85; 

4) преко 25% вредност Кпк је 0,75. 

 

Ако су испуњени услови за примену више мерила из ст. 3. до 7. наведеног члана, 

умањења по основу примене тих мерила се сабирају, с тим да укупан збир умањења не 

може прелазити 30%, те најнижа утврђена вредност коефицијента Кпк је 0,70. 

 

С обзиром да до дана доношења решења, Савет Регулатора није донео одлуку о 

утврђивању коефицијента стварних трошкова регулације (Ктр), то се за вредност 

коефицијента Ктр, привремено узима вредност 1.  

 

Имајући у виду горе наведено, висина накнаде за пружаоца медијске услуге Arena 

Fight, овим решењем обрачунава се: 

 

О = 0,57 динара 

Ктр = 1 

С = 13764 

Кзп = 1 

Квм = 1 

Клн = 1 

Кпк = 0,75 

 

У складу са одредбама члана 36. став 2. Закона и члана 2. ст. 2. до 4. Правилника, 

висина накнада утврђује се на годишњем нивоу, а пружалац медијске услуге плаћа 

месечно Регулатору 1/12 утврђене годишње накнаде. 

На основу свега наведеног, Регулатор је одлучио као у изреци овог решења. 

 

Поука о правном средству:  

 

Ова одлука је коначна и против ње, у складу са чланом 42. став 1. Закона о 

електронским медијима, може се покренути управни спор подношењем тужбе 

Управном суду, Немањина бр. 9, Београд, у року од 30 дана од дана пријема решења. 

Висина судске таксе за подношење тужбе износи 390,00 динара. 
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90. Разматрање захтева и доношење одлуке о издавању дозволе за 

пружање медијске услуге на основу захтева Arena channels group 

д.о.о., Београд – Арена 1х2, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

 

Извештај Правне службе: 

У складу са чланом 82. Закона о електронским медијима, пружалац медијске услуге 

,,Arena channels group“ друштво са ограниченом одговорношћу из Београда, ул. 

Милутина Миланковића бр. 9a – Арена спорт 1x2, поднео је дана 05.06.2020. године 

Регулаторном телу за електронске медије (у даљем тексту: Регулатору) захтев бр. 05-

1045/20 за издавање дозволе за пружање медијске услуге путем кабловске, сателитске 

и IPTV електронске мреже.  

Поступајући по налогу Правне службе Регулатора, подносилац захтева Арена спорт 

1x2 доставио је документацију у складу са чланом 82. Закона о електронским 

медијима. На основу достављене документације утврђено је следеће:  

 

НАЗИВ ПРУЖАОЦА МЕДИЈСКЕ 

УСЛУГЕ 

,,Arena channels group“ друштво са 

ограниченом одговорношћу Београд 

Назив медијске услуге Арена спорт 1x2 

Седиште и адреса правног лица 
Милутина Миланковића бр. 9а,Нови 

Београд 

Адреса студија 
Милутина Миланковића бр. 9а,Нови 

Београд 

20510293 20510293 

ПИБ 106013385 

Шифра делатности пружаоца медијске 

услуге 
6110 – кабловске телекомуникације 

Телефон 011/353-5600 

Факс  / 

Електронска пошта  rade.gojsovic@tvarenasport.com 

Веб-сајт / 

Име и презиме лица одговорног за 

заступање пружаоца медијске услуге 
Небојша Жугић 

Име и презиме главног и одговорног 

уредника пружаоца медијске услуге 
Зоран Пањковић 

Власничка структура пружаоца 

медијске услуге 

Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија а.д. Београд -100% 

Садржај медијске услуге (члан 43. став 

2. Закона о електронским медијима)  
специјализована медијска услуга 

Заштићена услуга (члан 4 тачка 20) / 

Рок важења дозволе од 2020. године до 2028. године 

 

Персонална структура: 1 запослених. 

Програмски елаборат са разрађеним програмским концептом у коме се наводи:  

- врста медијске услуге према садржају: специјализована медијска услуга; 

- циљна група којој је програм намењен: целокупна популација; 
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- језик, односно језици на којима ће се се програм емитовати: српски; 

- удео сопствене продукције: 60%; 

- удео европских аудио-визуелних дела: 10%; 

- удео српских аудио-визуелних дела: 30%; 

- удео европских аудио-визуелних дела независне продукције: 10%; 

- удео српских аудио-визуелних дела независне продукције: 30%; 

- удео телевизијског оглашавања: 20%. 

