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Број: 01-1518/21 

Датум: 22. октобра 2021. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 402. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 27. августа 2021. године, са почетком у 11 часова 

 

У раду седнице учествовали су електронским односно телефонским путем 

сходно члану 37. став 2) Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета: 

 

1. Оливера Зекић, председница Савета; 

2. Горан Петровић, заменик председника Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. Јудита Поповић, чланица Савета 

5. Радоје Кујовић, члан Савета 

6. Александар Витковић, члан Савета 

7. Вишња Аранђеловић, чланица Савета 

8. Милорад Вукашиновић, члан Савета 

9. Божидар Зечевић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

Седницом је председавала председница Савета, Оливера Зекић, која је 

констатовао да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.  

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање пријаве Adria Media Group d.o.o., Београд и Александра Родића 

поднете против ПМУ Happy TV д.о.о., Београд -- Nacionalna Happy TV и 

доношење одлуке, а у складу са правним схватањем и примедбама Управног 

суда изнетим у пресуди 26 У 18908/17;  

3. Разматрање и одлучивање по захтеву ПМУ Телевизији Телемарк д.о.о., 

Чачак – ТМС Телевизија Телемарк за продужење дозволе за пружање 

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

  

4. Разматрање захтева ПМУ Duga-Sky Radio Televizija Duga д.о.о., Београд - TV 

Viminacium за одобрење пружања медијске услуге из алотмента Цер - 

Маљен и доношење одлуке;  

5. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Hype Production д.о.о., Београд – Hype;   
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6. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Euronews д.о.о., Београд – Euronews;  

7. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Александар Николић ПР производња и емитовање телевизијског 

програма Радио Телевизија 017, Врање - Телевизија 017;   

8. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Маг плус д.о.о., Обреновац - ТВ Сага;  

9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд – Arena Sport 1x2;  

10. Разматрање пријаве ПМУ РТВ Алди д.о.о., Прешево – ТВ Алди, за промену 

власничке структуре и доношење одлуке;  

11. Разматрање захтева ПМУ Ивана Ђорђевић Методиев пр агенција за 

кинематографску и телевизијску продукцију NIBOI, Врање – Ултра пулс ТВ 

о преносу дозволе издате на основу захтева, сходно члану 78. став 2. Закона 

о електронским медијима и доношење одлуке;   

12. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Arena 

Channels Group д.о.о., Београд – Arena sport 6, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;  

13. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Arena 

Channels Group д.о.о., Београд – Arena sport 7, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;   

14. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Arena 

Channels Group д.о.о., Београд – Arena sport 8, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;  

15. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге On line 

TV prodaja д.о.о., Београд – B1, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима и доношење одлуке;   

16. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Happy 

TV д.о.о., Београд – Moja Happy zemlja, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 

17. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Happy 

TV д.о.о., Београд – Moje Happy društvo, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;  

18. Информација о достављању Извештаја о пословању за 2020. годину које је 

усвојио Управни одбор Јавне медијске установе Радио-телевизија Србије;  

19. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези 

са поступањем ПМУ Context д.о.о. Гроцка – Радио Пулс по одлуци Савета 

Регулаторног тела за електронске медије и доношење одлуке;   

20. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези 

са поступањем ПМУ Клик-Комерц д.о.о. Горњи Милановац - ТВ Инфо 24 

плус по одлуци Савета Регулаторног тела за електронске медије и доношење 

одлуке;  

21. Разматрање Извештаја 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 

месец јул 2021. године и доношење одлуке;   

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

на који је издата ПМУ М о.д., Врање - Радио Фокус Плус 101,7 због 
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постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима;  

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

на који је издата ПМУ Jutro production д.о.о., Чачак – Радио Озон ФМ 98,3 

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

медијима; 

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

на који је издата ПМУ Панда радио д.о.о., Кањижa – Радио Панда 103,5, због 

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

медијима;  

25. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе ПМУ Јефимија д.о.о., 

Крушевац – ТВ Јефимија, пре истека времена на које је издата сходно члану 

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

26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе ПМУ Прва телевизија 

д.о.о., Београд – Прва пре истека времена на које је издата сходно члану 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

27. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе ПМУ Радио телевизија 

Врање д.о.о., Врање – ТВ Врање пре истека времена на које је издата сходно 

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

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 402. ванредне седнице. 

