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Број: 

Датум: 15.новембра 2019.године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 357. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 10.10.2019. године, са почетком у 12 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. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге 

издате на основу захтева Моја ТВ д.о.о Чачак - Моја ТВ у складу са чланом 88. 

Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева Телевизија К23 д.о.о. Суботица - К23 у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева Телевизија Телемакр д.о.о. - ТМС телевизија Телемарк 

у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева Kolubara Press д.о.о. Лазаревац - TV K::CN K у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева ТВ Апатин д.о.о. Апатин - ТВ Апатин у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева East Star Group д.о.о. Књажевац - ТВ Књажевацинфо, у 

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

издате на основу захтева Саша Миљојковић пр производња и дистрибуција 

телевизијског програма КТВ Студио, Рача - ТВ Рача у складу са чланом 88. 

Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева РТВ Радио Среће д.о.о. Сомбор - ТВ Среће у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева Гага д.о.о. Власотинце - ТВ Власотинце у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева Реч Поморавља д.о.о. Велика Плана - ТВ Плана у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

издате на основу захтева РТВ Стрела д.о.о. Велики Поповић-Општина 

Деспотовац - ТВ Стрела у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима; 

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

издате на основу захтева Информативни Центар д.о.о. Бачка Топола - Express 

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

14. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/360-

2629/17 од 29.11.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге 

Радиотелевизија BK Telecom д.о.о. Београд - БК ТВ утврђена висина накнаде за 

пружање медијске услуге; 

15. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/70-

1411/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Kopernikus 

Radio Televizija Jagodina д.о.о. Јагодина - TV Коперникус Телевизија Јагодина 

утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге; 

16. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/93-

1447/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К93: Друштво 

за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - 

Огранак Свет Плус Београд - TV K::CN Свет плус 3 утврђена висина накнаде за 

пружање медијске услуге; 

17. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/213-

1339/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К213-2: R 

Media Group д.о.о. Београд - ОК Канал утврђена висина накнаде за пружање 

медијске услуге; 

18. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/220-

1351/18 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Радио 

телевизија Прима Интернационал д.о.о. Бајна Башта - ТВ Прима утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

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

1255/17/19-2 од 22.04.2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге К233: 

Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network д.о.о. 

Ниш - TV K::CN Север утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге; 

20. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/235-

1259/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Друштво за 

радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - TV 

K::CN Исток утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге; 
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21. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/236-

1282/17од 22.04.2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге К233: 

Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network д.о.о. 

Ниш - TV K::CN Запад утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге; 

22. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/252-

1610/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Радиодифузно 

привредно друштво Радио С д.о.о. Београд - Радио С ТВ утврђена висина 

накнаде за пружање медијске услуге; 

23. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/335-

1483/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Коперникус 

Радио Телевизија Рашка д.о.о. Рашка - TV K::CN Рашка утврђена висина 

накнаде за пружање медијске услуге; 

24. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/356-

1983/17 од 09.08.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К356: 

Привредно друштво Оригинал филм д.о.о. Београд - Jeka Muzzik утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

25. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/401-

2568/18 од 26.12.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Привредно 

друштво Коперникус Радио Телевизија Крајина д.о.о. Бор - ТВ Сезам утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

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

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

К422 Прва телевизија д.о.о. Београда - Ex Yu Melody; 

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

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

К423 Прва телевизија д.о.о. Београда - Pop Melody; 

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

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

К424 Прва телевизија д.о.о. Београда - Folk Melody; 

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

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

К426 Прва телевизија д.о.о. Београда - Hits Melody; 

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

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

К428: Прва телевизија д.о.о. Београда - Eg Melody; 

31. 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. К441: Друштво за телекомуникације HD WIN д.о.о. 

Београд – Агро ТВ; 

32. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/58-

1548/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Друштво за 

спољну и унутрашњу трговину на велико и мало, услуге и кооперације Sat-tv 

communications export-import д.о.о. Пожаревац - Сат ТВ утврђена висина 

накнаде за пружање медијске услуге; 

33. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/84-

1417/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Сремска 

телевизија д.о.о. Шид - СТВ утврђена висина накнаде за пружање медијске 

услуге; 

34. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/91-

1254/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К91: Друштво 
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за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - 

Огранак KCN Music Београд - TV K::CN Music 2 утврђена висина накнаде за 

пружање медијске услуге; 

35. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/105-

1452/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К105: Филм 

клуб д.о.о. Београд - ТВ Филм клуб утврђена висина накнаде за пружање 

медијске услуге; 

36. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/139-

1461/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К139: 

Друштво за производњу ТВ програма маркетинг и издавачку делатност Све На 

Длану д.о.о. Чачка - BTV.RS (balkanklubtv) утврђена висина накнаде за пружање 

медијске услуге; 

37. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/232-

1474/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Привредно 

друштво за маркетинг видео и продукцију и услуге Kitchen TV д.о.о. Београд, -

Kitchen TV утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге; 

38. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/239-

1598/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Друштво за 

информисање и комуникације Инфо Рас д.о.о. Београд - ТВ Рас утврђена висина 

накнаде за пружање медијске услуге; 

39. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/272-

1477/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К408: 

Привредно друштво Оригинал Филм д.о.о. Београд - Muzzik утврђена висина 

накнаде за пружање медијске услуге; 

40. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/352-

2142/17 од 07. 09. 2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К352: Филм 

клуб д.о.о. Београд - ТВ Филм клуб екстра утврђена висина накнаде за пружање 

медијске услуге; 

41. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/357-

1974/17 од 09.08.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К357: 

Привредно друштво Оригинал филм д.о.о. Београд - W.W. Muzzik утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

42. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/367-

2630/17-1 од 29.11.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Предузеће 

Маг плус д.о.о. Обреновац - ТВ Сага утврђена висина накнаде за пружање 

медијске услуге; 

43. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/380-

2507/17 од 29.01.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Телевизија 

спорта и здравља Сос Канал Плус д.о.о. Београд - Сос Канал Плус утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

44. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/400-

2567/18-1 од 26.12.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Браничево 

медија центар д.о.о. Петровац на Млави - РТВ Браничево утврђена висина 

накнаде за пружање медијске услуге; 

45. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/408-

322/19 од 27.02.2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге К408: Fortus 

Media д.о.о. Београд - Дечија ТВ утврђена висина накнаде за пружање медијске 

услуге;  

46. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/118-

1456/17 од 29.11.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Радио 
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телевизија Нови Пазар д.о.о. Нови Пазар - РТВ Нови Пазар утврђена висина 

накнаде за пружање медијске услуге; 

47. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/215-

1354/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Привредно 

друштво Радио Телевизија Јасеница д.о.о. Смедеревска Паланка - ТВ Јасеница 

утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге; 

48. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе бр. K277 од 

26.10.2016.године за пружање медијске услуге издате на основу захтева РТВ 

Енигма д.о.о. Пријепоље - ТВ Енигма, због прекида пружања медијске услуге, 

сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима; 

49. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Српска 

православна Епархија Милешевска - Радио Милешева 101,4 за проширење зоне 

покривања; 

50. Извештај Службе за надзор и анализу програма емитера о усклађености 

програмског елабората Радио - телевизија Бујановац д.о.о. Бујановац - Радио 

Бујановац 91,2 на основу одлуке Савета Регулаторног тела за електронске 

медије након продужења дозволе за емитовање програма; 

51. Разматрање захтева Друштва са ограниченом одговорношћу Импрес Бачка 

Топола - Радио Тренд 97,8 за промену знака идентификације и допуну 

програмског елабората и доношење одлуке; 

52. Извештај Службе за надзор и анализу програма емитера 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 август 2019; 

53. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева MC Box д.о.о. Нови Сад - Music boxTV Ruka Hore, бр. 05-1713/19 од 

23.09.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

54. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Предузећа за радио-дифузију Радио Цер д.о.о. Липолист - Радио Цер 90,2; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге Информативни центар д.о.о. Прибој - 

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

електронским медијима; 

56. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Градска 

М Телевизија д.о.о. Сремска Митровица - Градска М телевизија за промену 

власничке структуре; 

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

Брег д.о.о. Тител - Радио Брег 106,7 за промену власничке структуре;  

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

Фрушка Гора д.о.о. Рума - Радио Фрушка гора 105,0 за промену власничке 

структуре; 

59. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Друштво 

са ограниченом одговорношћу Телевизија Фрушка Гора Рума - ТВ Фрушка гора 

за промену власничке структуре; 

60. Доношење одлуке о закључењу Меморандума о сарадњи између Регулаторног 

тела за електронске медије и Регулаторна агенција за комуникације БиХ; 

61. Извештај o састанку са представником пружаоца медијских услуга 

Радиодифузно предузеће Б92 а.д. Београд по одлуци Савета; 

62. Извештај o састанку са представницима пружаоца медијских услуга Pink 

International Company д.о.о. Београд по одлуци Савета; 
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1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 357. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Моја ТВ д.о.о Чачак - Моја ТВ у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

3. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Телевизија К23 д.о.о. Суботица - К23 у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

4. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Телевизија Телемакр д.о.о. - ТМС 

телевизија Телемарк у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима; 

5. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Kolubara Press д.о.о. Лазаревац - TV K::CN 

K у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

6. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева ТВ Апатин д.о.о. Апатин - ТВ Апатин у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

7. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева East Star Group д.о.о. Књажевац - ТВ 

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

8. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Саша Миљојковић пр производња и 

дистрибуција телевизијског програма КТВ Студио, Рача - ТВ Рача у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

9. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева РТВ Радио Среће д.о.о. Сомбор - ТВ Среће у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

10. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Гага д.о.о. Власотинце - ТВ Власотинце у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

11. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Реч Поморавља д.о.о. Велика Плана - ТВ 

Плана у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

12. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева РТВ Стрела д.о.о. Велики Поповић-

Општина Деспотовац - ТВ Стрела у складу са чланом 88. Закона о 

електронским медијима; 

13. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Информативни Центар д.о.о. Бачка Топола 

