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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 353. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 16.09.2019. године, са почетком у 11 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 захтеву пружаоца медијске услуге радија JC&Company 

d.o.o. Београд - KPTM је радио, бр. 05-1512/19 од 14.08.2019. године, за упис у 

Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о 

електронским медијима; 

3. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Ameri TV d.o.o. Beograd - 

Ameri TV, бр. 05-1367/19 од 22.07.2019. 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 пружаоца медијске услуге Д.о.о. за 

промет и услуге 96 Чачaк - Радио 96 97,8 за промену власничке структуре; 

5. Разматрање и доношење одлуке по захтеву ТВ Апатин д.о.о. Апатин - ТВ 

Апатин за промену власничке структуре пружаоца медијске услуге, сходно 

члану 105. Закона о електронским медијима; 

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

услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање медијске услуге бр. 

551/2019, Телевизија спорта и здравља СОС Канал Плус д.о.о. Београд - Сос 

Канал Плус; 
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7. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге радија коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање медијских 

услуга бр. 551/2019: Radio Galaxy д.о.о. Лазаревац - Radio Galaxy 89,3; 

8. Разматрање и доношење одлуке о укидању Решења Савета бр. ЦЧСС-1/18/19-12 

од 30.07.2019. године за Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад - ВТВ о утврђивању 

висине накнаде за право на пружање аудио-визуелне медијске услуге; 

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

пружање медијске услуге за Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад - ВТВ за алотменте 

Црвени Чот, Суботица и Сомбор; 

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

услуге радија коју је дужан да плаћа ималац дозволе Милена Вучетић ПР 

Агенција за бежичне телекомуникације Пундосат Ариље - Радио Рзавац 96,0; 

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

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

медијских услуга бр. К433: Друштво за телекомуникације HD-WIN д.о.о. 

Београд - Star TV Plus; 

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

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

медијских услуга бр. К435: Друштво за телекомуникације Друштво за 

телекомуникације HD-WIN д.о.о. Београд - Super Star TV; 

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

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

медијских услуга број К437 Предузеће за производњу телевизијског програма 

Minacord media д.о.о. Београд - K1 Studio; 

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

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

медијских услуга бр. К361: Balkan kablovska TV д.о.о. Нови Сад - Балкан ТВ; 

15. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/364-

2554/18-1 од 26.12.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Прва 

телевизија д.о.о. Београд - Prva Files, утврђена висина накнаде за пружање 

медијске услуге; 

16. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/365-

2555/18-1 од 26.12.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Прва 

телевизија д.о.о. Београд - Prva kick, утврђена висина накнаде за пружање 

медијске услуге; 

17. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/366-

2556/18-1 од 26.12.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Прва 

телевизија д.о.о. Београд - Prva life, утврђена висина накнаде за пружање 

медијске услуге; 

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

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

медијских услуга бр. К438-1: Предузеће за производњу телевизијског програма 

Minacord media д.о.о. Београд - Kkids; 

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

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

медијских услуга бр. К439: Предузеће за производњу телевизијског програма 

Minacord media д.о.о. Београд - TV.Dr; 

20. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева Предузеће за производњу 

промет и услуге Клик Комерц д.о.о. Горњи Милановац - ТВ Клик за приступ 

другом мултиплексу у алотменту Рудник-Црни врх; 
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21. Разматрање Извештаја за Савет о броју неправилности у вези са Законом о 

оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са 

дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ 

Радио-телевизија Србије (РТС) за јул 2019. године; 

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Д.о.о. за промет и услуге 96 Чачaк, пре истека времена на које је издата сходно 

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

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Предузеће за информисање и трговину КД Чава за радио и новинску издавачку 

делатност Славко Чава Павловић к.д. Осечина - Радио Осечина 88,1, пре истека 

времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ Уб компани д.о.о. Београд - Радио Пингвин 107,2, пре истека времена на 

које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

25. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Панда радио д.о.о. Кањижа - Радио Панда, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 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 Предузеће за производњу, промет и 

услуге Santos-comerce д.о.о. Зрењанин - ТВ Сантос, 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 пружаоцу медијске услуге 

