Број:
Датум:
Београд
ЗАПИСНИК
са 183. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије,
одржане 31. марта 2017. године, са почетком у 10.00 часова.
Седници су присуствовали следећи чланови Савета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Горан Петровић, заменик председника Савета
Божидар Николић члан Савета
Слободан Вељковић члан Савета
Александра Јанковић члан Савета
Горан Пековић члан Савета
Ђорђе Возаревић члан Савета
Радоје Кујовић члан Савета

Седници су присуствовали и:
1.
2.
3.
4.
5.

Рајка Галин Ћертић, извршни директор
Ненад Јанковић, генерални секретар
Душица Благојевић, начелник правне службе
Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу
Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета

Седница је одржана у седишту Регулаторног тела за електронске медије, Трг
Николе Пашића 5, Београд, у сали за одржавање седница, на IV спрату.
Седницом је председавао, заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић који
је констатовао да седници присуствује већина чланова Савета, те да Савет има кворум
за рад и пуноправно одлучивање.
За седницу је предложен следећи дневни ред:
1. Усвајање дневног реда;
2. Усвајање записника са 182. редовне седнице Савета одржане дана 27. фебруара
2017. године, записника са 276. ванредне седнице Савета одржане дана 8. марта
2017. године, записника са 277. ванредне седнице Савета одржане дана 9. марта
2017. године, записника са 278. ванредне седнице Савета одржане дана 17. марта
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2017. године и 279. ванредне седнице Савета Савета одржане дана 24. марта
2017. године;
3. Доношење решења о измени и допуни решења о висине годишње накнаде за
пружање медијске услуге пружаоцу медиске услуге Предузећа за мaркетинг,
издавачку делатност, радио и телевизију HАРРY TV д.о.о. Београд, ул.
Александра Дубчека бр. 14, због измене времена емитовања 4. Разматање и доношење одлуке по предлогу за понављање поступка одузимања
дозволе бр. 08-220/15 поднетом од старане пружаоца медијске услуге „Мрежа 3“
д.о.о. из Београда, ул. Исмета Мујезиновића бр. 20 – МРЕЖА 3;
5. Разматање и доношење одлуке по предлогу за понављање поступка одузимања
дозволе бр. 08-219/15/16-19 поднетом од старане пружаоца медијске услуге
„Мрежа 3“ д.о.о. из Београда, ул. Исмета Мујезиновића бр. 20 – ТВ Канал 3;
6. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге „Радио
телевизија Мајданпек“ д.о.о. из Мајданпека, ул. Змај Јовина бр. 3 – Т1, за
промену власничке структуре;
7. Информација о измени података у дозволи пружаоца медијске услуге „Делта
телевизија“ д.о.о. за заступање, маркетинг и телевизијске активности из Новог
Сада, Булевар ослобођења 127 – ТВ Делта;
8. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге
Предузећа за радиодифузију и телекомуникацију Бус д.о.о. из Ковина, ул.
Светозара Марковића бр. 15/10 – Радио Бус 89,5;
9. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Друштво
са ограниченом одговорношћу „Радио Чачак“ из Чачка, ул. Жупана Страцимира
бр. 35/2 – Радио Чачак 103,8, за промену власничке структуре;
10. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену
идентификационог знака пружаоца медијске услуге Milanović Broadcasting
Company „Radio Fox“ д.о.о. предузеће за емитовање радио телевизијског
програма из Сенте, Главни трг бр. 1 – Radio Fox 97,9;
11. Доношење одлуке о преносу дозволе бр. 131/2008-9 од 18. јануара 2017. године
издате на јавном конкурсу услед статусне промене и одлуке о преносу дозволе
бр. K260 од 25. јула 2016. године издате на основу захтева пружаоцу медијске
услуге Друштву са ограниченом одговорношћу телевизија ,,Ваљево плус“,
Ваљево, ул. Норвешких интернираца, број 23, Ваљево – Ваљево плус, сходно
члану 78. Закона о електронским медијима;
12. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу
захтева PREDUZEĆE ZA MARKETING, IZDAVAČKU DELATNOST, RADIO I
TELEVIZIJU HAPPY TV DOO, BEOGRAD, ул. Aлександра Дубчека 14,
Београд– HAPPY Reality 1, бр. 05-794/17 од 22.03.2017. године, сходно члану 83.
Закона о електронским медијима;
13. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу
захтева PREDUZEĆE ZA MARKETING, IZDAVAČKU DELATNOST, RADIO I
TELEVIZIJU HAPPY TV DOO, BEOGRAD, ул. Aлександра Дубчека 14,
Београд– HAPPY Reality 2, бр. 05-795/17 од 22.03.2017. године, сходно члану 83.
Закона о електронским медијима;
14. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на
основу захтева PLAY RADIO DOO, BEOGRAD-ZEMUN, ул. Аутопут За Загреб
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22 – Radio Play, бр. 05-609/17 од 08.03.2017. године, сходно члану 83. Закона о
електронским медијима;
15. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на
основу захтева РАДИОДИФУЗНОПРИВРЕДНО ДРУШТВО РАДИО С ДОО
БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА), ул. Кнеза Вишеслава 72, Београд – Радио С, бр. 05574/17 од 06.03.2017. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
16. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на
основу захтева Привредно друштво за производњу и емитовање РТВ програма
INDEX доо Београд , ул. Шумадијски Трг 6 а, Београд – Радио С2, бр. 05-788/17
од 22.03.2017. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
17. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на
основу захтева Радио дифузно друштво Пингвин д.о.о. Београд, ул. Шумадијски
Трг 6 а, Београд – Радио С 3, бр. 05-787/17 од 22.03.2017. године, сходно члану
83. Закона о електронским медијима;
18. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на
основу захтева PREDUZEĆE ZA VIZUELNE I POSLOVNE KOMUNIKACIJE
SPIRIT SOUND MFM DOO BEOGRAD (ČUKARICA) , ул. Шумадијски Трг 6 а,
Београд – Радио С 4, бр. 05-786/17 од 22.03.2017. године, сходно члану 83.
Закона о електронским медијима;
19. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу
захтева Телевизија Пожега д.о.о. Пожега, ул. Војводе Мишића бб, Пожега – ТВ
Пожега, бр. K79-2371/15/16-3 од 14.09.2016. године, сходно члану 83. Закона о
електронским медијима;
20. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу
захтева ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ДОО ПРИБОЈ, ул. Трг ФАП-а бб, Прибој
– ТВ Прибој, бр. 05-1275/16-2 од 15.09.2016. године, сходно члану 83. Закона о
електронским медијима;
21. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге на захтев Врањска плус
д.о.о., ул. Оца Јустина Поповића 3/3, Врање-Врањска плус (каталог емисија), бр.