С обзиром да је поднети захтев у складу са чланом 82. Закона о електронским 

медијима,  

Правна служба предлаже: 

Да се изда дозвола за пружање услуге на основу захтева ,,Arena channels group“ 

друштво са ограниченом одговорношћу из Београда, ул. Милутина Миланковића бр. 9a 

– Арена спорт 1x2, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање услуге на основу захтева Arena channels group 

д.о.о., Београд – Арена спорт 1x2, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

  

91. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

TV Super-Sat Communication d.o.o. Beograd – TV Super Sat, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

 

Извештај Правне службе: 

У складу са чланом 82. Закона о електронским медијима, пружалац медијске услуге TV 

Super-Sat Communication d.o.o. Beograd- Vračar, ул. Мекензијева 79- TV Super Sat, 

поднео је дана 23.06.2020. године Регулаторном телу за електронске медије (у даљем 

тексту: Регулатору) захтев бр. 05-1264/20 за издавање дозволе за пружање медијске 

услуге путем електронске мреже.  

Поступајући по налогу Правне службе Регулатора, подносилац захтева TV Super Sat 

доставио је документацију у складу са чланом 82. Закона о електронским медијима. На 

основу достављене документације утврђено је следеће:  

 

НАЗИВ ПРУЖАОЦА МЕДИЈСКЕ 

УСЛУГЕ 

TV Super-Sat Communication d.o.o. 

Beograd- Vračar 

Назив медијске услуге TV Super Sat 

Седиште и адреса правног лица Мекензијева 79, Београд 

Адреса студија Мајке Јевросиме 29, Београд 

Матични број 21586650 

ПИБ 111987589 

Шифра делатности пружаоца медијске 

услуге 

6020 – Производња и емитовање 

телевизијског програма 

Телефон 063/393-936 

Факс  / 
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Електронска пошта  tvsuperstar@gmail.com 

Веб-сајт / 

Име и презиме лица одговорног за 

заступање пружаоца медијске услуге 
Ивица Голубовић 

Име и презиме главног и одговорног 

уредника пружаоца медијске услуге 
Ивица Голубовић 

Власничка структура пружаоца 

медијске услуге  
Ивица Голубовић – 100% 

Садржај медијске услуге (члан 43. 

став 2. Закона о електронским 

медијима)  

Општа медијска услуга  

Заштићена услуга (члан 4 тачка 20) / 

Рок важења дозволе Од .....2020. године до ......2028. године 

 

Персонална структура: 25 запослених 

Програмски елаборат са разрађеним програмским концептом у коме се наводи:  

- врста медијске услуге према садржају: општа медијска услуга; 

- циљна група којој је програм намењен: већи део програма намењен радном 

становништво од 25-60 година ; 

- језик, односно језици на којима ће се се програм емитовати: српски; 

- квантитативан однос између појединих врста програма који је процентуално 

изражен и опис који ће програмски садржаји бити обухваћени појединим врстама 

програма (информативни 5%, документарни 5%, научно-образовни 4%, забавни 25%, 

културно-уметнички 5%, верски 2%, филмски 5%, серијски 15%, музички 12%, дечији 

2%, програм за особе са посебним потребама 10%, програм за малолетнике 5%); 

- удео сопствене продукције 66%; 

- удео телевизијског оглашавања до 20%. 

С обзиром да је поднети захтев у складу са чланом 82. Закона о електронским 

медијима,  

Правна служба предлаже: 

Да се изда дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева TV Super-Sat 

Communication d.o.o. Beograd - Vračar, ул. Мекензијева 79 – TV Super Sat, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима. 

 

 Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева TV Super-Sat 

Communication d.o.o. Beograd - Vračar, ул. Мекензијева 79 – TV Super Sat, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима. 

 

  

92. Разматрање захтева и одлучивање o продужењу дозволе за пружање 

медијске услуге издате на основу захтева Радио-телевизија Шумадија 

д.о.о., Аранђеловац – РТШ (РТВ Шумадија), у складу са чланом 88. 

Закона о електронским медијима; 
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Обједињени извештај: 

Према Регистру пружалаца медијских услуга, ПМУ Радио-телевизија Шумадија д.о.о. 