Предузеће за производњу, промет и услуге Santos-comerce д.о.о. Зрењанин - ТВ 

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

електронским медијима; 

28. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

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

пружаоца медијске услуге Društvo za telekomunikacije HD WIN д.о.о. Београд. -

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

29. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

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

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

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

30. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

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

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

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

31. Доношење одлуке о подношењу пријаве потраживања после отварања стечаја 

над Nova RS Television д.о.о. Београд - Nova RS-kabl TV матични број 20940212, 

ПИБ 108146850; 

32. Извештај са педесетдругог састанка Контакт Комитета директиве о 

аудиовизуелним медијским услугама 1. јул 2019. године, Белгија; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

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

 

Усваја се предложени дневни ред 353. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

 

О Д Л У К А 

 

Усваја се дневни ред 353. ванредне седнице. 

 

  
 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија JC&Company 

d.o.o. Београд – KPTM је радио, бр. 05-1512/19 од 14.08.2019. године, за упис 

у Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о 

електронским медијима; 

3. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Ameri TV d.o.o. 

Beograd - Ameri TV, бр. 05-1367/19 од 22.07.2019. 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 пружаоца медијске услуге Д.о.о. 

за промет и услуге 96 Чачaк - Радио 96 97,8 за промену власничке 

структуре; 

5. Разматрање и доношење одлуке по захтеву ТВ Апатин д.о.о. Апатин - ТВ 

Апатин за промену власничке структуре пружаоца медијске услуге, сходно 

члану 105. Закона о електронским медијима; 

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

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

бр. 551/2019, Телевизија спорта и здравља СОС Канал Плус д.о.о. Београд - 

Сос Канал Плус; 

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

услуге радија коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање медијских 

услуга бр. 551/2019: Radio Galaxy д.о.о. Лазаревац - Radio Galaxy 89,3; 

8. Разматрање и доношење одлуке о укидању Решења Савета бр. ЦЧСС-

1/18/19-12 од 30.07.2019. године за Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад - ВТВ о 

утврђивању висине накнаде за право на пружање аудио-визуелне медијске 

услуге; 

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

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

алотменте Црвени Чот, Суботица и Сомбор; 

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

услуге радија коју је дужан да плаћа ималац дозволе Милена Вучетић ПР 

Агенција за бежичне телекомуникације Пундосат Ариље - Радио Рзавац 

96,0; 

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

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

медијских услуга бр. К433: Друштво за телекомуникације HD-WIN д.о.о. 

Београд - Star TV Plus; 
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12. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

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

медијских услуга бр. К435: Друштво за телекомуникације Друштво за 

телекомуникације HD-WIN д.о.о. Београд - Super Star TV; 

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

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

медијских услуга број К437 Предузеће за производњу телевизијског 

програма Minacord media д.о.о. Београд - K1 Studio; 

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

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

медијских услуга бр. К361: Balkan kablovska TV д.о.о. Нови Сад - Балкан 

ТВ; 

15. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/364-

2554/18-1 од 26.12.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Прва 

телевизија д.о.о. Београд - Prva Files, утврђена висина накнаде за пружање 

медијске услуге; 

16. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/365-

2555/18-1 од 26.12.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Прва 

телевизија д.о.о. Београд - Prva kick, утврђена висина накнаде за пружање 

медијске услуге; 

17. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/366-

2556/18-1 од 26.12.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Прва 

телевизија д.о.о. Београд - Prva life, утврђена висина накнаде за пружање 

медијске услуге; 

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

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

медијских услуга бр. К438-1: Предузеће за производњу телевизијског 

програма Minacord media д.о.о. Београд - Kkids; 

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

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

медијских услуга бр. К439: Предузеће за производњу телевизијског 

програма Minacord media д.о.о. Београд - TV.Dr; 

20. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева Предузеће за производњу 

промет и услуге Клик Комерц д.о.о. Горњи Милановац - ТВ Клик за 

приступ другом мултиплексу у алотменту Рудник-Црни врх; 