05-427/17 од 23.02.2017. године, за упис медијске услуге на захтев у Регистар
медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским
медијима;
22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је
издата пружаоцу медијске услуге телевизије ТВ Пирот д.о.о. – ТВ Пирот из
Пирота због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о
електронским медијима;
23. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на основу
извршне исправе против ПМУ Акционарско друштво Радио телевизија
Сокобања – ТВ Соко из Ниша;
24. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на основу
извршне исправе против ПМУ Spektar export i marketing d.o.o. – TV Spektar из
Сомбора;
25. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на основу
извршне исправе против ПМУ "Тимочка телевизија и радио" – Тимочка
телевизија-кабл. из Зајечара;
26. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности код
националних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудио-визуелном
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комерцијалном комуникацијом на основу законa о оглашавању за ЈАНУАР
2017. године и доношење одлуке;
27. Разматрање информације Службе за надзор и анализу о броју поднетих пријава
током предизборне кампање за избор Председника Републике, поступањима
Службе и доношење одлуке;
28. Разматрање завршног рачуна РЕМ-а за 2016. годину са билансом стања,
билансом успеха , извештајем ревизора са напоменама, статистичким анексом и
доношење одлуке о усвајању завршног рачуна;
29. Разматрање извештаја о реализацији финансијског плана Регулаторног тела за
електронске медије за 2016.годину и доношење одлуке о усвајању извештаја;
30. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Регулаторног тела за
електронске медије за 2016 годину;
31. Разматрање извештаја Службе за доношење привремених решења висини
накнаде за ПМУ и доношење одлуке;
32. Разно;
1. Усвајање дневног реда;
Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног
реда:
1. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на
основу захтева РАДИОДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТУДИО Б ДОО, БЕОГРАД,
ул. Масарикова 5, Београд – Радио Студио Б, бр. 05-603/17 од 07.03.2017.
године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
2. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге
Привредног друштва „Ресавски радио“ д.о.о. из Деспотовца, Балајнац – Ресавски
радио 88,0, за промену власничке структуре;
3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво са
ограниченом одговорношћу за радио и телевизијску делатност радио телевизија
Рубин Крушевац, ул. Светосавска бр. 43, Кикинда - ТВ РУБИН, за продужење
дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о
електронским медијима;
4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва са
ограниченом одговорношћу радио и телевизијске делатности ,,Мlava-Media”,
Петровац, ул. Бате Булића бб – ТВ Млава, за продужење дозволе за пружање
медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;
5. Разматрање и доношење одлуке по захтеву SAT TV COMUNICATIONS
EKSPORT-IMPORT д.о.о.из Пожаревца, Боже Димитријевића 130/А-Сат ТВ за
сагласност на приступ другом мултиплексу у алотментима Вршац, Дели Јован и
Рудник;
Након разматрања наведеног, заменик председника Савета РЕМ је предложио, а Савет
РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 183. редовне седнице:
1. Усвајање дневног реда;
2. Усвајање записника са 182. редовне седнице Савета одржане дана 27.
фебруара 2017. године, записника са 276. ванредне седнице Савета одржане
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дана 8. марта 2017. године, записника са 277. ванредне седнице Савета
одржане дана 9. марта 2017. године, записника са 278. ванредне седнице
Савета одржане дана 17. марта 2017. године и 279. ванредне седнице Савета
Савета одржане дана 24. марта 2017. године;
3. Доношење решења о измени и допуни решења о висине годишње накнаде
за пружање медијске услуге пружаоцу медиске услуге Предузећа за
мaркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HАРРY TV д.о.о.
Београд, ул. Александра Дубчека бр. 14, због измене времена емитовања 4. Разматање и доношење одлуке по предлогу за понављање поступка
одузимања дозволе бр. 08-220/15 поднетом од старане пружаоца медијске
услуге „Мрежа 3“ д.о.о. из Београда, ул. Исмета Мујезиновића бр. 20 –
МРЕЖА 3;
5. Разматање и доношење одлуке по предлогу за понављање поступка
одузимања дозволе бр. 08-219/15/16-19 поднетом од старане пружаоца
медијске услуге „Мрежа 3“ д.о.о. из Београда, ул. Исмета Мујезиновића бр.
20 – ТВ Канал 3;
6. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге
„Радио телевизија Мајданпек“ д.о.о. из Мајданпека, ул. Змај Јовина бр. 3 –
Т1, за промену власничке структуре;
7. Информација о измени података у дозволи пружаоца медијске услуге
„Делта телевизија“ д.о.о. за заступање, маркетинг и телевизијске
активности из Новог Сада, Булевар ослобођења 127 – ТВ Делта;
8. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге
Предузећа за радиодифузију и телекомуникацију Бус д.о.о. из Ковина, ул.
Светозара Марковића бр. 15/10 – Радио Бус 89,5;
9. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге
Друштво са ограниченом одговорношћу „Радио Чачак“ из Чачка, ул.
Жупана Страцимира бр. 35/2 – Радио Чачак 103,8, за промену власничке
структуре;
10. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену
идентификационог знака пружаоца медијске услуге Milanović Broadcasting
Company „Radio Fox“ д.о.о. предузеће за емитовање радио телевизијског
програма из Сенте, Главни трг бр. 1 – Radio Fox 97,9;
11. Доношење одлуке о преносу дозволе бр. 131/2008-9 од 18. јануара 2017.
године издате на јавном конкурсу услед статусне промене и одлуке о
преносу дозволе бр. K260 од 25. јула 2016. године издате на основу захтева
пружаоцу медијске услуге Друштву са ограниченом одговорношћу
телевизија ,,Ваљево плус“, Ваљево, ул. Норвешких интернираца, број 23,
Ваљево – Ваљево плус, сходно члану 78. Закона о електронским медијима;
12. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу
захтева PREDUZEĆE ZA MARKETING, IZDAVAČKU DELATNOST,
RADIO I TELEVIZIJU HAPPY TV DOO, BEOGRAD, ул. Aлександра
Дубчека 14, Београд– HAPPY Reality 1, бр. 05-794/17 од 22.03.2017. године,
сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
13. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу
захтева PREDUZEĆE ZA MARKETING, IZDAVAČKU DELATNOST,
RADIO I TELEVIZIJU HAPPY TV DOO, BEOGRAD, ул. Aлександра
5

