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Број: 

Датум:  

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 191. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 29. новембра 2017. године, са почетком у 11.00 часова. 

 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Горан Пековић, члан Савета 

3. Александра Јанковић члан Савета 

4. Оливера Зекић члан Савета 

5. Ђорђе Возаревић члан Савета 

6. Радоје Кујовић члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор 

2. Ненад Јанковић, генерални секретар 

3. Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу 

4. Никола Попмихајлов, медијски аналитичар 

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 190. редовне седнице Савета одржане дана 30. октобра 

2017. године, 290. ванредне седнице Савета одржане дана 8. новембра 2017. 

године и 291. ванредне седнице Савета одржане дана 14. новембра 2017. године; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге  YU ECO d.o.o. – TV YU Eco, Суботица 

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

медијима. (11,00)  
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4. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге  Moto boem trans d.o.o. – TV Trans, 

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

медијима. ( 11,00) 

5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу  медијске услуге Studio B d.o.o. - TV Studio B из Београда, због 

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

(11,00 

6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

Studio B d.o.o. - Studio B-кабл. из Београда, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима (11,00)  

7. Разматрање молбе за замену предате менице и померање рока доспећа менице за 

измирње доспелог дуга из 2016.године по основу накнаде за пружање медијске 

услуге  ПМУ Happy TV d.o.o. – Nacionalna Happy TV и доношење одлуке ; 

8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге телевизије "Happy TV" d.o.o. – Nacionalna Happy 

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

електронским медијима. ( 11,00)  

9. Доношење одлуке у поступку изрицања мера  пружаоцу медијских услуга 

Предузеће за издавачку делатност, радио и телевизију МЕЛОС доо, Краљево – ТВ 

Мелос због повреде одредби из члана 24. и 47. став 2. Закона о електронским 

медијима и члан 69. Закона о јавном информисању;  Предмет бр: 07-1755/17-6 ( 

позив за 11,00)  

10. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге 

„Удружење Рома Нови Сад“ из Новог Сада, ул. Капетана Берића 1/А – Радио 

Романо Кинг пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 

99. Закона о електронским медијима. (позив за 11,30) 

11. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијск услуге 

пружаoцу медијске услуге Румунском удружењу „Викториа“, ул. Патријарха 

Рајачића бр.22, Вршац- TV VICTORIA, пре времена на које је издата (сходно 

одредби из члана 89. тачка 4) Закона о електронским медијима) (позив за 11,30)  

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге MEDIJSKI 

CENTAR KLIK 105,  д.о.о, из Зрењанина, ул. Раде Кончара бр. 23, Зрењанин – 

Radio Klik FM 105,0, за промену власничке структуре; 

13. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

скраћеног идентификационог знака пружаоца медијске услуге Удружењa грађана 

„Ромски центар за демократију“, Владике Николаја 26/107, Ваљево – Радио 

Точак;  

14. Обавештење о промени чланова Удружења грађана „Ромски центар за 

демократију“, Владике Николаја 26/107, Ваљево - РАДИО ТОЧАК;    

15. Разматрање и доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Друштво са 

ограниченом одговорношћу „Информативно маркетиншко друштво Вести“ из 

Ужица, ул. Љубе Стојановића 5 – Радио Ужице за издавање сагласности на акт о 

преносу дозволе;  

16. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге РАДИО ТВ 

ПОДРИЊЕ Д.О.О.  из Лознице , ул. Кнеза Милоша бр. 3 – ТВ Подриње за 
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продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. 

Закона о електронским медијима; 

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

захтева Привредно друштво за радио дифузну делатност ,,Naxi“ д.о.о. из Београда, 

ул. Беженијских илегалаца бр. 26 – Naxi radio 96,9 бр. 05-2578/17 од 17.11.2017. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

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

захтева RADIO TELEVIZIJA VRNJAČKA BANJA DOO, VRNJAČKA BANJA, ул.  

Врњачка 1 – ТВ Врњачка Бања, бр. 05-2529/17 од 09.11.2017. године, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева ,,UNITED MEDIA PRODUCTION“ д.о.о. из Београда, ул. Булевар Зорана 

Ђинђића 8 а – Top TV, бр. 05-2546/17 од 14.11.2017. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима;  

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

захтева, Привредно друштво за радио и телевизијске активности ,,Mостнет РТВ“ 

д.о.о. из Прокупља, ул. Југ Богданова бр. 94 – Мостнет, бр. 05-2620/17 од 

23.11.2017. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

21. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге ,,Прва телевизија” д.о.о. из 

Београда, ул.  Аутопут бр. 22 – Prva Crime;   

22. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе бр. K200 од 

12.05.2015. године за пружање  медијске услуге издате на основу захтева 

TISZAPARTFEST DOO za usluge, izdavačku delatnost i trgovinu Kanjiža, ул. 

