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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 338. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 22.04.2019. године, са почетком у 14 часова. 

 

У раду седнице учествовали су телефонским путем сходно члану 37. Став 2 

Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

2. Оливера Зекић, члан Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. мр. Горана Пековић, члан Савета 

5. Ђорђe Возаревић, члан Савета 

6. Радојe Кујовић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

Седницом је председавао заменик председника Савета, Горан Петровић, који је 

констатовао да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.  

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

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

пружаоца медијске услуге Друштво за радио и дифузију ТИМ Радио д.о.о. 

Прњавор, ул. Арчибалда Рајса, занатски центар бб-Тим телевизија, сходно члану 

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

3. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Millennium Bet d.o.o. 

Београд, ул. Сурчински пут 1а-Millennium sport, бр. 05-668/19 од 15.04.2019. 

године за упис у Регистар медијских услуга, сходно члану 74. став 1. тачка 2. 

Закона о електронским медијима; 

4. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Предузећа за производњу, промет и услуге Клик 

Комерц д.о.о. Ариље, ул. Војводе Мишића бр.38 - ТВ Клик; 

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Еуро Алфа 

д.о.о. Суботица-Naxi city радио 88,3, за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 
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6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности у поступку покренутом на основу пријаве Драгана Јеремића, против 

пружаоца медијских услуга Радио Ваљево и доношење одлуке;  

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

Удружење за заштиту уставности и законитости због приказивања програмског 

садржаја пружаоца медијских услуга Хепи ТВ, „..због повреде општих интереса 

у ријалитију Парови, када је дошло до вађења пиштоља једног од учесника 

ријалитија...“ и доношење одлуке; 

8. Разматрање Извештаја о броју неправилности у вези са законом о оглашавању 

код комерцијалних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за 

пружање медијске услуге за подручје целе републике и код ЈМУ Радио-

телевизија Србије (РТС)-март 2019. и доношење одлуке; 

9. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. 03-

3169/13/17-1 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге „Luna 

Media“ д.о.о. Ужице, Вуколе Дабића 11/5-Luna Radio 92,0 и 103,6 утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге радија; 

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

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

К430 Милош Стошић пр Агенција за маркетинг SKAY Media team Врање, 

Ранутовац бб - Radio Skay 88,90; 

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

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

К431 Милош Стошић пр Агенција за маркетинг SKAY Media team Врање, 

Ранутовац бб - TV Skay; 

12. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/348-

2502/18 од 31.03.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Предузеће за 

маркетинг, издавачку делатност, радио и телвизију „Happy TV“ д.о.о. Београд, 

Алексндра Дубчека 14- Happy Reality 1, утврђена висина накнаде за пружање 

медијске услуге телевизије; 

13. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/27-

1445/17 од 21.04 2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге „ТВ Апатин“ 

д.о.о. Апатин, Петефи Шандора 4 - ТВ Апатин, утврђена висина накнаде за 

пружање медијске услуге телевизије; 

14. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/405-

323/19-1 од 27.02.2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге „Brainz“ д.о.о. 

Београд, Булевар Зорана Ђинђића 8а - Brainz TV, утврђена висина накнаде за 

пружање медијске услуге телевизије; 

15. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/233-

1255/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Друштво за 

радио и телевизијске активности „Kopernikus Cable Network„ д.о.о. Ниа, Цара 

Душана 45-TV K::CN Sever, утврђена висина накнаде за пружање медијске 

услуге радија; 

16. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/392-

2563/18-1 од 26.12.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге „Дискос“ 
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д.о.о. за издавање и производњу носача звука и слике Александровац, 

Крушевачка 22 - ТВ Дискос, утврђена висина накнаде за пружање медијске 

услуге телевизије; 

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

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

К415 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 1; 

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

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

К416 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 2; 

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

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

К417 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 3; 

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

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

К418 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 4; 

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

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

К419 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 5; 

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

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

К420 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 6; 

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

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

К421 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 7; 

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

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

К342 Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију „Happy 

TV“ д.о.о. Београд, Александра Дубчека 14-Happy Reality 2; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге Д.о.о. Краљевачка телевизија - КА ТВ 

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

електронским медијима; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге Телевизија Пожега д.о.о. Пожега - ТВ 

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

електронским медијима; 

27. Разматрање и доношење одлуке о понудама достављеним од стране стечајног 

управника Привредног друштва за телекомуникације „ТВ Метрополис“ д.о.о. 