  

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање пријаве Adria Media Group d.o.o., Београд и Александра 

Родића поднете против ПМУ Happy TV д.о.о., Београд -- Nacionalna 

Happy TV и доношење одлуке, а у складу са правним схватањем и 

примедбама Управног суда изнетим у пресуди 26 У 18908/17;  

3. Разматрање и одлучивање по захтеву ПМУ Телевизији Телемарк д.о.о., 

Чачак – ТМС Телевизија Телемарк за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима; 

4. Разматрање захтева ПМУ Duga-Sky Radio Televizija Duga д.о.о., Београд 

- TV Viminacium за одобрење пружања медијске услуге из алотмента 

Цер - Маљен и доношење одлуке;  

5. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Hype Production д.о.о., Београд – Hype;   

6. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Euronews д.о.о., Београд – Euronews;  

7. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Александар Николић ПР производња и емитовање телевизијског 

програма Радио Телевизија 017, Врање - Телевизија 017;   

8. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Маг плус д.о.о., Обреновац - ТВ Сага;  
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9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд – Arena Sport 1x2;  

10. Разматрање пријаве ПМУ РТВ Алди д.о.о., Прешево – ТВ Алди, за 

промену власничке структуре и доношење одлуке;  

11. Разматрање захтева ПМУ Ивана Ђорђевић Методиев пр агенција за 

кинематографску и телевизијску продукцију NIBOI, Врање – Ултра 

пулс ТВ о преносу дозволе издате на основу захтева, сходно члану 78. 

став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;   

12. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

Arena Channels Group д.о.о., Београд – Arena sport 6, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

13. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

Arena Channels Group д.о.о., Београд – Arena sport 7, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке;   

14. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

Arena Channels Group д.о.о., Београд – Arena sport 8, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

15. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге On 

line TV prodaja д.о.о., Београд – B1, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;   

16. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

Happy TV д.о.о., Београд – Moja Happy zemlja, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 05-1412/21 

17. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

Happy TV д.о.о., Београд – Moje Happy društvo, сходно члану 83. Закона 

о електронским медијима и доношење одлуке;  

18. Информација о достављању Извештаја о пословању за 2020. годину које 

је усвојио Управни одбор Јавне медијске установе Радио-телевизија 

Србије;  

19. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са поступањем ПМУ Context д.о.о. Гроцка – Радио Пулс по одлуци 

Савета Регулаторног тела за електронске медије и доношење одлуке; 

  

20. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са поступањем ПМУ Клик-Комерц д.о.о. Горњи Милановац - ТВ 

Инфо 24 плус по одлуци Савета Регулаторног тела за електронске 

медије и доношење одлуке;  

21. Разматрање Извештаја 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 месец јул 2021. године и доношење одлуке; 

  

22. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ М о.д., Врање - Радио Фокус Плус 101,7 

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

електронским медијима;  

23. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Jutro production д.о.о., Чачак – Радио 
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Озон ФМ 98,3 због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима;   

24. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Панда радио д.о.о., Кањижa – Радио 

Панда 103,5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона 

о електронским медијима;  

25. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе ПМУ Јефимија д.о.о., 

Крушевац – ТВ Јефимија, пре истека времена на које је издата сходно 

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

26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе ПМУ Прва телевизија 

д.о.о., Београд – Прва пре истека времена на које је издата сходно члану 

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

27. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе ПМУ Радио телевизија 

Врање д.о.о., Врање – ТВ Врање пре истека времена на које је издата 

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

  

2. Разматрање пријаве Adria Media Group d.o.o., Београд и Александра 

Родића поднете против ПМУ Happy TV д.о.о., Београд -- Nacionalna 

Happy TV и доношење одлуке, а у складу са правним схватањем и 

примедбама Управног суда изнетим у пресуди 26 У 18908/17;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се пријава као неоснована. 