- Express Channel, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 
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14. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/360-

2629/17 од 29.11.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге 

Радиотелевизија BK Telecom д.о.о. Београд - БК ТВ утврђена висина 

накнаде за пружање медијске услуге; 

15. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/70-

1411/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Kopernikus 

Radio Televizija Jagodina д.о.о. Јагодина - TV Коперникус Телевизија 

Јагодина утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге; 

16. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/93-

1447/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К93: 

Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network 

д.о.о. Ниш - Огранак Свет Плус Београд - TV K::CN Свет плус 3 утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

17. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/213-

1339/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К213-2: R 

Media Group д.о.о. Београд - ОК Канал утврђена висина накнаде за 

пружање медијске услуге; 

18. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/220-

1351/18 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Радио 

телевизија Прима Интернационал д.о.о. Бајна Башта - ТВ Прима утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

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

1255/17/19-2 од 22.04.2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге К233: 

Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network 

д.о.о. Ниш - TV K::CN Север утврђена висина накнаде за пружање медијске 

услуге; 

20. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/235-

1259/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Друштво 

за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - 

TV K::CN Исток утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге; 

21. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/236-

1282/17од 22.04.2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге К233: 

Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network 

д.о.о. Ниш - TV K::CN Запад утврђена висина накнаде за пружање медијске 

услуге; 

22. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/252-

1610/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге 

Радиодифузно привредно друштво Радио С д.о.о. Београд - Радио С ТВ 

утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге; 

23. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/335-

1483/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге 

Коперникус Радио Телевизија Рашка д.о.о. Рашка - TV K::CN Рашка 

утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге; 

24. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/356-

1983/17 од 09.08.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К356: 

Привредно друштво Оригинал филм д.о.о. Београд - Jeka Muzzik утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

25. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/401-

2568/18 од 26.12.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Привредно 
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друштво Коперникус Радио Телевизија Крајина д.о.о. Бор - ТВ Сезам 

утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге; 

26. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац dозволе за пружање 

медијских услуга бр. К422 Прва телевизија д.о.о. Београда - Ex Yu Melody; 

27. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање 

медијских услуга бр. К423 Прва телевизија д.о.о. Београда - Pop Melody; 

28. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање 

медијских услуга бр. К424 Прва телевизија д.о.о. Београда - Folk Melody; 

29. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање 

медијских услуга бр. К426 Прва телевизија д.о.о. Београд - Hits Melody; 

30. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање 

медијских услуга бр. К428: Прва телевизија д.о.о. Београда - Eg Melody; 

31. 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. К441: Друштво за телекомуникације HD 

WIN д.о.о. Београд – Агро ТВ; 

32. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/58-

1548/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Друштво 

за спољну и унутрашњу трговину на велико и мало, услуге и кооперације 

Sat-tv communications export-import д.о.о. Пожаревац - Сат ТВ утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

33. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/84-

1417/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Сремска 

телевизија д.о.о. Шид - СТВ утврђена висина накнаде за пружање медијске 

услуге; 

34. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/91-

1254/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К91: 

Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network 

д.о.о. Ниш - Огранак KCN Music Београд - TV K::CN Music 2 утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

35. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/105-

1452/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К105: 

Филм клуб д.о.о. Београд - ТВ Филм клуб утврђена висина накнаде за 

пружање медијске услуге; 

36. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/139-

1461/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К139: 

Друштво за производњу ТВ програма маркетинг и издавачку делатност 

Све На Длану д.о.о. Чачка - BTV.RS (balkanklubtv) утврђена висина 

накнаде за пружање медијске услуге; 

37. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/232-

1474/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Привредно 

друштво за маркетинг видео и продукцију и услуге Kitchen TV д.о.о. 

Београд - Kitchen TV утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге; 

38. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/239-

1598/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Друштво 
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за информисање и комуникације Инфо Рас д.о.о. Београд - ТВ Рас утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

39. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/272-

1477/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К408: 

Привредно друштво Оригинал Филм д.о.о. Београд - Muzzik утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

40. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/352-

2142/17 од 07. 09. 2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К352: 

Филм клуб д.о.о. Београд - ТВ Филм клуб екстра утврђена висина накнаде 

за пружање медијске услуге; 

41. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/357-

1974/17 од 09.08.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К357: 

Привредно друштво Оригинал филм д.о.о. Београд - W.W. Muzzik утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

42. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/367-

2630/17-1 од 29.11.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге 

Предузеће Маг плус д.о.о. Обреновац - ТВ Сага утврђена висина накнаде за 

пружање медијске услуге; 

43. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/380-

2507/17 од 29.01.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Телевизија 

спорта и здравља Сос Канал Плус д.о.о. Београд - Сос Канал Плус утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

44. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/400-

2567/18-1 од 26.12.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге 

Браничево медија центар д.о.о. Петровац на Млави - РТВ Браничево 

утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге; 

45. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/408-

322/19 од 27.02.2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге К408: Fortus 

Media д.о.о. Београд - Дечија ТВ утврђена висина накнаде за пружање 

медијске услуге;  

46. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/118-

1456/17 од 29.11.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Радио 

телевизија Нови Пазар д.о.о. Нови Пазар - РТВ Нови Пазар утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

47. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/215-

1354/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Привредно 

друштво Радио Телевизија Јасеница д.о.о. Смедеревска Паланка - ТВ 

Јасеница утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге; 

48. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе бр. K277 од 

26.10.2016.године за пружање медијске услуге издате на основу захтева РТВ 

Енигма д.о.о. Пријепоље - ТВ Енигма, због прекида пружања медијске 

услуге, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима; 

49. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Српска православна Епархија Милешевска - Радио Милешева 101,4 за 

проширење зоне покривања; 

50. Извештај Службе за надзор и анализу програма емитера о усклађености 

програмског елабората Радио - телевизија Бујановац д.о.о. Бујановац - 

Радио Бујановац 91,2 на основу одлуке Савета Регулаторног тела за 

електронске медије након продужења дозволе за емитовање програма; 
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51. Разматрање захтева Друштва са ограниченом одговорношћу Импрес Бачка 

Топола - Радио Тренд 97,8 за промену знака идентификације и допуну 

програмског елабората и доношење одлуке; 

52. Извештај Службе за надзор и анализу програма емитера 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 август 2019; 

53. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева MC Box д.о.о. Нови Сад - Music boxTV Ruka Hore, бр. 05-

1713/19 од 23.09.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

54. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Предузећа за радио-дифузију Радио Цер д.о.о. Липолист - Радио Цер 90,2; 

55. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Информативни центар 

д.о.о. Прибој - ТВ Прибој, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима; 

56. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Градска М Телевизија д.о.о. Сремска Митровица - Градска М телевизија за 

промену власничке структуре; 

57. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Радио Брег д.о.о. Тител - Радио Брег 106,7 за промену власничке структуре;  

58. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Радио Фрушка Гора д.о.о. Рума - Радио Фрушка гора 105,0 за промену 

власничке структуре; 

59. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Друштво са ограниченом одговорношћу Телевизија Фрушка Гора Рума - 

ТВ Фрушка гора за промену власничке структуре; 

60. Доношење одлуке о закључењу Меморандума о сарадњи између 

Регулаторног тела за електронске медије и Регулаторна агенција за 

комуникације БиХ; 

61. Извештај o састанку са представником пружаоца медијских услуга 

Радиодифузно предузеће Б92 а.д. Београд по одлуци Савета; 

62. Извештај o састанку са представницима пружаоца медијских услуга Pink 

International Company д.о.о. Београд по одлуци Савета; 

 

  

 

2. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Моја ТВ д.о.о Чачак - Моја ТВ у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге издата на основу захтева 

Моја ТВ д.о.о Чачак - Моја ТВ. 
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3. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Телевизија К23 д.о.о. Суботица - К23 у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге издата на основу захтева 

Телевизија К23 д.о.о. Суботица - К23. 

 

  

 

4. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Телевизија Телемакр д.о.о. - ТМС 

телевизија Телемарк у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге издата на основу захтева 

Телевизија Телемакр д.о.о. - ТМС телевизија Телемарк. 

 

  

 

5. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Kolubara Press д.о.о. Лазаревац - TV K::CN 

K у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге издата на основу захтева 

Kolubara Press д.о.о. Лазаревац - TV K::CN K. 

 

  

 

6. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева ТВ Апатин д.о.о. Апатин – ТВ Апатин у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

 

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

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге издата на основу захтева ТВ 

Апатин д.о.о. Апатин – ТВ Апатин. 

 

 

  

 

7. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева East Star Group д.о.о. Књажевац - ТВ 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге издата на основу захтева East 

Star Group д.о.о. Књажевац - ТВ Књажевацинфо. 

 

  

 

8. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Саша Миљојковић пр производња и 

дистрибуција телевизијског програма КТВ Студио, Рача - ТВ Рача у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге издата на основу захтева 

Саша Миљојковић пр производња и дистрибуција телевизијског програма КТВ 

Студио, Рача - ТВ Рача. 

 

  

 

9. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева РТВ Радио Среће д.о.о. Сомбор - ТВ Среће у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге издата на основу захтева РТВ 

Радио Среће д.о.о. Сомбор - ТВ Среће. 
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10. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Гага д.о.о. Власотинце - ТВ Власотинце у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге издата на основу захтева 

Гага д.о.о. Власотинце - ТВ Власотинце. 

 

  

 

11. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Реч Поморавља д.о.о. Велика Плана - ТВ 

Плана у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге издата на основу захтева Реч 

Поморавља д.о.о. Велика Плана - ТВ Плана. 

 

  

 

12. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева РТВ Стрела д.о.о. Велики Поповић-

Општина Деспотовац - ТВ Стрела у складу са чланом 88. Закона о 

електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге издата на основу захтева РТВ 

Стрела д.о.о. Велики Поповић-Општина Деспотовац - ТВ Стрела. 