21. Разматрање Извештаја за Савет о броју неправилности у вези са Законом о 

оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са 

дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код 

ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС) за јул 2019. године; 

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Д.о.о. за промет и услуге 96 Чачaк, пре истека времена на које је издата 

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

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Предузеће за информисање и трговину КД Чава за радио и новинску 

издавачку делатност Славко Чава Павловић к.д. Осечина - Радио Осечина 

88,1, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ Уб компани д.о.о. Београд - Радио Пингвин 107,2, пре истека времена 
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на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

25. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Панда радио д.о.о. Кањижа - Радио Панда, пре истека времена на које је 

издата сходно члану 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 Предузеће за производњу, 

промет и услуге Santos-comerce д.о.о. Зрењанин - ТВ Сантос, 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 пружаоцу медијске услуге 

Предузеће за производњу, промет и услуге Santos-comerce д.о.о. Зрењанин - 

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

електронским медијима; 

28. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

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

пружаоца медијске услуге Društvo za telekomunikacije HD WIN д.о.о. 

Београд. -Женска ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о 

електронским медијима; 

29. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

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

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

Mini Ultra, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским 

медијима; 

30. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

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

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

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

31. Доношење одлуке о подношењу пријаве потраживања после отварања 

стечаја над Nova RS Television д.о.о. Београд - Nova RS-kabl TV матични 

број 20940212, ПИБ 108146850; 

32. Извештај са педесетдругог састанка Контакт Комитета директиве о 

аудиовизуелним медијским услугама 1. јул 2019. године, Белгија; 
 

 
 

2. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија JC&Company 

d.o.o. Београд - KPTM је радио бр. 05-1512/19 од 14.08.2019. 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 радија JC&Company d.o.o. Београд - KPTM је 

радио, 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. 
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3. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Ameri TV d.o.o. 

Beograd - Ameri TV, бр. 05-1367/19 од 22.07.2019. 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 радија Ameri TV d.o.o. Beograd - Ameri TV, 

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 пружаоца медијске услуге Д.о.о. 

за промет и услуге 96 Чачaк - Радио 96 97,8 за промену власничке 

структуре;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре Д.о.о. за промет и услуге 96 Чачaк - Радио 96 97,8 која би била извршена тако 

што би досадашњи оснивач тог друштва Драган Милуновић пренео целокупан свој 

оснивачки удео у висини од 100% у капиталу друштва на физичко лице Златана 

Мајдака из Београда, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

 
 

5. Разматрање и доношење одлуке по захтеву ТВ Апатин д.о.о. Апатин - ТВ 

Апатин за промену власничке структуре пружаоца медијске услуге, сходно 

члану 105. Закона о електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге ТВ Апатин д.о.о. Апатин - ТВ Апатин 

којим ће се обавестити да је према одредби члана 105. Закона о електронским медијима, 

ималац дозволе за пружање медијске дозволе дужан да сваку промену власничке 

структуре у основном капиталу, претходно пријави Регистратору у писаној форми, као 

и да ће Савет Регулатора убудуће, у случају поновног непријављивања промене 

власничке структуре, покренути поступак за изрицање мера (члан 28. Закона о 

електронским медијима). 
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6. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

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

бр. 551/2019, Телевизија спорта и здравља СОС Канал Плус д.о.о. Београд - 

Сос Канал Плус;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је 

дужан да плаћа пружалац медијске услуге Телевизија спорта и здравља СОС Канал 

Плус д.о.о. Београд - Сос Канал Плус, МБ 21350435, ималац Дозволе за пружање 

медијске услуге број 551/2019, почев од 16. септембра 2019. године па убудуће док за 

то постоје законски услови,у укупном износу од 11.664.169,49 динара. 

 

Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, 

плати за првих шест месеци пружања медијске услуге 1/2 годишње накнаде за пружање 

медијске услуге из става 1. изреке решења,умањену за износ депозита, тако да је 

потребно да уплати износ од 2.916.042,75 динара у року од осам дана од дана пријема 

овог решења, на рачун Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са 

назнаком – сврха плаћања: Уплата шестомесечне накнаде за пружање медијске услуге и 

позивом на број овог решења. 