 

  

3. Разматрање и одлучивање по захтеву ПМУ Телевизији Телемарк д.о.о., 

Чачак – ТМС Телевизија Телемарк за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге ПМУ Телевизији Телемарк 

д.о.о., Чачак – ТМС Телевизија Телемарк. 

 

  

4. Разматрање захтева ПМУ Duga-Sky Radio Televizija Duga д.о.о., Београд 

- TV Viminacium за одобрење пружања медијске услуге из алотмента 

Цер - Маљен и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 
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Доноси се решење којим се одбија захтев за проширење зоне покривања 

пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за радио и телевизијске активности 

Duga-Sky Radio Televizija Duga д.о.о. из Пожаревца, Гундулићев венац 70, Београд - TV 

Viminacium, као неоснован. 

 

 

  

5. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Hype Production д.о.о., Београд – Hype;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

Утврђује висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије путем 

електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) 

пружаоцу медијске услуге К465: „Hype Production“ д.о.о. из Београда, ул. Средачка 

бр.2 спрат 2– Hype, МБ 21580805 почев од 27.08.2021. године, у износу од 310.501,80 

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 25.875,15 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/465-1868/20/21-1 од 02.11.2020. 

године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

6. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Euronews д.о.о., Београд – Euronews;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

Утврђује висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије путем 

електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) 

пружаоцу медијске услуге К466: „Euronews“ д.о.о. из Београда, ул. Милутина 

Миланковића 9 – Euronews, МБ 21501859 почев од 27.08. 2021. године, у износу од 

121.837,50 динара. 



7 

 

 

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 10.153,12 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. 

 

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

Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/466-386/21-1 од 05.03.2021. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

7. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Александар Николић ПР производња и емитовање телевизијског 

програма Радио Телевизија 017, Врање - Телевизија 017;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

Утврђује висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије путем 

електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) 

пружаоцу медијске услуге К471: Александар Николић ПР производња и емитовање 

телевизијског програма „Радио Телевизија 017“ из Врања, ул. Горана Ковачића бр. 26 -

Телевизија 017, МБ 66000028 почев од 27.08. 2021. године, у износу од : 292,98 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: 24,41 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. 

 

  

8. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Маг плус д.о.о., Обреновац - ТВ Сага;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

Утврђује висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије путем 

електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) 
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пружаоцу медијске услуге К367: Предузеће „Маг плус“ д.о.о., из Обреновца, ул. 

Ђачког батаљона бр.11- ТВ Сага, МБ 20051892 почев од 27.08. 2021. године, у износу 

од 5.985,00 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 498,75 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/367-2630/17/21-7 од 28.05.2021. 

године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари.  

 

  

9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд – Arena Sport 1x2;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином 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 К464-1: „Arena Channels Group“ д.о.о. из Београда, ул. 

Милутина Миланковића бр. 9а– Arena Sport 1x2, МБ 20510293 почев од 27.08. 2021. 

године, у износу од 349.404,30 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 29.117,02 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/464-1867/20-1 од 02.11.2020. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

  

  

10. Разматрање пријаве ПМУ РТВ Алди д.о.о., Прешево – ТВ Алди, за 

промену власничке структуре и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 



9 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре РТВ АЛДИ д.о.о. из Прешева, ул. Маршала Тита бр. 19 – ТВ Алди, која би 

била извршена тако што би његов досадашњи оснивач Исуф Мемети пренео целокупан 

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

Херољинда Меметија из Прешева, неће настати стање којим се нарушава медијски 

плурализам. 

 

  

11. Разматрање захтева ПМУ Ивана Ђорђевић Методиев пр агенција за 

кинематографску и телевизијску продукцију NIBOI, Врање – Ултра 

пулс ТВ о преносу дозволе издате на основу захтева, сходно члану 78. 

