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З А П И С Н И К 

 

са 262. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 25.07.2016. године, са почетком у 11,00 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. Милош Рајковић, члан Савета 

3. Слободан Вељковић, члан Савета 

4. Божидар Николић, члан Савета 

5. Александра Јанковић, члан Савета 

6. Оливера Зекић, члан Савета 

 

Седници је присуствовао Никола Попмихајлов, медијски аналитичар. 

 

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: 

 

 Усвајање дневног реда; 

 Усвајање Нацрта правилника о оглашавању и спонзорству у електронским 

медијима и доношење одлуке о расписивању јавне расправе;  

 Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио Петровец 

д.о.о., Бачки Петровац, ул. Коларова бр. 2 – Радио Петровец за продужење дозволе 

за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима;  

 Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Реч радника“ 

д.о.о. (раније Јавно новинско-издавачко, радиодифузно и тв предузеће Реч 

радника са по) из Алексинца , ул. Тринаести октобар бр. 2 -  Радио Алт, за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге ;  

 Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ПРИВРЕДНОГ 

ДРУШТВА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о., ул. 

Конарево бр. 800 Б, Краљево - РАДИО КРАЉЕВО за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским 

медијима 



 

 Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева  PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD, ул. Аутопут 22, 

Београд-  ПРВА, бр. 05-1164/16-3 од 16.05.2016. године, сходно члану 83. Закона 

о електронским медијима;  

 Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева  PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD, ул. Аутопут 22, 

Београд-  Prva Max, бр. 05-1882/16 од 07.07.2016. године, сходно члану 83. Закона 

о електронским медијима 

 Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева  ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

ТЕЛЕВИЗИЈА ВАЉЕВО ПЛУС ВАЉЕВО, ул. Норвешких Интернираца 23, 

Ваљево- ТВ ВА Плус, бр. 05-1329/16-1 од 06.06.2016. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима 

 Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева  DRUŠTVА SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU P 

KANAL, PIROT, ул. 22. дивизије 10, Пирот - TV PI KANAL, бр. 05-1264/16-1 од 

26.05.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

 Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Друштва за 

производњу, промет и услуге „Мартекс ТМТ“ д.о.о. из лознице, ул. Душанова бб 

– Лознички Дрина радио, за промену власничке структуре;  

 Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Предузећа за радио и телевизијске активности „РТВ Сврљиг“ д.о.о из Сврљига, 

ул. Радетова бр. 2/3 – Радио Сврљиг;  

 Обавештење о промени власничке структуре пружалаца медијске услуге Радио 

дифузног предузећа Б92 акционарско друштво Београд и „Прва телевизија“ д.о.о. 

Београд;  

 Доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа за 

производњу, трговину и услуге „Context“ Д.О.О., ул. Хајдук Вељка бр. 1, Гроцка 

– РАДИО ПУЛС ГРОЦКА да одустане од захтева за враћање дозволе сходно 

члану 122. Закона о општем управном поступку;  

 Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ТЕЛЕВИЗИЈА 

БЛАЦЕ д.о.о., Блаце, ул. Краља Петра Првог 70 – ТВ Блаце, за продужење дозволе 

за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима;  

 Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  РТВ 

"Сунце" д.о.о. – ТВ Сунце из Аранђеловца, пре истека времена на које је издата 

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

 Доношење одлуке о одузимању дозволе Регулаторног тела за електронске медије 

бр. К 114/1 од 23. мај 2012. године за пружање медијске услуге на основу захтева 
пружаоца медијске услуге Удружење " Зелена телевизија" , ул. Проте Ненадовића 

10, Kраљево- Media TV, сходно члану члана 89. став 1 тачка 1 и члана 90. Закона 

о електронских медија;  

 Извештај са 44. састанка Контакт комитета за примену Директиве о АВМ 

услугама; 

  

1. Усвајање дневног реда; 



 

 

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета је предложио, а Савет РЕМ 

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 262. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање Нацрта правилника о оглашавању и спонзорству у електронским 

медијима и доношење одлуке о расписивању јавне расправе;  

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

Петровец д.о.о., Бачки Петровац, ул. Коларова бр. 2 – Радио Петровец за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. 