  

Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, 

почев од .... јануара 2020. године плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за 

пружање медијске услуге из става 1. изреке решења, и то у износу од 972.014,12 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. 

 

 
 

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

услуге радија коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање медијских 

услуга бр. 551/2019: Radio Galaxy д.о.о. Лазаревац - Radio Galaxy 89,3;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге радија коју 

је дужан да плаћа пружалац медијске услуге Radio Galaxy д.о.о. Лазаревац - Radio 

Galaxy 89,3, МБ 21388793, бр. Дозволе за пружање медијске услуге 551/2019, почев од 

16. септембра 2019. године па убудуће док за то постоје законски услови, у укупном 

износу од 16.916,25 динара. 
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Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, 

плати за првих шест месеци пружања медијске услуге 1/2 годишње накнаде за пружање 

медијске услуге из става 1. изреке решења,умањену за износ депозита,тако да је 

потребно да уплати износ од 4.299,13 динара у року од осам дана од дана пријема 

дозволе за пружање медијске услуге и овог решења, на рачун Регулаторног тела за 

електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања: Уплата шестомесечне 

накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог решења. 

  

Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, 

почев од ..... 2020.године плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање 

медијске услуге из става 1. изреке решења, и то у износу од 1.409,69 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. 

 

 
 

8. Разматрање и доношење одлуке о укидању Решења Савета бр. ЦЧСС-

1/18/19-12 од 30.07.2019. године за Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад - ВТВ о 

утврђивању висине накнаде за право на пружање аудио-визуелне медијске 

услуге;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

О Д Л У К У 

 

УКИДА СЕ РЕШЕЊЕ Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. 

ЦЧСС-1/18/19-12 од 30. јула 2019. године којим је утврђена висина годишње накнаде 

пружаоцу медијске услуге Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад - ВТВ. 

 

 
 

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

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

алотменте Црвени Чот, Суботица и Сомбор;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је 

дужан да плаћа пружалац медијске услуге Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад - ВТВ, МБ 

08691193, ималац Дозволе за пружање медијске услуге број 548/2019, почев од 16. 

септембра 2019. године па убудуће док за то постоје законски услови, у укупном износу 

од 8.126.727,98 динара. 

 

Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, 

плати за првих шест месеци пружања медијске услуге 1/2 годишње накнаде за пружање 
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медијске услуге из става 1. изреке решења, умањену за износ депозита, тако да је 

потребно да уплати износ од 2.031.682,99 динара у року од осам дана од дана пријема 

овог решења, на рачун Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са 

назнаком – сврха плаћања: Уплата шестомесечне накнаде за пружање медијске услуге и 

позивом на број овог решења.  

 

Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, 

почев од ..... 2020. године плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање 

медијске услуге из става 1. изреке решења, и то у износу од 677.227,33 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. 

 

 
 

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

услуге радија коју је дужан да плаћа ималац дозволе Милена Вучетић ПР 

Агенција за бежичне телекомуникације Пундосат Ариље - Радио Рзавац 

96,0;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге радија коју 

је дужан да плаћа пружалац медијске услуге Милени Вучетић ПР Агенција за бежичне 

телекомуникације Пундосат из Ариља - Радио Рзавац 96,0, МБ 65041847, бр. Дозволе за 

пружање медијске услуге 552/2019, почев од 16. септембра 2019. године па убудуће док 

за то постоје законски услови, 

у укупном износу од 7.230,00 динара 

 

Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, 

плати за првих шест месеци пружања медијске услуге 1/2 годишње накнаде за пружање 

медијске услуге из става 1. изреке решења,умањену за износ депозита,тако да је 

потребно да уплати износ од 1.808.00 динара у року од осам дана од дана пријема 

дозволе за пружање медијске услуге и овог решења, на рачун Регулаторног тела за 

електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања: Уплата шестомесечне 

накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог решења  

 

Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, 

почев од ______2020. године плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за 

пружање медијске услуге из става 1. изреке решења, и то у износу од 602,50 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. 
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11. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

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

медијских услуга бр. К433: Друштво за телекомуникације HD-WIN д.о.о. 