Дубчека 14, Београд– HAPPY Reality 2, бр. 05-795/17 од 22.03.2017. године,
сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
14. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на
основу захтева PLAY RADIO DOO, BEOGRAD-ZEMUN, ул. Аутопут За
Загреб 22 – Radio Play, бр. 05-609/17 од 08.03.2017. године, сходно члану 83.
Закона о електронским медијима;
15. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на
основу захтева РАДИОДИФУЗНОПРИВРЕДНО ДРУШТВО РАДИО С ДОО
БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА), ул. Кнеза Вишеслава 72, Београд – Радио С, бр.
05-574/17 од 06.03.2017. године, сходно члану 83. Закона о електронским
медијима;
16. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на
основу захтева Привредно друштво за производњу и емитовање РТВ
програма INDEX доо Београд , ул. Шумадијски Трг 6 а, Београд – Радио С2,
бр. 05-788/17 од 22.03.2017. године, сходно члану 83. Закона о електронским
медијима;
17. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на
основу захтева Радио дифузно друштво Пингвин д.о.о. Београд, ул.
Шумадијски Трг 6 а, Београд – Радио С 3, бр. 05-787/17 од 22.03.2017. године,
сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
18. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на
основу
захтева
PREDUZEĆE
ZA
VIZUELNE
I
POSLOVNE
KOMUNIKACIJE SPIRIT SOUND MFM DOO BEOGRAD (ČUKARICA) , ул.
Шумадијски Трг 6 а, Београд – Радио С 4, бр. 05-786/17 од 22.03.2017. године,
сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
19. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу
захтева Телевизија Пожега д.о.о. Пожега, ул. Војводе Мишића бб, Пожега –
ТВ Пожега, бр. K79-2371/15/16-3 од 14.09.2016. године, сходно члану 83.
Закона о електронским медијима;
20. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу
захтева ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ДОО ПРИБОЈ, ул. Трг ФАП-а бб,
Прибој – ТВ Прибој, бр. 05-1275/16-2 од 15.09.2016. године, сходно члану 83.
Закона о електронским медијима;
21. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге на захтев Врањска
плус д.о.о., ул. Оца Јустина Поповића 3/3, Врање-Врањска плус (каталог
емисија), бр. 05-427/17 од 23.02.2017. године, за упис медијске услуге на
захтев у Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона
о електронским медијима;
22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на
који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије ТВ Пирот д.о.о. – ТВ
Пирот из Пирота због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона
о електронским медијима;
23. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на
основу извршне исправе против ПМУ Акционарско друштво Радио
телевизија Сокобања – ТВ Соко из Ниша;
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24. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на
основу извршне исправе против ПМУ Spektar export i marketing d.o.o. – TV
Spektar из Сомбора;
25. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на
основу извршне исправе против ПМУ "Тимочка телевизија и радио" –
Тимочка телевизија-кабл. из Зајечара;
26. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности
код националних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудиовизуелном комерцијалном комуникацијом на основу законa о оглашавању
за ЈАНУАР 2017. године и доношење одлуке;
27. Разматрање информације Службе за надзор и анализу о броју поднетих
пријава током предизборне кампање за избор Председника Републике,
поступањима Службе и доношење одлуке;
28. Разматрање завршног рачуна РЕМ-а за 2016. годину са билансом стања,
билансом успеха , извештајем ревизора са напоменама, статистичким
анексом и доношење одлуке о усвајању завршног рачуна;
29. Разматрање извештаја о реализацији финансијског плана Регулаторног
тела за електронске медије за 2016.годину и доношење одлуке о усвајању
извештаја;
30. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Регулаторног тела за
електронске медије за 2016 годину;
31. Разматрање извештаја Службе за доношење привремених решења висини
накнаде за ПМУ и доношење одлуке;
32. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на
основу захтева РАДИОДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТУДИО Б ДОО,
БЕОГРАД, ул. Масарикова 5, Београд – Радио Студио Б, бр. 05-603/17 од
07.03.2017. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
33. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге
Привредног друштва „Ресавски радио“ д.о.о. из Деспотовца, Балајнац –
Ресавски радио 88,0, за промену власничке структуре;
34. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво са
ограниченом одговорношћу за радио и телевизијску делатност радио
телевизија Рубин Крушевац, ул. Светосавска бр. 43, Кикинда - ТВ РУБИН,
за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88.
став 2. Закона о електронским медијима;
35. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва са
ограниченом одговорношћу радио и телевизијске делатности ,,МlavaMedia”, Петровац, ул. Бате Булића бб – ТВ Млава, за продужење дозволе за
пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о
електронским медијима;
36. Разматрање и доношење одлуке по захтеву SAT TV COMUNICATIONS
EKSPORT-IMPORT д.о.о.из Пожаревца, Боже Димитријевића 130/А-Сат ТВ
за сагласност на приступ другом мултиплексу у алотментима Вршац, Дели
Јован и Рудник;
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2. Усвајање записника са 182. редовне седнице Савета одржане дана 27.
фебруара 2017. године, записника са 276. ванредне седнице Савета одржане
дана 8. марта 2017. године, записника са 277. ванредне седнице Савета
одржане дана 9. марта 2017. године, записника са 278. ванредне седнице
Савета одржане дана 17. марта 2017. године и 279. ванредне седнице Савета
Савета одржане дана 24. марта 2017. године;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели

ОДЛУКУ
Усваја се записник са 182. редовне седнице Савета одржане дана 27. фебруара
2017. године, записник са 276. ванредне седнице Савета одржане дана 8. марта 2017.
године, записник са 277. ванредне седнице Савета одржане дана 9. марта 2017. године,
записник са 278. ванредне седнице Савета одржане дана 17. марта 2017. године и 279.
ванредне седнице Савета Савета одржане дана 24. марта 2017. године.

3. Доношење решења о измени и допуни решења о висине годишње накнаде
за пружање медијске услуге пружаоцу медиске услуге Предузећа за
мaркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HАРРY TV д.о.о.
Београд, ул. Александра Дубчека бр. 14, због измене времена емитовања NACIONALNA HАРРY TV;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Налаже се стручној служби да се решење о утврђивању висине накнаде измени и
допуни на начин што ће ПМУ бити задужен накнадом за пружање медијске услуге за
24 часовно емитовање програма.

4. Разматање и доношење одлуке по предлогу за понављање поступка
одузимања дозволе бр. 08-220/15 поднетом од старане пружаоца медијске
услуге „Мрежа 3“ д.о.о. из Београда, ул. Исмета Мујезиновића бр. 20 –
МРЕЖА 3;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
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Одбацује се предлог пружаоца медијске услуге „Мрежа 3“ д.о.о. – МРЕЖА 3 за
понављање поступка одузимања дозволе бр. 08-220/15, као недопуштен због постојања
разлога из члана 239. став 1. тачка 1) Закона о општем управном поступку.

5. Разматање и доношење одлуке по предлогу за понављање поступка
одузимања дозволе бр. 08-219/15/16-19 поднетом од старане пружаоца
медијске услуге „Мрежа 3“ д.о.о. из Београда, ул. Исмета Мујезиновића бр.
20 – ТВ Канал 3;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Одбацује се предлог пружаоца медијске услуге „Мрежа 3“ д.о.о. – ТВ КАНАЛ 3
за понављање поступка одузимања дозволе бр. 08-220/15, као недопуштен због
постојања разлога из члана 239. став 1. тачка 1) Закона о општем управном поступку.

6. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге
„Радио телевизија Мајданпек“ д.о.о. из Мајданпека, ул. Змај Јовина бр. 3 –
Т1, за промену власничке структуре;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Донеси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке
структуре „Радио телевизије Мајданпек“ д.о.о. из Мајданпека, ул. Змај Јовина бр. 3 –
Т1, која би била извршена тако што би његов досадашњи оснивач „ЗА Медиа“ д.о.о.
Зајечар од укупног свог удела у висини од 100% у капиталу друштва пренео удео од
30% на новог оснивача Жељка Ристића из Београда, ЈМБГ 3103963710121, 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 емитовање програма који се односе на власничку
структуру наведеног пружаоца медијске услуге.