Београд за процену стечајног дужника као правног лица; 

28. Извештај адвоката о статусу парничног поступка покренутог по тужби 

Предузећа за радио, телевизију и маркетинг „Алфа продукција“ д.о.о. Ужице, ул. 

Димитрија Туцовића бр. 133 - ТВ Алфа за накнаду штете; 
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29. Извештај са завршне конференције пројекта „Јачање правосудне експертизе о 

слободи изражавања и медија у Југоисточној Европи“ - JUFREX, 4-5. априла 

2019. године, Сарајево, БиХ; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 338. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

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

пружаоца медијске услуге Друштво за радио и дифузију ТИМ Радио доо 

Прњавор, ул. Арчибалда Рајса, занатски центар бб - Тим телевизија, сходно 

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

3. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Millennium Bet d.o.o. 

Београд, ул. Сурчински пут 1а - Millennium sport, бр. 05-668/19 од 15.04.2019. 

године за упис у Регистар медијских услуга, сходно члану 74. став 1. тачка 

2. Закона о електронским медијима; 

4. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Предузећа за производњу, промет и услуге Клик 

Комерц д.о.о. Ариље, ул. Војводе Мишића бр.38 - ТВ Клик; 

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Еуро Алфа 

д.о.о. Суботица - Naxi city радио 88,3, за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности у поступку покренутом на основу пријаве Драгана Јеремића, 

против пружаоца медијских услуга Радио Ваљево и доношење одлуке;  

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

дописа Удружење за заштиту уставности и законитости због приказивања 

програмског садржаја пружаоца медијских услуга Хепи ТВ, „..због повреде 

општих интереса у ријалитију Парови, када је дошло до вађења пиштоља 

једног од учесника ријалитија...“ и доношење одлуке; 

8. Разматрање Извештаја о броју неправилности у вези са законом о 

оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са 

дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе републике и код 

ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС)-март 2019. и доношење одлуке; 

9. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. 03-

3169/13/17-1 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге „Luna 

Media“д.о.о. Ужице, Вуколе Дабића 11/5- Luna Radio 92,0 и 103,6 утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге радија; 
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10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

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

бр. К430 Милош Стошић пр Агенција за маркетинг SKAY Media team 

Врање, Ранутовац бб - Radio Skay 88,90; 

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

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

бр. К431 Милош Стошић пр Агенција за маркетинг SKAY Media team 

Врање, Ранутовац бб – TV Skay; 

12. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/348-

2502/18 од 31.03.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Предузеће 

за маркетинг, издавачку делатност, радио и телвизију „Happy TV“ д.о.о. из 

Београда, Алексндра Дубчека 14-Happy Reality 1, утврђена висина накнаде 

за пружање медијске услуге телевизије; 

13. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/27-

1445/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге „ТВ 

Апатин“ д.о.о. Апатин, Петефи Шандора 4 - ТВ Апатин, утврђена висина 

накнаде за пружање медијске услуге телевизије; 

14. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/405-

323/19-1 од 27.02.2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге „Brainz“ 

д.о.о. Београд, Булевар Зорана Ђинђића 8а - Brainz TV, утврђена висина 

накнаде за пружање медијске услуге телевизије; 

15. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/233-

1255/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Друштво за 

радио и телевизијске активности „Kopernikus Cable Network“ д.о.о. Ниш, 

цара Душана 45- TV K::CN Sever, утврђена висина накнаде за пружање 

медијске услуге радија; 

16. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/392-

2563/18-1 од 26.12.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге „Дискос“ 