Београд - Star TV Plus;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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 : Друштво за телекомуникације HD-WIN д.о.о. Београд - 

Star TV Plus, МБ 20510293, почев од 16.септембра 2019. године, у износу од 176.043,22 

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 14.670,27 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. 

 

 
 

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

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

медијских услуга бр. К435: Друштво за телекомуникације HD-WIN д.о.о. 

Београд - Super Star TV;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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 : Друштво за телекомуникације HD-WIN д.о.о. Београд - 

Super Star TV, МБ 20510293, почев од 16.септембра 2019.,у износу од 176.043,22 

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 14.670,27 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. 
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13. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

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

медијских услуга број К437 Предузеће за производњу телевизијског 

програма Minacord media д.о.о. Београд - K1 Studio;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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 : Предузеће за производњу телевизијског програма 

Minacord media д.о.о. Београд - K1 Studio, МБ 21482536, почев од 16. септембра 2019, у 

износу од 176.043,22 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 14.670,27 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. 

 

 
 

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

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

медијских услуга бр. К361: Balkan kablovska TV д.о.о. Нови Сад - Балкан 

ТВ;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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: Balkan kablovska TV д.о.о. Нови Сад - Балкан ТВ, МБ 

21283592, почев од. 16. септембра 2019. године,у износу од 331.803,27 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 27.650,27 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. 
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15. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/364-

2554/18-1 од 26. 12. 2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Прва 

телевизија д.о.о., Београд - Prva files, утврђена висина накнаде за пружање 

медијске услуге;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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: Прва телевизија д.о.о., Београд - Prva files, МБ 20136588 

почев од 16. септембра 2019. године, у износу од 199.344,96 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 16.612,08 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. 

 

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

Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/364-2554/18 -1 од 26.12.2018. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

 
 

16. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/365-

2555/18-1 од 26. 12. 2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Прва 

телевизија д.о.о., Београд - Prva kick, утврђена висина накнаде за пружање 

медијске услуге;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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: Прва телевизија д.о.о., Београд - Prva kick, МБ 20136588 

почев од 16. септембра 2019. године, у износу од 493.629,12 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 41.135,76 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. 
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Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи Привремено решење Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/365-2555/18-1 од 26.12.2018. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

 
 

17. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/366-

2556/18-1 од 26. 12. 2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Прва 

телевизија д.о.о., Београд - Prva life, утврђена висина накнаде за пружање 

медијске услуге;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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: Прва телевизија д.о.о., Београд - Prva life, МБ 20136588 

почев од 16. септембра 2019. године, у износу од 199.344,96 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 16.612,08 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. 

 

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

Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/366-2556/18-1 од 26.12.2018. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

 
 

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

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

медијских услуга бр. К438-1: Предузеће за производњу телевизијског 

програма Minacord media д.о.о. Београд - Kkids;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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: Предузеће за производњу телевизијског програма 

Minacord media д.о.о. Београд - Kkids, МБ21482536, почев од 16.септембра 2019. 

године, у износу од 176.043,22 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 14.670,27 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. 

 

 
 

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

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

медијских услуга бр. К439: Предузеће за производњу телевизијског 

програма Minacord media д.о.о. Београд - TV.Dr;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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: Предузеће за производњу телевизијског програма 

Minacord media д.о.о. Београд - TV.Dr, МБ21482536, почев од 16. септембра 2019. 

године, у износу од 176.043,22 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 14.670,27 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. 

 

 
 

20. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева Предузеће за производњу 

промет и услуге Клик Комерц д.о.о. Горњи Милановац - ТВ Клик за 

приступ другом мултиплексу у алотменту Рудник-Црни врх;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука да се Предузећу за производњу промет и услуге Клик Комерц 

д.о.о. Горњи Милановац - ТВ Клик, додели право на приступ алотменту Рудник – Црни 

Врх, и  

Налаже се стручној служби да изради допунско решење о праву приступа 

алотменту Рудник-Црни врх, којим је одређена логичка нумерација које се Јавно 
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предузеће „Емисиона техника и везе“ мора придржавати у мрежи за мултиплексирање 

и дистрибуцију медијских садржаја. 