Аранђеловац, ул. Кнеза Михајла 108 – РТШ (РТВ Шумадија) ималац је дозволе број К 

125-2 од 13.06.2012. године за пружање опште медијске услуге путем кабловске, 

сателитске и IPTV електронске комуникационе мреже. 

Рок важења дозволе до 13.06.2020. године. 

Увидом у списе предмета, Правна служба, Служба за надзор и анализу програма 

емитера и Финансијска служба Регулатора су сачиниле извештаје на основу којих је 

утврђено да РТШ (РТВ Шумадија) испуњава све услове за продужење дозволе издате 

на основу захтева, сходно члану 88. став 3. Закона о електронским медијима. 

(појединачни извештаји наведених служби се налазе у прилогу).  

Финансијска служба Регулатора је у свом извештају навела да РТШ (РТВ Шумадија) 

има дуговања по основу накнаде за пружање медијске услуге у износу од 893,03 

динара. 

Предлог Правне службе: 

Да се пружаоцу медијске услуге Радио-телевизија Шумадија д.о.о. Аранђеловац – РТШ 

(РТВ Шумадија) продужи дозвола за пружање медијске услуге 125-2 од 13.06.2012. 

године, сходно члану 88. Закона о електронским медијима. 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге К125-2 од 13.06.2012. 

године, издата Радио-телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац – РТШ (РТВ Шумадија) 

сходно члану 88. Закона о електронским медијима. 

 

  

93. Информација о достављању плана пословања за 2020. годину са 

другом изменом, Записника са 206., и 207. седнице а и Записника са 

ванседничног одлучивања од 13.02.2020. године и 18.03.2020. године 

Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија 

Војводине“  

 

Извештај Правне службе: 

Одредбом члана 51. Закона о Јавним медијским сервисима („Сл. гласник РС“ бр. 

83/2014 и 103/2015) прописано је да Јавна медијска установа Радио-телевизија 

Војводине једном годишње Савету Регулатора ради информисања подноси извештај о 

раду и пословању за претходну годину. 

Дана 15.06.2020. године ЈМУ РТВ је Регулатору доставила плана пословања за 2020. 

годину са другом изменом, Записника са 206., и 207. седнице а и Записника са 

ванседничног одлучивања од 13.02.2020. године и 18.03.2020. године Управног одбора 

Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“. 

У записнику са 206. седнице усвојен је између осталог предлог за планиранe 

програмскe садржајe, усвојен иззвештај о раду УО РТВ за 2019. годину, достављен је 

пројектовани биланс стања на дан 31.12.2020. године, пројектовани биланс успеха од 

01.01.2020 до 31.12.2020., пројектовани трошкови готовине у 2020. години, аналитика 
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финансијског плана за 2020. годину, у структуру расхода у 2020. години и план 

инвестиција за 2020. годину. 

У записнику са 207. седнице усвојен је извештај о предузетим мерама заштите од 

појаве ширења заразе у РТВ за време ванредног стања, анализа плана и прозводње 

програма у истом периоду, усвојен финансијски план за период јануар-март 2020. 

године, усвојен план пословања за 2020. са другом изменом и четвртом измеом, 

усвојен план јавних набавки и извештај о емитованом програму јануар-март 2020. 

године. 

У записнику са ванседничног одлучивања Управног одбора РТВ од 13.02.2020. године 

је усвојен план набавки за 2020. годину са другом изменом, донета одлука о 

расписивању јавног конкурса за глодур трећег програма радио РТВ, дата сагласност за 

анексе уговора о залози. 

У записнику са ванседничног одлучивања Управног одбора РТВ од 18.03.2020. године 

је усвојен план набавки за 2020. годину са трећом изменом, донето решење о избору 

Поповић Војина за глодур трећег програма радио РТВ, усвојен је извештај са јавне 

расправе Програмског савета (на тему докумнтарни програм и јутарњи програм). 

 

Констатује се да је Савет упознат са достављеном информацијом.  