д.о.о. за издавање и производњу носача звука и слике Александровац, 

Крушевачка 22-ТВ Дискос, утврђена висина накнаде за пружање медијске 

услуге телевизије; 

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

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

бр. К415 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 1; 

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

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

бр. К416 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 2; 

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

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

бр. К417 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 3; 

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

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

бр. К418 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 4; 
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21. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

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

бр. К419 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 5; 

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

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

бр. К420 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 6; 

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

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

бр. К421 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 7; 

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

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

бр. К342 Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију 

„Happy TV“ д.о.о. Београд, Александра Дубчека 14- Happy Reality 2; 

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

на који је издата пружаоцу медијске услуге Д.о.о. Краљевачка телевизија - 

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

о електронским медијима; 

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

на који је издата пружаоцу медијске услуге Телевизија Пожега д.о.о. Пожега 

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

електронским медијима; 

27. Разматрање и доношење одлуке о понудама достављеним од стране 

стечајног управника Привредног друштва за телекомуникације „ТВ 

Метрополис“ д.о.о. Београд за процену стечајног дужника као правног 

лица; 

28. Извештај адвоката о статусу парничног поступка покренутог по тужби 

Предузећа за радио, телевизију и маркетинг „Алфа продукција“ д.о.о. 

Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 133 - ТВ Алфа за накнаду штете; 

29. Извештај са завршне конференције пројекта „Јачање правосудне 

експертизе о слободи изражавања и медија у Југоисточној Европи“ - 

JUFREX, 4-5. априла 2019. године, Сарајево, БиХ; 

 

 
 

2. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

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

пружаоца медијске услуге Друштво за радио и дифузију ТИМ Радио доо 

Прњавор, ул. Арчибалда Рајса, занатски центар бб - Тим телевизија, сходно 

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

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге, бр. 406 од 

05.11.2019. године, пружаоцу медијске услуге Друштво за радио и дифузију ТИМ 

Радио доо Прњавор, ул. Арчибалда Рајса, занатски центар бб - Тим телевизија, сходно 

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

 

Да се представник пружаоца медијске услуге Друштво за радио и дифузију ТИМ 

Радио доо Прњавор, ул. Арчибалда Рајса, занатски центар бб - Тим телевизија позове на 

седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о чињеници која је била основ за 

покретање поступка. 

 
 

3. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Millennium Bet d.o.o. 

Београд, ул. Сурчински пут 1а - Millennium sport, бр. 05-668/19 од 15.04.2019. 

године за упис у Регистар медијских услуга, сходно члану 74. став 1. тачка 

2. Закона о електронским медијима;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Да се пружалац медијске услуге Millennium Bet d.o.o. Београд, ул. Сурчински 

пут 1а - Millennium sport, упише у Регистар медијских услуга пружаоца који медијске 

услуге пружају искључиво путем глобалне информатичке мреже, сходно члану 74. став 

1. тачка 2. Закона о електронским медијима. 

 

 
 

4. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Предузећа за производњу, промет и услуге Клик 

Комерц д.о.о. Ариље, ул. Војводе Мишића бр.38 - ТВ Клик;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да планираном променом власничке структуре пружаоца медијске 

услуге Предузећа за производњу, промет и услуге Клик Комерц д.о.о. Ариље, ул. 

Војводе Мишића бр.38 - ТВ Клик, која би била извршена тако што би дотадашњи 

оснивачи друштва Петар Танасковић са 40% удела у капиталу друштва и Предраг 

Остојић са 60% удела у капиталу друштва, пренели своје целокупне оснивачке уделе на 

новоосновано привредно друштво РТВ ГМ Инфо група д.о.о. Горњи Милановац, неће 

настати стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

 
 

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Еуро Алфа 

д.о.о. Суботица - Naxi city радио 88,3, за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ услуге Еуро Алфа д.о.о. Суботица - Naxi city радио 88,3 за 

продужење дозволе. 

 
 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности у поступку покренутом на основу пријаве Драгана Јеремића, 

против пружаоца медијских услуга Радио Ваљево и доношење одлуке;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицање мере према ПМУ Радио Ваљево. 