став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на нацрт Уговор о преносу права својине на мидију-промена 

издавача, од 25. маја 2021. године на основу кога би се извршио пренос дозволе 

Регулаторног тела за електронске медије за пружање медијске услуге број К231-1 од 

16. марта 2021. године са имаоца дозволе Ивана Ђорђевић Методиев пр агенција за 

кинематографску и телевизијску продукцију NIBOI, Врање, ул. Маричка бр. 20 – Ултра 

пулс ТВ, на правно лице Центар за информисање ТВ инфо пулс Врање, ул. Маричка 

бр. 20, након чега би ималац наведене дозволе за пружање медијске услуге било 

правно лице Центар за информисање ТВ инфо пулс Врање, ул. Маричка бр. 20. 

 

  

12. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

Arena Channels Group д.о.о., Београд – Arena sport 6, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Arena Channels 

Group d.o.o. Београд – Arena sport 6, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

  

13. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

Arena Channels Group д.о.о., Београд – Arena sport 7, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 
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Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Arena Channels 

Group d.o.o. Београд – Arena sport 7, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 

 

  

14. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

Arena Channels Group д.о.о., Београд – Arena sport 8, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Arena Channels 

Group d.o.o. Београд – Arena sport 8, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима.  

 

  

15. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге On 

line TV prodaja д.о.о., Београд – B1, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева On line TV 

prodaja d.o.o. Beograd-Vračar – B1, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

  

16. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

Happy TV д.о.о., Београд – Moja Happy zemlja, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Preduzeće za 

marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju Happy TV d.o.o. Beograd (Zemun) – Moja 

Happy zemlja, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

  

17. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

Happy TV д.о.о., Београд – Moje Happy društvo, сходно члану 83. Закона 

о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

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

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Preduzeće za 

marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju Happy TV d.o.o. Beograd (Zemun) – Moje 

Happy društvo, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

  

18. Информација о достављању Извештаја о пословању за 2020. годину које 

је усвојио Управни одбор Јавне медијске установе Радио-телевизија 

Србије;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савет аупознати са Извештајем. 

 

  

19. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са поступањем ПМУ Context д.о.о. Гроцка – Радио Пулс по одлуци 

Савета Регулаторног тела за електронске медије и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савет аупознати са Извештајем. 

 

  

20. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са поступањем ПМУ Клик-Комерц д.о.о. Горњи Милановац - ТВ 

Инфо 24 плус по одлуци Савета Регулаторног тела за електронске 

медије и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савет аупознати са Извештајем.  

 

  

21. Разматрање Извештаја 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 месец јул 2021. године и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 
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Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца 

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

Београд - ТВ Б92, Прва телевизија д.о.о., Београд - Прва, Happy TV д.о.о., Београд - 

Nacionalna Happy TV у вези са повредама одредби члана 12; 23.6; 29.1.1; 29.1.2; 30.1; 

32; 33.4; 33.5; 35.1; 37.3; 46.3.3; 47.1; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по 

извештају Службе за надзор и анализу за месец јул 2021. године. 

  

22. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ М о.д., Врање - Радио Фокус Плус 101,7 

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

електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

  

23. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

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

Озон ФМ 98,3 због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

  

24. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Панда радио д.о.о., Кањижa – Радио 

Панда 103,5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона 

о електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

  

25. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе ПМУ Јефимија д.о.о., 

Крушевац – ТВ Јефимија, пре истека времена на које је издата сходно 

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

 

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

 

Обуставља се поступак. 

 

  

26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе ПМУ Прва телевизија 

д.о.о., Београд – Прва пре истека времена на које је издата сходно члану 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак.  

 

  

27. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе ПМУ Радио телевизија 

Врање д.о.о., Врање – ТВ Врање пре истека времена на које је издата 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

 

Седница завршена у 12 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

  

Драгана Таљић  

 

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 