 

 
 

21. Разматрање Извештаја за Савет о броју неправилности у вези са Законом о 

оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са 

дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код 

ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС) за јул 2019. године;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца 

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

- ТВ O2, Прва телевизија д.о.о. Београд - Прва, Happy TV д.о.о. Београд - Nacionalna 

Happy TV у вези са повредама одредби члана 12; 29.1.1; 29.1.2; 30.1; 32; 33.4; 33.5; 35.1; 

37.1; 37.3; 46.3.3; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе за 

надзор и анализу за месец јул 2019. године. 

 

 
 

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Д.о.о. за промет и услуге 96 Чачaк, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 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. 

 
 

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Предузеће за информисање и трговину КД Чава за радио и новинску 

издавачку делатност Славко Чава Павловић к.д. Осечина - Радио Осечина 

88,1, пре истека времена на које је издата сходно члану 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. 

 

 
 

24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ Уб компани д.о.о. Београд - Радио Пингвин 107,2, пре истека времена 
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на које је издата сходно члану 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. 

 
 

25. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Панда радио д.о.о. Кањижа - Радио Панда, пре истека времена на које је 

издата сходно члану 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 Предузеће за производњу, 

промет и услуге Santos-comerce д.о.о. Зрењанин – ТВ Сантос, 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 покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Предузеће за производњу, промет и услуге Santos-comerce д.о.о. Зрењанин – 

ТВ Сантос, 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 

 

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

издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за производњу, промет и услуге Santos-

comerce д.о.о. Зрењанин – ТВ Сантос због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8. Закона о електронским медијима. 
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Позвати представника ПМУ на седницу Савета. 

 

 
 

28. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

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

пружаоца медијске услуге Društvo za telekomunikacije HD WIN д.о.о. Београд 

- Женска ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским 

медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге, бр. К 442 

од 30.07.2019. године, пружаоцу медијске услуге Društvo za telekomunikacije HD WIN 

д.о.о. Београд - Женска ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским 

медијима. 

 

Да се представник пружаоца медијске услуге Društvo za telekomunikacije HD 

WIN д.о.о. Београд - Женска ТВ позове на седницу Савета Регулатора, ради изјашњења 

о чињеници која је била основ за покретање поступка. 

 
 

29. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

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

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

Mini Ultra, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским 

медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге, бр. 122-1 

од 27.06.2012. године, пружаоцу медијске услуге TV Kanal Ultra д.о.о. Београд-у 

ликвидацији - Mini Ultra, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским 

медијима. 

Да се представник пружаоца медијске услуге TV Kanal Ultra д.о.о. Београд-у 

ликвидацији - Mini Ultra, позове на седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о 

чињеници која је била основ за покретање поступка. 

 
 

30. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 205 од 31.05.2015. године издате на основу захтева 

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

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

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. К 4-1 

од 28.09.2011. године, пружаоцу медијске услуге TV Kanal Ultra д.о.о. Београд-у 

ликвидацији - Ultra, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима. 

 

Да се представник пружаоца медијске услуге TV Kanal Ultra д.о.о. Београд-у 

ликвидацији - Ultra, позове на седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о чињеници 

која је била основ за покретање поступка. 

 
 

31. Доношење одлуке о подношењу пријаве потраживања после отварања 

стечаја над Nova RS Television д.о.о. Београд - Nova RS-kabl TV матични 

број 20940212, ПИБ 108146850;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Подноси се пријава потраживања после отварања стечаја над Nova RS Television 

д.о.о. Београд - Nova RS-kabl TV у износу од 145.959,91 динара и састоји се од дуга за 

последња четири месеца и 12 дана јуна до дана отварања стечаја, као и укупне 

обрачунате затезне законске камате до дана отварања стечаја у износу од 3.314,07 

динара. 

 
 

32. Извештај са педесетдругог састанка Контакт Комитета директиве о 

аудиовизуелним медијским услугама 1. јул 2019. године, Белгија;  

 

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 11.30 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