7. Информација о измени података у дозволи пружаоца медијске услуге
„Делта телевизија“ д.о.о. за заступање, маркетинг и телевизијске
активности из Новог Сада, Булевар ослобођења 127 – ТВ Делта;
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Доноси се одлука да се промене подаци у дозволи ТВ Делта који се односе на
период пружања медијске услуге.
Доноси се одлука о измени решења Савета Регулатора којим је утврђена висина
накнаде за добијено право на пружање медијске услуге.
Налаже се стручној служби да обавестити Јавно предузеће „Емисиона техника и
везе“ о одлуци Регулатора да се пружаоцу медијске услуге ТВ Делта дозволи
двадесетчетворо часовно емитовање програма.

8. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге
Предузећа за радиодифузију и телекомуникацију Бус д.о.о. из Ковина, ул.
Светозара Марковића бр. 15/10 – Радио Бус 89,5;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Упутити допис пружаоцу медијске услуге Предузеће за радиодифузију и
телекомуникацију Бус д.о.о. из Ковина, ул. Светозара Марковића бр. 15/10 – Радио Бус
89,5 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.
Даје се налог Стручној служби Регулатора да изврши промену података у
дозволи за пружање медијске услуге Предузећу за радиодифузију и телекомуникацију
Бус д.о.о. из Ковина, ул. Светозара Марковића бр. 15/10 – Радио Бус 89,5, а који се
односе на власничку структуру и законског заступника наведеног имаоца дозволе.


9. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге
Друштво са ограниченом одговорношћу „Радио Чачак“ из Чачка, ул.
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Жупана Страцимира бр. 35/2 – Радио Чачак 103,8, за промену власничке
структуре;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке
структуре Друштво са ограниченом одговорношћу „Радио Чачак“ из Чачка, ул. Жупана
Страцимира бр. 35/2 – Радио Чачак 103,8, која би била извршена тако што би његови
досадашњи власници Драган Глишовић са 0,85% оснивачког удела и Зоран Васовић са
0,85% оснивачког удела, пренели целокупне своје уделе на Друштво са ограниченом
одговорношћу „Радио Чачак“ из Чачка, 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 Радио Чачак 103,8.

10. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену
идентификационог знака пружаоца медијске услуге Milanović Broadcasting
Company „Radio Fox“ д.о.о. предузеће за емитовање радио телевизијског
програма из Сенте, Главни трг бр. 1 – Radio Fox 97,9;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се захтев за промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге
Milanović Broadcasting Company „Radio Fox“ д.о.о. предузеће за емитовање радио
телевизијског програма из Сенте, Главни трг бр. 1– Radio Fox 97,9 у Fox Fm 97,9.
Обавестити РАТЕЛ о промени идентификационог знака, као
пословног имена, седишта, лица овлашћеног за заступање, броја
електронске поште наведеног пружаоца медијске услуге Milanović
Company „Radio Fox“ д.о.о. предузеће за емитовање радио телевизијског
Сенте, Главни трг бр. 1– Radio Fox 97,9.

и промени
телефона и
Broadcasting
програма из

Налаже се Стручној служби да након достављања измењене дозволе за
радиодифузну станицу од стране РАТЕЛ-а, изврши промену података у дозволи
пружаоца медијске услуге Milanović Broadcasting Company „Radio Fox“ д.о.о. предузеће
за емитовање радио телевизијског програма из Сенте, Главни трг бр. 1 – Radio Fox 97,9
који се односе на промену идентификационог знака, као и промену пословног имена,
седишта, лица овлашћеног за заступање, главног и одговорног уредника, броја
телефона и електронске поште наведеног пружаоца медијске услуге.
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11. Доношење одлуке о преносу дозволе бр. 131/2008-9 од 18. јануара 2017.
године издате на јавном конкурсу услед статусне промене и одлуке о
преносу дозволе бр. K260 од 25. јула 2016. године издате на основу захтева
пружаоцу медијске услуге Друштву са ограниченом одговорношћу
телевизија ,,Ваљево плус“, Ваљево, ул. Норвешких интернираца, број 23,
Ваљево – Ваљево плус, сходно члану 78. Закона о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Прихвата се захтев пружаоца медијске услуге Друштва са ограниченом
одговорношћу телевизија ,,Ваљево плус“, Ваљево, ул. Норвешких интернираца, број 23,
Ваљево – Ваљево плус и да се изда сагласност за статусну промену припајања правног
субјекта Друштва са ограниченом одговорношћу телевизија ,,Ваљево плус“, Ваљево,
ул. Норвешких интернираца, број 23, правном субјекту ,,Remont” друштву са
ограниченом одговорношћу, Ваљево, ул. Обилазни Пут бб, сходно члану 486. Закона о
привредним друштвима.
Одобрава се преношење дозволе бр. 131/2008-9 издате на јавном конкурсу на
правног субјекта ,,Remont” друштво са ограниченом одговорношћу, Ваљево, ул.
Обилазни Пут бб, сходно члану 78. став 1. Закона о електронским медијима.
Одобрава се преношење дозволе бр. K260 издате на основу захтева на правног
субјекта ,,Remont” друштво са ограниченом одговорношћу, Ваљево, ул. Обилазни Пут
бб, сходно члану 78. став 2. Закона о електронским медијима.

12. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу
захтева PREDUZEĆE ZA MARKETING, IZDAVAČKU DELATNOST,
RADIO I TELEVIZIJU HAPPY TV DOO, BEOGRAD, ул. Aлександра
Дубчека 14, Београд– HAPPY Reality 1, бр. 05-794/17 од 22.03.2017. године,
сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева PREDUZEĆА
ZA MARKETING, IZDAVAČKU DELATNOST, RADIO I TELEVIZIJU HAPPY TV
DOO, BEOGRAD, ул. Aлександра Дубчека 14, Београд– HAPPY Reality 1, сходно члану
83. Закона о електронским медијима.
Да се за програм PREDUZEĆE ZA MARKETING, IZDAVAČKU DELATNOST,
RADIO I TELEVIZIJU HAPPY TV DOO, BEOGRAD, ул. Aлександра Дубчека 14,
12

Београд– HAPPY Reality 1 изда дозвола са пружање заштићене медијске услуге (члан 4
тачка 20).
Да се решењем утврди накнада за пружање медијске услуге на основу захтева
PREDUZEĆE ZA MARKETING, IZDAVAČKU DELATNOST, RADIO I TELEVIZIJU
HAPPY TV DOO, BEOGRAD, ул. Aлександра Дубчека 14, Београд– HAPPY Reality 1,
сходно члану 36. Закона о електронским медијима.

13. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу
захтева PREDUZEĆE ZA MARKETING, IZDAVAČKU DELATNOST,
RADIO I TELEVIZIJU HAPPY TV DOO, BEOGRAD, ул. Aлександра
Дубчека 14, Београд– HAPPY Reality 2, бр. 05-795/17 од 22.03.2017. године,
сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева PREDUZEĆА
ZA MARKETING, IZDAVAČKU DELATNOST, RADIO I TELEVIZIJU HAPPY TV
DOO, BEOGRAD, ул. Aлександра Дубчека 14, Београд– HAPPY Reality 2, сходно члану
83. Закона о електронским медијима.
Да се за програм PREDUZEĆA ZA MARKETING, IZDAVAČKU DELATNOST,
RADIO I TELEVIZIJU HAPPY TV DOO, BEOGRAD, ул. Aлександра Дубчека 14,
Београд– HAPPY Reality 2 изда дозвола са пружање заштићене медијске услуге (члан 4
тачка 20).
Да се решењем утврди накнада за пружање медијске услуге на основу захтева
PREDUZEĆA ZA MARKETING, IZDAVAČKU DELATNOST, RADIO I TELEVIZIJU
HAPPY TV DOO, BEOGRAD, ул. Aлександра Дубчека 14, Београд– HAPPY Reality 2,
сходно члану 36. Закона о електронским медијима.

14. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на
основу захтева PLAY RADIO DOO, BEOGRAD-ZEMUN, ул. Аутопут За
Загреб 22 – Radio Play, бр. 05-609/17 од 08.03.2017. године, сходно члану 83.
Закона о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета
једногласно донели
ОДЛУКУ
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Издајес се дозвола за пружање медијске услуге радија на основу захтева RADIO
DIFUZNO PLAY RADIO DOO, BEOGRAD-ZEMUN, ул. Аутопут За Загреб 22 – Radio
Play, сходно члану 83. Закона о електронским медијима.
Да се решењем утврди накнада за пружање медијске услуге радија на основу
захтева PLAY RADIO DOO, BEOGRAD-ZEMUN, ул. Аутопут За Загреб 22 – Radio
Play, сходно члану 36. Закона о електронским медијима.

15. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на
основу захтева РАДИОДИФУЗНОПРИВРЕДНО ДРУШТВО РАДИО С ДОО
БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА), ул. Кнеза Вишеслава 72, Београд – Радио С, бр.
05-574/17 од 06.03.2017. године, сходно члану 83. Закона о електронским
медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Издаје се дозвола за пружање медијске услуге радија на основу захтева
РАДИОДИФУЗНОПРИВРЕДНО ДРУШТВО РАДИО С ДОО БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА),
ул. Кнеза Вишеслава 72, Београд – Радио С, сходно члану 83. Закона о електронским
медијима.
Да се решењем утврди накнада за пружање медијске услуге радија на основу
захтева РАДИОДИФУЗНОПРИВРЕДНО ДРУШТВО РАДИО С ДОО БЕОГРАД
(ЧУКАРИЦА), ул. Кнеза Вишеслава 72, Београд – Радио С, сходно члану 36. Закона о
електронским медијима.

16. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на
основу захтева Привредно друштво за производњу и емитовање РТВ
програма INDEX доо Београд , ул. Шумадијски Трг 6 а, Београд – Радио С2,
бр. 05-788/17 од 22.03.2017. године, сходно члану 83. Закона о електронским
медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Издаје се дозвола за пружање медијске услуге радија на основу захтева
Привредно друштво за производњу и емитовање РТВ програма INDEX доо Београд, ул.
Шумадијски трг 6 а, Београд – Радио С2, сходно члану 83. Закона о електронским
медијима.
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Да се решењем утврди накнада за пружање медијске услуге радија на основу
захтева Привредно друштво за производњу и емитовање РТВ програма INDEX доо
Београд, ул. Шумадијски трг 6 а, Београд – Радио С2, сходно члану 36. Закона о
електронским медијима.

17. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на
основу захтева Радио дифузно друштво Пингвин д.о.о. Београд, ул.
Шумадијски Трг 6 а, Београд – Радио С 3, бр. 05-787/17 од 22.03.2017. године,
сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Издаје се дозвола за пружање медијске услуге радија на основу захтева Радио
дифузно друштво Пингвин д.о.о. Београд, ул. Шумадијски Трг 6 а, Београд – Радио С 3,
сходно члану 83. Закона о електронским медијима.
Да се решењем утврди накнада за пружање медијске услуге радија на основу
захтева Радио дифузно друштво Пингвин д.о.о. Београд, ул. Шумадијски Трг 6 а,
Београд – Радио С 3, сходно члану 36. Закона о електронским медијима.

18. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на
основу
захтева
PREDUZEĆE
ZA
VIZUELNE
I
POSLOVNE
KOMUNIKACIJE SPIRIT SOUND MFM DOO BEOGRAD (ČUKARICA) , ул.
Шумадијски Трг 6 а, Београд – Радио С 4, бр. 05-786/17 од 22.03.2017. године,
сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Издаје се дозвола за пружање медијске услуге радија на основу захтева
PREDUZEĆE ZA VIZUELNE I POSLOVNE KOMUNIKACIJE SPIRIT SOUND MFM
DOO BEOGRAD (ČUKARICA) , ул. Шумадијски Трг 6 а, Београд – Радио С 4, сходно
члану 83. Закона о електронским медијима.
Да се решењем утврди накнада за пружање медијске услуге радија на основу
захтева PREDUZEĆE ZA VIZUELNE I POSLOVNE KOMUNIKACIJE SPIRIT SOUND
MFM DOO BEOGRAD (ČUKARICA) , ул. Шумадијски Трг 6 а, Београд – Радио С 4,
сходно члану 36. Закона о електронским медијима.
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19. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу
захтева Телевизија Пожега д.о.о. Пожега, ул. Војводе Мишића бб, Пожега –
ТВ Пожега, бр. K79-2371/15/16-3 од 14.09.2016. године, сходно члану 83.
Закона о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Телевизија
Пожега д.о.о. Пожега, ул. Војводе Мишића бб, Пожега – ТВ Пожега, сходно члану 83.
Закона о електронским медијима.
Да се решењем утврди накнада за пружање медијске услуге на основу захтева
Телевизија Пожега д.о.о. Пожега, ул. Војводе Мишића бб, Пожега – ТВ Пожега, сходно
члану 36. Закона о електронским медијима.

20. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу
захтева ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ДОО ПРИБОЈ, ул. Трг ФАП-а бб,
Прибој – ТВ Прибој, бр. 05-1275/16-2 од 15.09.2016. године, сходно члану 83.
Закона о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева
ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ДОО ПРИБОЈ, ул. Трг ФАП-а бб, Прибој – ТВ Прибој,
сходно члану 83. Закона о електронским медијима.
Да се решењем утврди накнада за пружање медијске услуге на основу захтева
ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ДОО ПРИБОЈ, ул. Трг ФАП-а бб, Прибој – ТВ Прибој,
сходно члану 36. Закона о електронским медијима.

21. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге на захтев Врањска
плус д.о.о., ул. Оца Јустина Поповића 3/3, Врање-Врањска плус (каталог
емисија), бр. 05-427/17 од 23.02.2017. године, за упис медијске услуге на
захтев у Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона
о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
Да се пружалац медијске услуге на захтев Врањска плус д.о.о., ул. Оца Јустина
Поповића 3/3, Врање-Врањска плус (каталог емисија) упише у Регистар медијских
услуга пружаоца који медијске услуге пружају искључиво путем глобалне
информатичке мреже, сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским
медијима.

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на
који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије ТВ Пирот д.о.о. – ТВ
Пирот из Пирота због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона
о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу
телевизије ТВ Пирот д.о.о. – ТВ Пирот из Пирота.

медијске услуге


23. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на
основу извршне исправе против ПМУ Акционарско друштво Радио
телевизија Сокобања – ТВ Соко из Ниша;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Подноси се предлог за извршење на основу извршне исправе против Акционарско
друштво Радио телевизија Сокобања – ТВ Соко из Ниша на износ од 143.510,08
динара.

24. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на
основу извршне исправе против ПМУ Spektar export i marketing d.o.o. – TV
Spektar из Сомбора;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
Подноси се предлог за извршење на основу извршне исправе против Spektar
export i marketing d.o.o. – TV Spektar iz Sombora на износ од 1.524.584,76 динара.

25. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на
основу извршне исправе против ПМУ "Тимочка телевизија и радио" –
Тимочка телевизија-кабл. из Зајечара;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Подноси се предлог за извршење на основу извршне исправе против "Тимочка
телевизија и радио" – Тимочка телевизија-кабл. из Зајечара на износ од 2.013.497,09
динара.

26. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности
код националних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудиовизуелном комерцијалном комуникацијом на основу законa о оглашавању
за ЈАНУАР 2017. године и доношење одлуке;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца
медијских услуга Предузеће за информисање и маркетинг Pink Internacional Company
Друштво са ограниченом одговорношћу - ТВ Пинк, Радио дифузно предузеће Б92 А.Д.
- ТВ Б92, Предузће за маркетинг, издавачку делатност, Прва телевизија Д.О.О. – Прва,
Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О.–
Nacionalna Happy TV у вези са повредама одредби члана 12; 21.3; 23.6; 28.2; 29.1.1;
29.1.2; 30.1; 32; 33.4; 35.1; 37.1; 37.3; 46.3.3; 51; 65.2; 66.4 Закона о електронских
медија, а по извештају Службе за надзор и анализу за месец јануар 2017. године.
Овлашћује се адвокат Милан Бирман да заступа РЕМ пред надлежним судом.

27. Разматрање информације Службе за надзор и анализу о броју поднетих
пријава током предизборне кампање за избор Председника Републике,
поступањима Службе и доношење одлуке;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
Констатује се да су чланови Савета упознати са информацијом.

28. Разматрање завршног рачуна РЕМ-а за 2016. годину са билансом стања,
билансом успеха , извештајем ревизора са напоменама, статистичким
анексом и доношење одлуке о усвајању завршног рачуна;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се завршни рачун РЕМ-а за 2016. годину.

29. Разматрање извештаја о реализацији финансијског плана Регулаторног
тела за електронске медије за 2016.годину и доношење одлуке о усвајању
извештаја;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се извештај о реализацији финансијског плана Регулаторног тела за
електронске медије за 2016.годину.

30. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Регулаторног тела за
електронске медије за 2016 годину;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се Извештаја о раду Регулаторног тела за електронске медије за 2016 годину.

31. Разматрање извештаја Службе за доношење привремених решења висини
накнаде за ПМУ и доношење одлуке;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели

19

ОДЛУКУ
Усваја се извештај Службе за доношење привремених решења висини накнаде за
ПМУ.

32. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на
основу захтева РАДИОДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТУДИО Б ДОО,
БЕОГРАД, ул. Масарикова 5, Београд – Радио Студио Б, бр. 05-603/17 од
07.03.2017. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Издаје се дозвола за пружање медијске услуге радија на основу захтева
РАДИОДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТУДИО Б ДОО, БЕОГРАД, ул. Масарикова 5,
Београд – Радио Студио Б, сходно члану 83. Закона о електронским медијима.
Да се решењем утврди накнада за пружање медијске услуге радија на основу
захтева РАДИОДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТУДИО Б ДОО, БЕОГРАД, ул. Масарикова
5, Београд – Радио Студио Б, сходно члану 36. Закона о електронским медијима.

33. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге
Привредног друштва „Ресавски радио“ д.о.о. из Деспотовца, Балајнац –
Ресавски радио 88,0, за промену власничке структуре;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Донеси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке
структуре Привредног друштва „Ресавски радио“ д.о.о. из Деспотовца, Балајнац –
Ресавски радио 88,0 која би била извршена тако што би његов досадашњи власник
Борис Недељковић пренео целокупан свој оснивачки удео у висини од 100% у капиталу
друштва на физичко лице Драгана Живановића из Балајнца, 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 Ресавског радија 88,0.
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34. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво са
ограниченом одговорношћу за радио и телевизијску делатност радио
телевизија Рубин Крушевац, ул. Светосавска бр. 43, Кикинда - ТВ РУБИН,
за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88.
став 2. Закона о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се захтев ПМУ Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и
телевизијску делатност радио телевизија Рубин Крушевац, ул. Светосавска бр. 43,
Кикинда - ТВ РУБИН за продужење дозволе.

35. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва са
ограниченом одговорношћу радио и телевизијске делатности ,,МlavaMedia”, Петровац, ул. Бате Булића бб – ТВ Млава, за продужење дозволе за
пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о
електронским медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се захтев ПМУ Друштво са ограниченом одговорношћу радио и
телевизијске делатности ,,Мlava-Media”, Петровац, ул. Бате Булића бб – ТВ Млава за
продужење дозволе.

36. Разматрање и доношење одлуке по захтеву SAT TV COMUNICATIONS
EKSPORT-IMPORT д.о.о.из Пожаревца, Боже Димитријевића 130/А-Сат ТВ
за сагласност на приступ другом мултиплексу у алотментима Вршац, Дели
Јован и Рудник;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Даје се сагласност за право на приступ алотментима Вршац, Дели Јован и
Рудник пружаоцу медијске услуге SAT TV COMUNICATIONS EKSPORT-IMPORT
д.о.о.из Пожаревца, Боже Димитријевића 130/А-Сат ТВ, будући да се најбоља
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покривеност Пожаревца, Смедеревске Паланке и Свилајнца добија комбиновањем ова
три алотмента.
Налаже се стручној служби да изради допунска решења о праву приступа
алотментима Вршац, Дели Јован и Рудник, којим је одређена логичка нумерација које
се Јавно предузеће „Емисиона техника и везе“ мора придржавати у мрежи за
мултиплексирање и дистрибуцију медијских садржаја.
Седница завршена у 10:40 часова.
Записник сачинила:
СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА
Драгана Таљић
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Горан Петровић
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