 

  

 

13. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске 

услуге издате на основу захтева Информативни Центар д.о.о. Бачка Топола 

- Express Channel, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге издата на основу захтева 

Информативни Центар д.о.о. Бачка Топола - Express Channel. 
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14. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/360-

2629/17 од 29.11.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге 

Радиотелевизија BK Telecom д.о.о. Београд - БК ТВ утврђена висина 

накнаде за пружање медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К360: Радиотелевизија BK Telecom д.о.о. Београд - БК 

ТВ, МБ 06974040 почев од 01.01.2020. године, у износу од 617.463,90 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 51.455,33 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. 

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

Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/360-2629/17 од 29.11.2017. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

15. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/70-

1411/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Kopernikus 

Radio Televizija Jagodina д.о.о. Јагодина - TV Коперникус Телевизија 

Јагодина утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К70: Kopernikus Radio Televizija Jagodina д.о.о. Јагодина 

- TV Коперникус Телевизија Јагодина, МБ 07114931 почев од 01.01.2020. године, у 

износу од 3.158,22 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 263,19 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/70-1411/17 од 21.04.2017. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

 

  

 

16. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/93-

1447/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К93: 

Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network 

д.о.о. Ниш - Огранак Свет Плус Београд - TV K::CN Свет плус 3 утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К91: Друштво за радио и телевизијске активности 

Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - Огранак Свет Плус Београд - TV K::CN Свет 

плус 3, МБ 21053252 почев од 01.01.2020. године,у износу од 352.505,10 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 29.375,43 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/93-1447/17 од 21.04.2017. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

17. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/213-

1339/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К213-2: R 

Media Group д.о.о. Београд - ОК Канал утврђена висина накнаде за 

пружање медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 
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др.) пружаоцу медијске услуге : К213: R Media Group д.о.о. Београд - ОК Канал, МБ 

21053252 почев од 01.01.2020. године, у износу од 240.124,47 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 20.010,37 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/213-1339/17 од 21.04.2017. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

18. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/220-

1351/18 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Радио 

телевизија Прима Интернационал д.о.о. Бајна Башта - ТВ Прима утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К220: Радио телевизија Прима Интернационал д.о.о. 

Бајна Башта - ТВ Прима, МБ 20156244 почев од 01.01.2020. године, у износу од 

1231,62 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 102,63 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/220-1351/17 од 21.04.2017. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

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

1255/17/19-2 од 22.04.2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге К233: 

Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network 

д.о.о. Ниш - TV K::CN Север утврђена висина накнаде за пружање медијске 

услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 



17 
 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К233: Друштво за радио и телевизијске активности 

Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - TV K::CN Север, МБ 20231769 почев од 

01.01.2020. године, у износу од 25.791,36 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 2.149,28 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/233-1255/17/19 од 21.04.2017. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

20. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/235-

1259/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Друштво 

за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - 

TV K::CN Исток утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К235: Друштво за радио и телевизијске активности 

Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - TV K::CN Исток, МБ 20231769 почев од 

01.01.2020. године, у износу од 23.813,46 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 1.984,45 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/235-1259/17 од 21.04.2017. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 
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21. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/236-

1282/17од 22.04.2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге К233: 

Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network 

д.о.о. Ниш - TV K::CN Запад утврђена висина накнаде за пружање медијске 

услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К233: Друштво за радио и телевизијске активности 

Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - TV K::CN Запад, МБ 20231769 почев од 

01.01.2020. године, у износу од 50.271,15 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 4.189,26 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/236-1282/17од 21.04.2017. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

22. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/252-

1610/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге 

Радиодифузно привредно друштво Радио С д.о.о. Београд - Радио С ТВ 

утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге: Радиодифузно привредно друштво Радио С д.о.о. 

Београд - Радио С ТВ, МБ 17488589 почев од 01.01.2020. године, у износу од 

224.968,46 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 18.747,37 динара до петог у месецу за текући месец, на 

рачун Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха 
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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/252-1610/17 од 21.04.2017. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

23. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/335-

1483/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге 

Коперникус Радио Телевизија Рашка д.о.о. Рашка - TV K::CN Рашка 

утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К235: Коперникус Радио Телевизија Рашка д.о.о. Рашка 

- TV K::CN Рашка, МБ 17034243 почев од 01.01.2020. године, у износу од 3.319,42 

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 276,61 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/335-1483/17 од 21.04.2017. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

24. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/356-

1983/17 од 09.08.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К356: 

Привредно друштво Оригинал Филм д.о.о. Београд - Jeka Muzzik утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге : К356: Привредно друштво Оригинал Филм д.о.о. 
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Београд - Jeka Muzzik, МБ 21053252 почев од 01.01.2020. године, у износу од 55.589,54 

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 4.632,46 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/356-1983/17 од 09.08.2017. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

25. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/401-

2568/18 од 26.12.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Привредно 

друштво Коперникус Радио Телевизија Крајина д.о.о. Бор - ТВ Сезам 

утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К401: Привредно друштво Коперникус Радио 

Телевизија Крајина д.о.о. Бор - ТВ Сезам, МБ 17225880 почев од 01.01.2020. године, у 

износу од 8.312,88 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 692,74 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/401-2568/18 од 21.04.2017. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

26. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац dозволе за пружање 

медијских услуга бр. К422 Прва телевизија д.о.о. Београда - Ex Yu Melody; 

 

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

 

Доноси се привремено решење: 

 

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. Београда - Ex Yu Melody, МБ 

20136588, почев од 10.10.2019. године, у износу од 4.050,14 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 износу од 337,51 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. 