 

Налаже се стручној служби да позове представника ПМУ на следећу седницу 

Савета ради изјашњења. 

 
 

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

дописа Удружење за заштиту уставности и законитости због приказивања 

програмског садржаја пружаоца медијских услуга Хепи ТВ, „..због повреде 

општих интереса у ријалитију Парови, када је дошло до вађења пиштоља 

једног од учесника ријалитија...“ и доношење одлуке;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места поктретању поступка. 

 
 

8. Разматрање Извештаја о броју неправилности у вези са законом о 

оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са 

дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе републике и код 

ЈМУ Радио-телевизија србије (РТС)- март 2019. и доношење одлуке;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца 

медијских услуга Предузеће за информисање и маркетинг Pink Internacional Company 

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

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

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

Nacionalna Happy TV у вези са повредама одредби члана 12; 29.1.1; 29.1.2; 32; 33.4; 
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35.1; 37.3; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе за надзор и 

анализу за месец март 2019. године. 

 
 

9. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. 03-

3169/13/17-1 од 21. 04. 2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге „Luna 

Media“ д.о.о. Ужице, Вуколе Дабића 11/5- Luna Radio 92,0 и 103,6 утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге радија;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

МЕЊА СЕ Привремено Решење Савета Регулаторног тела за електронске медије 

бр. 03-3169/13/17-1 од 21. априла 2017. године тако што : 

 

- у преамбули Решења, речи: „Информативни и маркетиншки центар „Luna 

Media“д.о.о.“, мењају се речима: „Luna Media“д.о.о.; 

 

-у ставу 1, речи „Информативни и маркетиншки центар „Luna Media“д.о.о.“, 

мењају се речима: „Luna Media“д.о.о.“;  

 

-у образложењу Решења, речи: „Информативни и маркетиншки центар „Luna 

Media“д.о.о.“, мењају се речима: „Luna Media“д.о.о. 

 

У осталом делу, Решење бр. 03-3169/13/17-1 од 21. априла 2017. године, остаје 

непромењено. 

 
 

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

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

бр. К430 Милош Стошић пр Агенција за маркетинг SKAY Media team 

Врање, Ранутовац бб - Radio Skay 88,90;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге радија 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге: Милош Стошић пр Агенција за маркетинг SKAY Media 

team Врање, Ранутовац бб - Radio Skay 88,90, МБ 63241105, почев од.....,у износу од 

5,28 динара. 

 
 

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

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

бр.К431 Милош Стошић пр Агенција за маркетинг SKAY Media team 

Врање, Ранутовац бб – TV Skay;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге : Милош Стошић пр Агенција за маркетинг SKAY Media 

team Врање, Ранутовац бб - TV Skay, МБ 63241105, почев од.....,у износу од 219,74 

динара. 

 
 

12. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/348-

2502/18 од 31.03.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Предузеће 

за маркетинг, издавачку делатност, радио и телвизију „Happy TV“ д.о.о. 

Београд, Алексндра Дубчека 14- Happy Reality 1, утврђена висина накнаде 

за пружање медијске услуге телевизије;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге : Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и 

телвизију „HAPPY TV“ д.о.о. Београд, Алексндра Дубчека 14- Happy Reality 1, почев од 

23.04.2019. године,у износу од 218.046,80 динара. 

 

 
 

13. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/27-

1445/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге „ТВ 

Апатин“ д.о.о. Апатин, Петефи Шандора 4 - ТВ Апатин, утврђена висина 

накнаде за пружање медијске услуге телевизије;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге: „ТВ Апатин“ д.о.о. Апатин, Петефи Шандора 4 - ТВ 

Апатин, почев од 23.04.2019. године,у износу од 253.060,62 динара. 

 

 
 

14. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/405-

323/19-1 од 27. 02. 2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге „Brainz“ 

д.о.о. Београд, Булевар Зорана Ђинђића 8а – Brainz TV, утврђена висина 

накнаде за пружање медијске услуге телевизије;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге: „Brainz“ д.о.о. Београд, Булевар Зорана Ђинђића 8а – 

Brainz TV, почев од 23.4.2019.године, у износу од 256.548,74 динара. 