Закона о електронским медијима;  

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Реч 

радника“ д.о.о. (раније Јавно новинско-издавачко, радиодифузно и тв 

предузеће Реч радника са по) из Алексинца , ул. Тринаести октобар бр. 2 -  

Радио Алт, за продужење дозволе за пружање медијске услуге ;  

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ 

НОВОСТИ д.о.о., ул. Конарево бр. 800 Б, Краљево - РАДИО КРАЉЕВО за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 

2. Закона о електронским медијима 

6. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева  PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD, ул. Аутопут 

22, Београд-  ПРВА, бр. 05-1164/16-3 од 16.05.2016. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима;  

7. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева  PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD, ул. Аутопут 

22, Београд-  Prva Max, бр. 05-1882/16 од 07.07.2016. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима 

8. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева  ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ ТЕЛЕВИЗИЈА ВАЉЕВО ПЛУС ВАЉЕВО, ул. 

Норвешких Интернираца 23, Ваљево- ТВ ВА Плус, бр. 05-1329/16-1 од 

06.06.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима 

9. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева  DRUŠTVА SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU P KANAL, PIROT, ул. 22. дивизије 10, Пирот - TV PI 

KANAL, бр. 05-1264/16-1 од 26.05.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

10. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Друштва за производњу, промет и услуге „Мартекс ТМТ“ д.о.о. из лознице, 

ул. Душанова бб – Лознички Дрина радио, за промену власничке структуре;  

11. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Предузећа за радио и телевизијске активности „РТВ Сврљиг“ д.о.о из 

Сврљига, ул. Радетова бр. 2/3 – Радио Сврљиг;  



 

12. Обавештење о промени власничке структуре пружалаца медијске услуге 

Радио дифузног предузећа Б92 акционарско друштво Београд и „Прва 

телевизија“ д.о.о. Београд;  

13. Доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа за 

производњу, трговину и услуге „Context“ Д.О.О., ул. Хајдук Вељка бр. 1, 

Гроцка – РАДИО ПУЛС ГРОЦКА да одустане од захтева за враћање дозволе 

сходно члану 122. Закона о општем управном поступку;  

14. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

ТЕЛЕВИЗИЈА БЛАЦЕ д.о.о., Блаце, ул. Краља Петра Првог 70 – ТВ Блаце, 

за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. 

Закона о електронским медијима;  

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

РТВ "Сунце" д.о.о. – ТВ Сунце из Аранђеловца, пре истека времена на које 

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

16. Доношење одлуке о одузимању дозволе Регулаторног тела за електронске 

медије бр. К 114/1 од 23. мај 2012. године за пружање медијске услуге на 

основу захтева пружаоца медијске услуге Удружење " Зелена телевизија" , 

ул. Проте Ненадовића 10, Kраљево- Media TV, сходно члану члана 89. став 1 

тачка 1 и члана 90. Закона о електронских медија;  

17. Извештај са 44. састанка Контакт комитета за примену Директиве о АВМ 

услугама; 

 

  

2. Усвајање Нацрта правилника о оглашавању и спонзорству у електронским 

медијима и доношење одлуке о расписивању јавне расправе;  

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета је предложио, а Савет РЕМ 

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Нацрт правилника о оглашавању и спонзорству у електронским медијима 

Налаже се стручним службама да спроведу јавну расправу у складу са чланом 40 Закона 

о електронским медијима; 

 

  

 

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

Петровец д.о.о., Бачки Петровац, ул. Коларова бр. 2 – Радио Петровец за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. 

Закона о електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета је предложио, а Савет РЕМ 

једногласно донео 

 



 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ Радио Петровец д.о.о., Бачки Петровац, ул. Коларова бр. 2 – Радио 

Петровец за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. 

Закона о електронским медијима; 

  

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Реч 

радника“ д.о.о. (раније Јавно новинско-издавачко, радиодифузно и тв 

предузеће Реч радника са по) из Алексинца , ул. Тринаести октобар бр. 2 -  

Радио Алт, за продужење дозволе за пружање медијске услуге ;  

 

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета је предложио, а Савет РЕМ 

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ Реч радника“ д.о.о. (раније Јавно новинско-издавачко, 

радиодифузно и тв предузеће Реч радника са по) из Алексинца , ул. Тринаести октобар 

бр. 2 -  Радио Алт за продужење дозволе за пружање медијске услуге; 

 

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ 

НОВОСТИ д.о.о., ул. Конарево бр. 800 Б, Краљево - РАДИО КРАЉЕВО за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 

2. Закона о електронским медијима 

 

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета је предложио, а Савет РЕМ 

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И 

ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о., ул. Конарево бр. 800 Б, Краљево - РАДИО КРАЉЕВО за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о 

електронским медијима; 

  

 

6. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева  PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD, ул. Аутопут 

22, Београд-  ПРВА, бр. 05-1164/16-3 од 16.05.2016. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета је предложио, а Савет РЕМ 

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 



 

 

 

Издаје се дозвола за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу захтева PRVA 

TELEVIZIJA DOO BEOGRAD, ул. Аутопут 22, Београд- ПРВА, сходно члану 83. Закона 

о електронским медијима. 