 

  

 

27. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање 

медијских услуга бр. К423 Прва телевизија д.о.о. Београда - Pop Melody; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

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. Београда - Pop Melody, МБ 

20136588, почев од 10.10.2019. године, у износу од 4.050,14 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 337,51 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. 

 

  

 

28. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање 

медијских услуга бр. К424 Прва телевизија д.о.о. Београда - Folk Melody; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 
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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. Београда - Folk Melody, МБ 

20136588, почев од 10.10.2019. године, у износу од 4.050,14 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 337,51 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. 

 

  

 

29. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање 

медијских услуга бр. К426 Прва телевизија д.о.о. Београд - Hits Melody; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

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 - Hits Melody, МБ 

20136588, почев од 10.10.2019. године, у износу од 4.050,14 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 337,51 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. 

 

  

 

30. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање 

медијских услуга бр. К428: Прва телевизија д.о.о. Београда - Eg Melody; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

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. Београда - Eg Melody, МБ 

20136588, почев од 10.10.2019. године, у износу од 3.841,08 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 320,09 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. 

 

  

 

31. 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. К441: Друштво за телекомуникације HD 

WIN д.о.о. Београд – Агро ТВ; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

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 

– Агро ТВ, МБ 20510293, почев од.10.10.2019.године, у износу од 240.124,47 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 20.010,37 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. 

 

  

 

32. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/58-

1548/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Друштво 

за спољну и унутрашњу трговину на велико и мало, услуге и кооперације 

Sat-tv communications export-import д.о.о. Пожаревац - Сат ТВ утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

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 спољну и унутрашњу трговину на велико 
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и мало, услуге и кооперације „Sat-tv communications export-import д.о.о. Пожаревац - 

Сат ТВ, МБ 17121596 почев од 01.01.2020. године, у износу од 82.032,08 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 6.836,00 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/58-1548/17 од 21.04.2017. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

33. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/84-

1417/17 од 21. 04. 2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Сремска 

телевизија д.о.о. Шид - СТВ утврђена висина накнаде за пружање медијске 

услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге : Сремска телевизија д.о.о. Шид - СТВ, МБ 08738904 

почев од 01.01.2020. године, у износу од 6.363,63 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 530,30 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/84-1417/17 од 21.04.2017. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

34. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/91-

1254/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К91: 

Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network 

д.о.о. Ниш - Огранак KCN Music Београд - TV K::CN Music 2 утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

 

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

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К91: Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - Огранак 

KCN Music Београд - TV K::CN Music 2, МБ21053252 почев од 01.01.2020. године, у 

износу од 257.709,40 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 21.475,78 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/91-1254/17 од 21.04.2017. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

35. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/105-

1452/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К105: 

Филм клуб д.о.о. Београд - ТВ Филм клуб утврђена висина накнаде за 

пружање медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге : К105: Филм клуб д.о.о. Београд - ТВ Филм клуб, МБ 

21122955 почев од 01.01.2020. године, у износу од 237.257,80 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 износу од 19.771,48 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/105-1452/17 од 21.04.2017. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 
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36. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/139-

1461/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К139: 

Друштво за производњу ТВ програма маркетинг и издавачку делатност 

Све на длану д.о.о. Чачка - BTV.RS (balkanklubtv) утврђена висина накнаде 

за пружање медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге : К139: Све на длану д.о.о. Чачка - BTV.RS 

(balkanklubtv), МБ 21117242 почев од 01.01.2020. године, у износу од 320.319,48 

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 26.693,29 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/139-1461/17 од 21.04.2017. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

37. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/232-

1474/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Привредно 

друштво за маркетинг видео и продукцију и услуге Kitchen TV д.о.о. 

Београд, -Kitchen TV утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге : Kitchen TV д.о.о. Београд, - Kitchen TV, МБ 21164178 

почев од 01.01.2020. године, у износу од 237.257,80 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 19.771,48 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. 



27 
 

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

Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/232-1474/17 од 21.04.2017. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

38. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/239-

1598/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Друштво 

за информисање и комуникације Инфо Рас д.о.о. Београд - ТВ Рас утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

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 информисање и комуникације Инфо Рас 

д.о.о. Београд - ТВ Рас, МБ 20900121 почев од 01.01.2020. године, у износу од 

301.091,67 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 25.090,97 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/239-1598/17 од 21.04.2017. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

39. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/272-

1477/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К408: 

Привредно друштво Оригинал Филм д.о.о. Београд - Muzzik утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге : К272: Оригинал Филм д.о.о. Београд - Muzzik, МБ 

21053252 почев од 01.01.2020. године, у износу од 240.124,47 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 20.010,37 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/272-1477/17 од 21.04.2017. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

40. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/352-

2142/17 од 07. 09. 2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К352: 

Филм клуб д.о.о. Београд - ТВ Филм клуб екстра утврђена висина накнаде 

за пружање медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге : К352: Филм клуб д.о.о. Београд - ТВ Филм клуб 

екстра, МБ 21122955 почев од 01.01.2020. године, у износу од 235.651,68 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 19.637,64 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/352-2142/17 од 07.09.2017. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

41. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/357-

1974/17 од 09.08.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К357: 

Привредно друштво Оригинал филм д.о.о. Београд - W.W. Muzzik утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 



29 
 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К357: Привредно друштво Оригинал филм д.о.о. 