 

 
 

15. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/233-

1255/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Друштво за 

радио и телевизијске активности „Kopernikus Cable Network„ д.о.о. Ниш, 

Цара Душана 45- TV K::CN Sever, утврђена висина накнаде за пружање 

медијске услуге радија;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге : Друштво за радио и телевизијске активности 

„Kopernikus Cable Network„ д.о.о. Ниш, Цара Душана 45- TV K::CN Sever, почев од 

23.04.2019. године,у износу од 20.391,18 динара. 

 

 
 

16. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/392-

2563/18-1 од 26.12.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге „Дискос“ 

д.о.о. за издавање и производњу носача звука и слике Александровац, 

Крушевачка 22-ТВ Дискос, утврђена висина накнаде за пружање медијске 

услуге телевизије;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге : „Дискос“ д.о.о. за издавање и производњу носача звука 

и слике Александровац, Крушевачка 22-ТВ Дискос, почев од 23.04.2019. године, у 

износу од 5.061,94 динара. 

 
 

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

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

бр. К415 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 1;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге: „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 1, 

МБ 20136588, почев од. 23.04.2019.,у износу од 5.896,08 динара. 

 

 
 

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

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

бр. К416 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 2;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге: „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 2, 

МБ 20136588, почев од 23.04.2019. у износу од 5.896,08 динара. 

 

 
 

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

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

бр. К417 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 3;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге: „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 3, 

МБ 20136588, почев од 23.04.2019. у износу од 5.896,08 динара. 

 

 
 

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

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

бр. К418 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 4;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге: „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 4, 

МБ 20136588, почев од. 23.04.2019. у износу од 5.896,08 динара. 
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21. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

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

бр. К419 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 5;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге: „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 5 

МБ 20136588, почев од 23.04.2019. у износу од 5.896,08 динара. 

 

 
 

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

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

бр. К420 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 6;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге: „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 6, 

МБ 20136588, почев од 23.04.2019. у износу од 5.896,08 динара. 

 

 
 

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

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

бр. К421 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 7;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге: „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 7, 

МБ 20136588, почев од 23.04.2019. у износу од 5.896,08 динара. 

 

 
 

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

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

бр. К342 Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију 

„Happy TV“ д.о.о. Београд, Александра Дубчека 14-Happy Reality 2;  
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге : Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и 

телвизију „Happy TV“ д.о.о. Београд, Александра Дупчека 14-Happy Reality 2, 

МБ17004301, почев од 23.04.2019. у износу од 218.240,46 динара. 

 

 
 

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

на који је издата пружаоцу медијске услуге Д.о.о. Краљевачка телевизија – 

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

о електронским медијима;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 
 

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

на који је издата пружаоцу медијске услуге Телевизија Пожега д.о.о. Пожега 

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

електронским медијима;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 
 

27. Разматрање и доношење одлуке о понудама достављеним од стране 

стечајног управника Привредног друштва за телекомуникације „ТВ 

Метрополис“ д.о.о., Београд за процену стечајног дужника као правног 

лица;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Прихвата се понуда фирме која је доставила нижу цену за процену стечајног 

дужника као правног лица Printex d.o.o. Мачванска Митровица - по цени од 144.000 

динара (120.000 + ПДВ). 
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28. Извештај адвоката о статусу парничног поступка покренутог по тужби 

Предузећа за радио, телевизију и маркетинг „Алфа продукција“ д.о.о. 

Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 133 - ТВ Алфа за накнаду штете;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Извештај. 

 
 

29. Извештај са завршне конференције пројекта „Јачање правосудне 

експертизе о слободи изражавања и медија у Југоисточној Европи“ - 

JUFREX, 4-5. априла 2019. године, Сарајево, БиХ;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем. 

 

 

 

Седница завршена у 14:30 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