 

  

94. Разматрање Извештај Службе за надзор и анализу програма у вези са 

предизборним оглашавањем емитованом 16.05.2020. године и 

25.05.2020. године у програму ПМУ Pink International Company д.о.о., 

Београд – ТВ Пинк (пријава Владане Јараковић из Удружења 

грађана Црта) и доношење одлуке;  

 

Извештај Службе за надзор и анализу програма емитера: 

Пријава је поднета због тога што је ПМУ ТВ Пинк 16.05.2020. године у 21:10 и 

25.05.2020. године у 21:30 омогућио предизборно оглашавање изборне листе 

Александар Вучић За нашу децу у изнајмљеном термину у непрекидном трајању од 23 

минута, односно 21 минут чиме је прекорачено дозвољено трајање оглашавања од 12 

минута у оквиру једног пуног сата за комерцијалне пружаоце медијске услуге, 

предвиђено чл. 35 Закон о оглашавању.  

Подносилац пријаве наводи да посебан третман за „изнајмљене термине“ није 

предвиђен ниједним важећим прописом у Србији и да „омогућавање политичким 

субјектима да се оглашавају у получасовним терминима додатно утиче на 

неравноправност учесника избора“. 

Подносилац пријаве сматра да је оваквим поступањем ПМУ ТВ Пинк поступио 

супротно обавези из члана 47 став тачка 5 да „у предизборној кампањи учесницима 

избора омогући заступљеност без дискриминације“, као и супротно одредби члана 35 

Закона о оглашавању.  

Због наведеног, подносилац пријаве, позивајући се на чл. 28 Закона о електронским 

медијима и чл. 76 Закона о оглашавању, предлаже да Регулаторно тело за електронске 

медије изрекне меру ПМУ ТВ Пинк у складу са Законом о електронским медијима као 

и да због прекршаја из члана 78 став 1 тачка 15 Закона о оглашавању против ТВ Пинк 

поднесе захтев за покретање прекршајног поступка те да обавести надлежни орган о 

постојању разлога за предузимање мера према оглашивачу.  

Надзором програма ПМУ ТВ Пинк за наведене дане утврђено је да је 16.05.2020. у 

времену од 21:09:43 до 21:32:40 приказан предизборни садржај у трајању од 22 минута 
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и 58 секунди, одвојен од осталог програма најавном и одјавном шпицом у којој пише: 

Избори 2020 закупљен термин. Утврђено је и да је 25.05.2020. на програму ТВ Пинк у 

времену од 21:29:59 до 21:51:34 приказан предизборни садржај у трајању од 21 минут и 

36 секунди одвојен од осталог програма идентичном најавном и одвојеном шпицом као 

и претходни. У наведним терминима приказани су политичке огласне поруке и 

предизборни скуп изборне листе Александар Вучић За нашу децу. 

 

 
 

Законом о оглашавању у чл. 2 став 1 тачка 1 оглашавање је дефинисано као 

„представљање у било ком облику у вези са пословањем односно професионалном или 

пословном делатношћу, ради подстицања продаје робе и услуга, продаје 

непокретности, као и преноса права и обавеза“. У чл. 31 став 1 Закона о оглашавању 

телевизијско, односно радијско оглашавање одређено је као „... вид оглашавања у 

електронским медијима који се састоји у објављивању огласних порука у 

телевизијском, односно радијском програму... “. У чл. 2 став 1 тачка 2 истог закона 

огласна порука је дефинисана као „... обавештење које чини садржај оглашавања, без 

обзира на облик, начин или средство путем којег се преноси“. 

У чл. 32 Закона о оглашавању, у вези са препознатљивошћу оглашавања, регулисано је 

да: „ТВ оглашавање и ТВ продаја морају бити лако препознатљиви и јасно и уочљиво 

звуком, сликом или просторно одвојени од осталих програмских садржаја. 

У чл. 15 ставови 1 и 2 Правилника о оглашавању и спонзорству у електронским 

медијима прецизирано је да: 

„Емитовању огласних порука или порука ТВ продаје између емисија или уз њихово 

прекидање претходи најавна шпица, а након њиховог завршетка емитује се одјавна 

шпица. 

У телевизијском програму, најавна и одјавна шпица из става 1. овог члана садржи 

текстуално обавештење на основу кога просечан гледалац може закључити да је 

садржај који следи, односно који се завршава комерцијалне природе (нпр. „Рекламе“, 

„Маркетинг“, „Огласи“, „ЕПП“ и др.)“. 