Београд - W.W. Muzzik, МБ 21053252 почев од 01.01.2020. године, у износу од 4.248,92 

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 354,07 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/357-1974/17 од 09.08.2017. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

42. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/367-

2630/17-1 од 29.11.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге 

Предузеће Маг плус д.о.о. Обреновац - ТВ Сага утврђена висина накнаде за 

пружање медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге : Предузеће Маг плус д.о.о. Обреновац - ТВ Сага, МБ 

20051892 почев од 01.01.2020. године, у износу од 24.233,55 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 2.019,46 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/367-2630/17-1 од 29.11.2017. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

43. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/380-

2507/17 од 29.01.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Телевизија 

спорта и здравља Сос Канал Плус д.о.о. Београд - Сос Канал Плус утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

 

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

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге : К380 Телевизија спорта и здравља Сос Канал Плус 

д.о.о. Београд - Сос Канал Плус, МБ 2135045 почев од 01.01.2020. године, у износу од 

546.775,92 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 45.564,66 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/380-2507/18 од 29.01.2018. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

44. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/400-

2567/18-1 од 26. 12. 2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге 

Браничево медија центар д.о.о. Петровац на Млави - РТВ Браничево 

утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге : Браничево медија центар д.о.о. Петровац на Млави - 

РТВ Браничево, МБ 20293446 почев од 01.01.2020. године, у износу од 13.740,42 

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 1.145,04 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/400-2567/18-1 од 26.12.2018. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 
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45. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/408-

322/19 од 27. 02. 2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге К408: 

Fortus Media д.о.о. Београд - Дечија ТВ утврђена висина накнаде за 

пружање медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге : К408: Fortus Media д.о.о. Београд - Дечија ТВ, МБ 

21280372 почев од 01.01.2020. године, у износу од 231.433,97 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 19.286,16 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/408-322/19 од 27.02.2019. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

46. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/118-

1456/17 од 29. 11. 2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Радио 

телевизија Нови Пазар д.о.о. Нови Пазар - РТВ Нови Пазар утврђена 

висина накнаде за пружање медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К118: Радио телевизија Нови Пазар д.о.о. Нови Пазар - 

РТВ Нови Пазар, МБ 17384244 почев од 01.01.2020. године, у износу од 71.658,34 

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 5.971,53 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/118-1456/17 од 29.11.2017. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

47. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/215-

1354/17 од 21. 04. 2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге 

Привредно друштво Радио Телевизија Јасеница д.о.о. Смедеревска 

Паланка - ТВ Јасеница утврђена висина накнаде за пружање медијске 

услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Донoси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К215: Радио Телевизија Јасеница д.о.о. Смедеревска 

Паланка - ТВ Јасеница, МБ 07238207 почев од 01.01.2020. године, у износу од 4.679,61 

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 389,96 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/215-1351/17 од 21.04.2017. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

 

48. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе бр. K277 од 

26.10.2016.године за пружање медијске услуге издате на основу захтева РТВ 

ЕНИГМА д.о.о. Пријепоље - ТВ Енигма, због прекида пружања медијске 

услуге, сходно члану 89. став 1. тачка 4) 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. К277 

oд 26.10.2016.године, пружаоцу медијске услуге РТВ ЕНИГМА д.о.о. Пријепоље - ТВ 

Енигма, сходно члану 89. став 1. тачка 4. Закона о електронским медијима. 

 

Позовати представника пружаоца медијске услуге РТВ ЕНИГМА д.о.о., 

Пријепоље, ул. Нововарошка бб - ТВ Енигма, на седницу Савета Регулатора ради 

изјашњења о чињеници која је била основ за покретање поступка. 
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49. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Српска православна Епархија Милешевска - Радио Милешева 101,4 за 

проширење зоне покривања; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење:  

Р Е Ш Е Њ Е 

О Д Б И Ј А С Е захтев Српске православне Епархије милешевске, Душана 

Томашевића Ћирка бб, Пријепоље – Радио Милешева 101,4ФМ ради проширења зоне 

покривања на подручје градова Прибој, Нова Варош и Сјеница, као неоснован. 

 

  

 

50. Извештај Службе за надзор и анализу програма емитера о усклађености 

програмског елабората Радио - телевизија Бујановац д.о.о. Бујановац - 

Радио Бујановац 91,2 на основу одлуке Савета Регулаторног тела за 

електронске медије након продужења дозволе за емитовање програма; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем. 