 

Утврђује се накнада за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу захтева PRVA 

TELEVIZIJA DOO BEOGRAD, ул. Аутопут 22, Београд- ПРВА, сходно члану 36. Закона 

о електронским медијима. 

 

  

 

7. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева  PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD, ул. Аутопут 

22, Београд-  Prva Max, бр. 05-1882/16 од 07.07.2016. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима 

 

 

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета је предложио, а Савет РЕМ 

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу захтева PRVA 

TELEVIZIJA DOO BEOGRAD, ул. Аутопут 22, Београд- Prva Max, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима. 

 

Утврђује се накнада за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу захтева PRVA 

TELEVIZIJA DOO BEOGRAD, ул. Аутопут 22, Београд- Prva Max, сходно члану 36. 

Закона о електронским медијима. 

 

  

 

8. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева  ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ ТЕЛЕВИЗИЈА ВАЉЕВО ПЛУС ВАЉЕВО, ул. 

Норвешких Интернираца 23, Ваљево- ТВ ВА Плус, бр. 05-1329/16-1 од 

06.06.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима 

 

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета је предложио, а Савет РЕМ 

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу захтева 

ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ТЕЛЕВИЗИЈА ВАЉЕВО ПЛУС 

ВАЉЕВО, ул. Норвешких Интернираца 23, Ваљево- ТВ ВА Плус, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима. 

 



 

Утврђује се накнада за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу захтева 

ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ТЕЛЕВИЗИЈА ВАЉЕВО ПЛУС 

ВАЉЕВО, ул. Норвешких Интернираца 23, Ваљево- ТВ ВА Плус, сходно члану 36. 

Закона о електронским медијима. 

  

9. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева  DRUŠTVА SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU P KANAL, PIROT, ул. 22. дивизије 10, Пирот - TV PI 

KANAL, бр. 05-1264/16-1 од 26.05.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета је предложио, а Савет РЕМ 

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Да се изда дозвола за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу захтева 

DRUŠTVА SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU P KANAL, PIROT, ул. 22. дивизије 

10, Пирот - TV PI KANAL, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

Да се решењем утврди накнада за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу 

захтева DRUŠTVА SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU P KANAL, PIROT, ул. 22. 

дивизије 10, Пирот - TV PI KANAL, сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 

 

  

 

10. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Друштва за производњу, промет и услуге „Мартекс ТМТ“ д.о.о. из лознице, 

ул. Душанова бб – Лознички Дрина радио, за промену власничке структуре;  

 

 

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета је предложио, а Савет РЕМ 

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да планираном променом власничке структуре Друштва за производњу, 

промет и услуге „Мартекс ТМТ“ д.о.о. из лознице, ул. Душанова бб – Лознички Дрина 

радио, која би била извршена тако што би његов досадашњи власник Тамаре Грујић из 

Лознице, пренела целокупан свој оснивачки удео у висини од 100% у капиталу тог 

друштва на новог оснивача Драгана Мандића из Лознице, неће настати стање којим се 

нарушава медијски плурализам; 

 

Даје се налог Стручној служби да након достављања извода из АПР-а, изврши промену 

података у дозволи за пружање медијске услуге који се односе на власничку структуру, 

законског заступника и главног и одговорног уредника Лозничког Дрина радија. 

 

  



 

11. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Предузећа за радио и телевизијске активности „РТВ Сврљиг“ д.о.о из 

Сврљига, ул. Радетова бр. 2/3 – Радио Сврљиг;  

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета је предложио, а Савет РЕМ 

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

1. Упутити допис пружаоцу медијске услуге „РТВ Сврљиг“ д.о.о из Сврљига, ул. 

Радетова бр. 2/3 – Радио Сврљиг, 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 висибне 

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; 

2. Даје се налог Стручној служби Регулатора да изврши промену података у дозволи за 

емитовање програма „РТВ Сврљиг“ д.о.о из Сврљига, ул. Радетова бр. 2/3 – Радио 

Сврљиг, а који се односе на власничку структуру наведеног имаоца дозволе. 