Иако, како је показано, Закон о оглашавању и Правилник о оглашавању и спонзорству 

у електронским медијима не познају „закупљен термин“ као начин обележавања 

оглашавања, односно огласних порука, Служба за надзор и анализу, на основу садржаја 

приказаног у „закупљенимн терминима“ становишта је да се ради о политичком 

предизборном оглашавању у смислу члана 3 став 2 тачка 3 Закона о оглашавању: 

„Одредбе овог закона примењују се и на активности које немају својство оглашавања у 

смислу члана 2. став 1. тачка 1) овог закона, као што су: 

3) изборне кампање и друге промотивне активности политичких организација, 

које се врше у складу са прописима који уређују изборе, као и прописима који уређују 

електронске медије“. 
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На основу изнетог произилази да се, предизборни садржаји приказани на ТВ Пинку 

наведених дана и означени, на Законом о оглашавању и Правилником о оглашавању и 

спонзорству у електронским медијима непредвиђен начин, као „закупљен термин“, 

сврставају у ТВ оглашавање и на њих се примењује Закон о оглашавању. 

У вези са предлогом подносиоца пријаве да у складу са чл. 28 Закона о електронским 

медијима, а због кршења чл. 47 став 1 тачка 5 Закона о електронским медијима 

(„Пружалац медијске услуге, у односу на свој програмски садржај, у складу са својом 

програмском концепцијом, дужан је да: 5) поштује забрану политичког оглашавања 

ван предизборне кампање, а у току предизборне кампање да регистрованим 

политичким странкама, коалицијама и кандидатима обезбеди заступљеност без 

дискриминације“), Савет РЕМ-а може прихватити аргументацију подносиоца пријаве и 

покренути поступак за изрицање мера пружаоцу медијске услуге ТВ Пинк.  

Агрументација подносиоца пријаве гласи: „Посебан третман за „изнајмљене термине“ 

који имају недвосмислену сврху оглашавања није предвиђен ниједним важећим 

прописом у Србији управо како би се донекле ублажиле негативне последице плаћеног 

политичког оглашавања на равноправност учесника кампање. Омогућавање 

политичким субјектима да се оглашавају у получасовним терминима додатно утиче на 

неравноправност учесника избора, јер „изнајмљивање“ термина је по природи ствари 

могуће само економски јачим учесницима кампање, што су доносиоци прописа имали 

у виду када нису предвидели могућност прекорачења времена намењеног оглашавању 

по основу изнајмљивања термина у предизборној кампањи“. 

Приликом одлучивања о покретању поступка за изрицање мера, Савет, међутим, мора 

имати у виду да је спорно у аргументацији подносиоца пријаве, на основу чега су 

извели закључак да доносиоци прописа нису предвидели могућност прекорачења 

времена намењеног оглашавању по основу изнајмљивања термина у предизборној 

кампањи због тога што је „по природи ствари“ изнајмљивање термина могуће „само 

економски јачим учесницима кампање“ и да је одлука донета како би се „донекле 

ублажиле негативне последице плаћеног политичког оглашавања на равноправност 

учесника кампање“. Подносилац пријаве не наводи одакле има наведена сазнања.  

Чињеница, међутим, јесте да је, према Закону о оглашавању, за комерцијалне пружаоце 

медијске услуге дозвољено 12 минута огласних порука у једном пуном сату и да је то 

вишегодишњи европски стандард који је примењен и код нас.  

Тумачење Службе за надзор и анализу јесте да се, „заступљеност без дискриминације“ 

у политичком оглашавању (чл. 47 став. 1 тачка 5 Закона о електронским медијима) 

односи, заправо, на то да пружаоци медијске услуге не смеју одбити приказивање 

политичког оглашавања неке изборне листе (осим ако није у складу са законима) и да 

свим изборним листама које имају пара да плате морају омогућити приказивање 

политичких огласних порука - без дискриминације. А изборне листе, у складу са 

својим финансијским могућностима, плаћају приказивање својих предизборних 

огласних порука. Ко има више финансијских могућности имаће више приказаних 

огласних порука, уколико тако конципира изборну кампању. Законско ограничење при 

том за комерцијалне пружаоце медијске услуге је 12 минута по пуном сату.  

Овоме у прилог додатно иде чињеница да се нико од учесника избора (проглашених 

изборних листа) није жалио Регулаторном телу за електронске медије што је у 

програму ТВ Пинк приказано политичко оглашавање једне изборне листе у трајању 

дужем од дозвољеног, односно да је нека изборна листа била дискриминисана од 

стране ТВ Пинк на начин да јој је одбијено приказивање политичких огласних порука 

које је била спремна да плати.  