 

  

 

51. Разматрање захтева Друштва са ограниченом одговорношћу Импрес Бачка 

Топола - Радио Тренд 97,8 за промену знака идентификације и допуну 

програмског елабората и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев Друштва са ограниченом одговорношћу Импрес Бачка Топола - 

Радио Тренд 97,8 да изврши промену идентификационог знака у Наш ММ радио 97,8, 

као и допуна програмског елабората којом и даље остаје пружалац опште медијске 

услуге. 

 

  

 

52. Извештај Службе за надзор и анализу програма емитера о броју 

неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних ТВ 

пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске 
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услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-Телевизија Србије 

(РТС) за август 2019; 

 

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 TVу вези са повредама одредби члана 12; 29.1.1; 29.1.2; 30.1; 33.4; 

33.5; 35.1; 37.3; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе за 

надзор и анализу за месец август 2019. године. 

 

  

 

53. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева MC Box д.о.о. Нови Сад - Music boxTV Ruka Hore, бр. 05-

1713/19 од 23.09.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева MC Box д.о.о 

Нови Сад - Music boxTV Ruka Hore, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

  

 

54. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Предузећа за радио-дифузију Радио Цер д.о.о. Липолист - Радио Цер 90,2; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Радио Цер д.о.о. Липолист - Радио 

Цер 90,2 којим ће обавестити истог да је према одредби из члана 105. став 1. Закона о 

електронским медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/2014), ималац дозволе за 

пружање медијске услуге дужан да сваку промену власничке структуре у основном 

капиталу (промена оснивача или промена висине учешћа оснивача у капиталу), 

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

случају непријављивања промене власничке структуре Регулатору, покренути поступак 

изрицања мера, у складу са чланом 28. Закона о електронским медијима. 

Даје се налог Стручној служби Регулатора да изврши промену података у 

дозволи за пружање медијске услуге Радио Цер 90,2 који се односе на власничку 

структуру, законског заступника и седиште наведеног имаоца дозволе. 
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55. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Информативни центар 

д.о.о. Прибој - ТВ Прибој, 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. 

 

  

 

56. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Градска М телевизија д.о.о. Сремска Митровица - Градска М телевизија за 

промену власничке структуре; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да планираном променом власничке структуре у друштву Градска 

М телевизија д.о.о. Сремска Митровица - Градска М телевизија, која би била извршена 

тако што би његов досадашњи ималац 100% удела Регионално радијско телевизијски 

центар Срем доо, Рума, Главна 172 А, пренео свој удео у износу од 51% на новог 

члана, Александра Милутиновића из Београда, не би настало стање којим се нарушава 

медијски плурализам. 

 

  

 

57. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Радио Брег д.о.о. Тител - Радио Брег 106,7 за промену власничке структуре; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да планираном променом власничке структуре у друштву Радио 

Брег д.о.о. Тител - Радио Брег 106,7, која би била извршена тако што би његов 

досадашњи ималац 100% удела Друштво са ограниченом одговорношћу Телевизија 

Фрушка Гора Рума, пренео свој удео у износу од 51% на новог члана, Александра 

Милутиновића из Београда, не би настало стање којим се нарушава медијски 

плурализам. 

 

  

 

58. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Радио Фрушка Гора д.о.о. за информативну, маркетиншку и забавну 
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делатност Рума - Радио Фрушка гора 105,0 за промену власничке 

структуре; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да планираном променом власничке структуре у друштву Радио 

Фрушка Гора д.о.о. за информативну, маркетиншку и забавну делатност Рума - Радио 

Фрушка гора 105,0, која би била извршена тако што би његов досадашњи ималац 100% 

удела Славко Стијаковић из Београда, пренео свој удео у износу од 51% на новог 

члана, Александра Милутиновића из Београда, не би настало стање којим се нарушава 

медијски плурализам. 

 

  

 

59. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Друштво са ограниченом одговорношћу Телевизија Фрушка Гора Рума - 

ТВ Фрушка гора за промену власничке структуре; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да планираном променом власничке структуре у Друштво са 

ограниченом одговорношћу Телевизија Фрушка Гора Рума - ТВ Фрушка гора, која би 

била извршена тако што би његов досадашњи ималац 100% удела Радио Фрушка Гора 

д.о.о. за информативну, маркетиншку и забавну делатност, пренела свој удео у износу 

од 51% на новог члана, Александра Милутиновића из Београда, не би настало стање 

којим се нарушава медијски плурализам. 

 

  

 

60. Доношење одлуке о закључењу Меморандума о сарадњи између 

Регулаторног тела за електронске медије и Регулаторна агенција за 

комуникације БиХ; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност за закључење Меморандума о сарадњи. 

 

  

 

61. Извештај o састанку са представником пружаоца медијских услуга 

Радиодифузно предузеће Б92 а.д. Београд по одлуци Савета; 

 

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

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем. 

 

  

 

62. Извештај o састанку са представницима пружаоца медијских услуга Pink 

International Company д.о.о. Београд по одлуци Савета; 

 

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 13.30 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