 

  

12. Обавештење о промени власничке структуре пружалаца медијске услуге 

Радио дифузног предузећа Б92 акционарско друштво Београд и „Прва 

телевизија“ д.о.о. Београд;  

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета је предложио, а Савет РЕМ 

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

1. Упутити дописе пружаоцима медијске услуге Радио дифузном предузећу Б92 

акционарско друштво из Београда и „Прва телевизија“ д.о.о. из Београда, којим 

ће обавестити исте 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 висибне учешћа оснивача у 

капиталу), претходно пријави Регулатору у писменој форми. Савет Регулатора ће 

убудуће, у случају непријављивања промене власничке структуре Регулатору, 

покренути поступак изрицања мера у складу са чланом 28. Закона о електронским 

медијима; 

 

2. Даје се налог Стручној служби да изврши промену података на сајту Регулатора 

и у дозволама за пружање медијске услуге, а који се односе на власничку 

структуру наведених ималаца дозвола. 

 

  



 

13. Доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа за 

производњу, трговину и услуге „Context“ Д.О.О., ул. Хајдук Вељка бр. 1, 

Гроцка – РАДИО ПУЛС ГРОЦКА да одустане од захтева за враћање дозволе 

сходно члану 122. Закона о општем управном поступку;  

 

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета је предложио, а Савет РЕМ 

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Ставља се ван снаге одлука Савета Регулатора донета на седници одржаној 17. јуна 2016. 

године којом се одузима дозвола за пружање медијске услуге радија Предузећу за 

производњу, трговину и услуге „Context“ Д.О.О., ул. Хајдук Вељка бр. 1, Гроцка – 

РАДИО ПУЛС ГРОЦКА пре истека времена на које је издата, сходно члану 122. тачка 3) 

Закона о општем управном поступку. 

Обуставља се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге радија 

Предузећу за производњу, трговину и услуге „Context“ Д.О.О., ул. Хајдук Вељка бр. 1, 

Гроцка – РАДИО ПУЛС ГРОЦКА покренут на основу захтева, сходно члану 89. став 1. 

тачка 1) Закона о електронским медијима. 

  

 

14. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

ТЕЛЕВИЗИЈА БЛАЦЕ д.о.о., Блаце, ул. Краља Петра Првог 70 – ТВ Блаце, 

за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. 

Закона о електронским медијима;  

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета је предложио, а Савет РЕМ 

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за продужење дозволе пружаоца медијске услуге ТЕЛЕВИЗИЈА 

БЛАЦЕ д.о.о., Блаце, ул. Краља Петра Првог 70 – ТВ Блаце као НЕУРЕДАН. 

  

 

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

РТВ "Сунце" д.о.о. – ТВ Сунце из Аранђеловца, пре истека времена на које 

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

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета је предложио, а Савет РЕМ 

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак за одузимање дозволе који је покренут 14.01.2016. године.  

  

 



 

16. Доношење одлуке о одузимању дозволе Регулаторног тела за електронске 

медије бр. К 114/1 од 23. мај 2012. године за пружање медијске услуге на 

основу захтева пружаоца медијске услуге Удружење " Зелена телевизија" , 

ул. Проте Ненадовића 10, Kраљево- Media TV, сходно члану члана 89. став 1 

тачка 1 и члана 90. Закона о електронских медија;  

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета је предложио, а Савет РЕМ 

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола Регулаторног тела за електронске медије за пружање медијске 

услуге  бр. K114/1 од 23. маја 2012. године, пружаоцу аудио-визуелне медијске услуге 

Удружењу " Зелена телевизија" , ул. Проте Ненадовића 10, Kраљево- Media TV, пре 

истека времена на које је издата, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о 

електронским медијима. 

Брише се дозвола Регулаторног тела за електронске медије бр. K114/1 од 23. маја 2012. 

године за пружање аудио-визуелне медијске услуге издата на основу захтева Удружења 

"Зелена телевизија", ул. Проте Ненадовића 10, Kраљево- Media TV из Регистра 

пружалаца медијских услуга. 

  

 

17. Извештај са 44. састанка Контакт комитета за примену Директиве о АВМ 

услугама;  

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета је предложио, а Савет РЕМ 

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са извештајем. 

 

 

 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

У Београду,        

дана 25. јула  2016. године                                                       

Записник сачинио 

 

Никола Попмихајлов 

      заменик председника Савета 

 

                                                                                                                       Горан Петровић 

 