О забрани дискриминације оглашивача говори члан 9 Закона о оглашавања: 
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„Забрањено је неоправдано одбити објављивање, односно емитовање огласне поруке, 

или на други начин неоправдано правити разлику или неједнако поступати, 

искључивати, ограничавати или давати првенство, различитим оглашивачима, у истим 

или сличним ситуацијама“. 

На основу изнетог, Служба за надзор и анализу сматра да нема елемената да ТВ Пинк 

буде кажњен за кршење члана 47 став 1 тачка 5 Закона о оглашавању, као ни члана 9 

Закона о оглашавању. 

Другачије стоје ствари са предлогом подносиоца пријаве да ПМУ ТВ Пинк буде 

изречена мера на основу члана 76 Закона о оглашавању због кршења чл. 35 Закона о 

оглашавању. 

Чињеница је да је ПМУ ТВ Пинк 16. маја између 21 и 22 часа емитовао оглашавање у 

трајању од 22 минута и 58 секунди и да је 25.05.2020. између 21 и 22 часа емитовао 

оглашавање у трајању од 21 минут и 36 секунди што је у супротности са дозвољених 

12 минута оглашавања у пуном сату (члан 35 став 1 Закона о оглашавању). На основу 

члана 76 став 2 закона о оглашавању, Савет има право да изрекне неку од мера 

предвиђених чланом 28 Закона о електронским медијима. У конкретном случају, због 

тога што је у наведеним терминима ПМУ ТВ Пинк емитовао оглашавање које је у 

знатној мери прекорачило дозвољених 12 минута, Савет може, ако процени да је 

адекватно, изрећи неку од мера предвиђених Законом о електронским медијима. На 

члановима Савета је да то процене и донесу одлуку. 

Следећи предлог подносиоца пријаве – подношење захтева за покретање прекршајног 

поступка због прекршаја из члана 78 став 1 тачка 15 Закона о оглашавању против ПМУ 

ТВ Пинк – није у супротности за Законом о оглашавању. Регулаторно тело већ 

годинама подноси прекршајне пријаве против пружалаца медијске услуге (међу њима 

и против ПМУ ТВ Пинк) због уочених неправилности у вези са Законом о оглашавању. 

Служба за надзор и анализу током свог редовног надзора уочава неправилности Закона 

о оглашавању и подноси Савету извештаје о уоченим неправилностима, па ће тако 

бити и овога пута.  

Закључак: Служба за надзор и анализу сматра да: 

- приказивањем политичког оглашавања 16. и 25. маја 2020. године на описани 

начин ПМУ ТВ Пинк није прекршио члан 47 став 1 тачка 5 Закона о 

електронским медијима; 

- због тога што је поступањем на описани начин 16. и 25. маја 2020. године ПМУ 

ТВ Пинк прекршио члан 35 став 1 Закона о оглашавању (емитовао оглашавање 

дуже од дозвољених 12 минута у пуном сату), Савет може, ако процени да је 

адекватно тежини уоченог прекршаја, изрећи неку од мера предвиђених 

Законом о електронским медијима; 

- што се тиче покретања прекршајног поступка против ПМУ ТВ Пинк због 

кршења забране емитовања оглашавања дужег од 12 минута у пуном сату (чл. 

35 став 1, односно чл. 78 став 1 тачка 15 Закона о оглашавању), учињеног на 

описани начин 16. и 25. маја 2020. године, Служба за надзор и анализу ће, 

поступајући по установљеној пракси, након извршеног редовног надзора 

сачинити и поднети Савету извештај о свим уоченим неправилностима Закона о 

оглашавању учињеним у месецу мају 2020. године, који ће садржати и у пријави 

наведене две неправилности из члана 35 став 1 Закона о оглашавању. 

 

 Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно 

донели 
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О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским 

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

кршења члана 35 став 1. Закона о оглашавању. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

  

95. Разматрање извештај о надзору пружалаца медијских услуга током 

предизборне кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе – 

VIII пресек (период 13.06.2020.-18.06.2020 године) и доношење 

одлуке; 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета потребном 

већином донели  

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Извештај о надзору пружалаца медијских услуга током предизборне 

кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе – VIII пресек (период 

13.06.2020.-18.06.2020 године) 

 

96. Разно; 

 

Записник сачинила  

Душица Недељковић  

 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