Занатлијска 45- Info TV Tiszapart, због прекида пружања медијске услуге, сходно 

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

23. Доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге Горан 

Радојковић ПР бежичне телекомуникације маркетинг емитовање и продукција 

радио програма Енигма РГ из Ћићевца, ул. Карађорђева бр. 87 – Радио Енигма 

93,0 пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. 

Закона о електронским медијима;  

24. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе бр. K229 од 

28.03.2016.године за пружање  медијске услуге издате на основу захтева DIJANA 

STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA I EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I RADIO 

PROGRAMA TELEVIZIJA I RADIO LAV PLUS, ул. Љубе Стојановића бр.3, 

Ужице  - TV LAVUE, због прекида пружања медијске услуге, сходно члану 89. 

став 1. тачка 4) Закона о еклектронаским медијима; 

25. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе бр. K111 од 

23.05.2012. године за пружање  медијске услуге издате на основу захтева Društvu 

sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Mix media doo 

Kраљево, ул. Ибарска 21, Краљево- TV Mix, због прекида пружања медијске 

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

26. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе бр. K251 од 

18.07.2016.године за пружање  медијске услуге издате на основу захтева JET-

COMPANY DOO ZA TELEKOMUNIKACIJE, RAZVOJ I PROJEKTOVANJE 

KIKINDA, ул. Михајла Пупина 11, Кикинда- ТВ ВК, због прекида пружања 
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медијске услуге, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о еклектронаским 

медијима;  

27. Доношење одлуке о покретању поступка за изрицање мере пружаоцу медијске 

услуге „Дискос“ друштво са ограниченом одговорношћу за издавање и 

производњу носача звука и слике из Александровца, ул. Крушевачка бр. 22 - 

Радио Дискос 98,2;  

28. Разматрање и доношење одлуке утврђивању накнаде за право на пружање 

медијске услуге, за  IDJWorld d.o.o из Београда, ул. Панчевачки пут бр. 36 б – 

IDJTV;  

29. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге телевизије "Фур" д.o.o. – ТВ Руф из Петровца 

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

електронским медијима.(обустава)  

30. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге телевизије "SOS kanal" д.o.o. – TV SOS-кабл. из 

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

електронским медијима.(обустава)  

31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности код 

националних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудио-визуелном 

комерцијалном комуникацијом на основу законa о оглашавању за СЕПТЕМБАР 

2017. године и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2389/17;  

32. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге пружаоца медијске услуге Радио телевизија Цариброд д.о.о. из 

Димитровграда, ул. Трг Др Зоран Ђинђић бр. 2 – ТВ Цариброд, сходно члану 36. 

Закона о електронским медијима;  

33. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге пружаоца медијске услуге ,,McBOXS“ д.o.o. из Новог Сада, ул. 

Мише Димитријевића бр. 3 - Music Box Senzi TV, сходно члану 36. Закона о 

електронским медијима;  

34. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге пружаоца медијске услуге ,,Nova.rs television“ д.о.о. из Београда, 

ул. Теразије бр. 28 – Nova.rs, сходно члану 36. Закона о електронским медијима;  

35. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге пружаоца медијске услуге ,,Лагуна Етар“ д.о.о. из Београда, ул. 

Булевар краља Александра бр. 62 – Радио Лагуна 93,7, сходно члану 36. Закона о 

електронским медијима;  

36. Разматрање и доношење одлуке о усвајању привременог решења о утврђивању 

накнаде за пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге 

Радиодифузнопривредно друштво ,,Радио С” д.о.о. из Београда, ул. Кнеза 

Вишеслава бр. 72 – Радио С, сходно члану 36. Закона о електронским медијима; 

37. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге пружаоца медијске услуге ,,Сурдуличка радио телевизија“ д.о.о. 

из Сурдулице, ул. 5. септембра бр. 3  - СРТ, сходно члану 36. Закона о 

електронским медијима; 

38. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге пружаоца медијске услуге ,,Балкан кабловска ТВ“ д.о.о. из Новог 
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Сада, ул. Футошки Пут бр. 51 – Балкан ТВ, сходно члану 36. Закона о 

електронским медијима; 

39. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге пружаоца медијске услуге ,,BK TELECOM“ д.о.о. Београд-Стари 

град, ул. Теразије бр. 28 – ТВ БК, сходно члану 36. Закона о електронским 

медијима; 

40. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге пружаоца медијске услуге Филип Радојковић ПР агенција за 

производњу аудио визуелних и телевизијских програма ,,Фил Дизајн“ из Ниша, 

ул. Вожда Карађорђа бр. 13 – ТВ Фил, сходно члану 36. Закона о електронским 

медијима; 

41. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге пружаоца медијске услуге Привредно друштво ,,Радио-

телевизија Крагујевац“ д.о.о. из Крагујевца, ул. Бранка Радичевића бр. 9 - ТВ 

Крагујевац, сходно члану 36. Закона о електронским медијима; 

42. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге пружаоца медијске услуге Привредно друштво ,,Ритам“ д.о.о. из 

Врањске Бање, ул. Грамађе бр. 12/A – ТВ Ритам, сходно члану 36. Закона о 

електронским медијима;  

43. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге пружаоца медијске услуге Предузеће ,,Маг плус“ д.о.о. из 

Обреновца, ул. Ђачког Батаљона бр. 11 – ТВ Сага, сходно члану 36. Закона о 

електронским медијима;  

44. Информација о изради годишњих извештаја о поштовању одредби уговора о 

приватизацији за потребе Министарства привреде;  

45. Разматрање и усвајање Кодекса понашања чланова Савета Регулаторног тела за 

електронске медије;  

46. Информација о VIII конференцији BRAF-a одржаној у Београду од 30-31. октобра 

2017. године;  

47. Информација о 19. пленарној скупштини Медитранске мреже регулаторних тела 

(MNRA) одржаној у Марсеју од 16. до 17. новембра 2016. године;  

48. Информација о учешћу Регулаторног тела за електронске медије у спровођењу 

Програма  Републичког секретаријата за јавне политике Владе РС којим је 

предвиђено успостављање Јединственог јавног регистра административних 

поступака;  

49. Разно 

 

1. Усвајање дневног реда; 

 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

 

1. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К 362-1 од 07. септембра 2017. године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE B92 AKCIONARSKO 
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DRUŠTVO, BEOGRAD (ZEMUN), ул. Аутопут за Загреб 22, Београд-Земун - 

O2.TV+1, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима; 

2. Доношење одлуке о покретању поступка одузимању дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К 363 од 21.08.2017. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD, ул. Аутопут  за Загреб 22, 

Београд-Земун – Prva+1, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским 

медијима;  

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредно 

друштво РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ д.о.о из Крагујевца, ул. Бранка 

Радичевића  бр. 9 - ТВ Крагујевац за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;   

4. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за  «Филм Клуб» д.о.о. из 

Београда,  ул. Грчића Миленка  бр. 3 – Филм Клуб;  

5. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања према пружаоцу медијске 

услуге Предузећу Конзум Лав д.о.о. Ужице, ул. Љубе Стојановића бр. 3 – РАДИО 

ЛАВ ПЛУС, пре времена на које је издата (сходно одредби из члана 89. тачка 1) 

Закона о електронским медијима);  

6. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге TAJNI KOD DOO 

OSTOJIĆEVO, ул. Штросмајерова 24, Остојићево, Чока – Телевизија Аурора бр. 

05-2564/17 од 16.11.2017. године за упис у  Регистар медијских услуга сходно 

члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;  

7. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво за радио и телевизијске активности ,,Mostnet RTV“ д.о.о. 

Прокупље, ул. Југ Богдана број 94 – Мостнет;  

8. Захтев за приступ информацији од јавног значаја Марија Вучић, редакција 

Цензоловке; 

9. Разматрање Споразума о регулисању међусобних права и обавеза између РАТЕЛ-

а и РЕМ-а по пресуди у спору са "СОС КАНАЛ" и доношење одлуке; 

10. Извештај са 9. годишњег састанка CERF (Central European Regulatory Forum) 

одржаног у Дебрецину (Мађарска) у периоду од 13-15. септембра  2017. године; 

11. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Sport radio 

FM друштво са ограниченом одговорношћу из Београда, ул. Љутице Богдана бр. 

1а – Спорт ФМ 100,4, за промену власничке структуре; 

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

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 191. редовне седнице: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 190. редовне седнице Савета одржане дана 30. октобра 

2017. године, 290. ванредне седнице Савета одржане дана 8. новембра 2017. 

године и 291. ванредне седнице Савета одржане дана 14. новембра 2017. 

године; 

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

на који је издата пружаоцу медијске услуге  YU ECO d.o.o. – TV YU Eco, 

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

електронским медијима. (11,00)  
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4. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге  Moto boem trans d.o.o. – TV Trans, 

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

електронским медијима. ( 11,00) 

5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу  медијске услуге Studio B d.o.o. - TV Studio B из Београда, 

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

медијима. (11,00 

6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

Studio B d.o.o. - Studio B-кабл. из Београда, пре истека времена на које је 

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

(11,00)  

7. Разматрање молбе за замену предате менице и померање рока доспећа 

менице за измирње доспелог дуга из 2016.године по основу накнаде за 

пружање медијске услуге  ПМУ Happy TV d.o.o. – Nacionalna Happy TV и 

доношење одлуке ; 

8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу медијске услуге телевизије "Happy TV" d.o.o. – 

Nacionalna Happy TV из Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. ( 11,00)  

9. Доношење одлуке у поступку изрицања мера  пружаоцу медијских услуга 

Предузеће за издавачку делатност, радио и телевизију МЕЛОС доо, Краљево 

– ТВ Мелос због повреде одредби из члана 24. и 47. став 2. Закона о 

електронским медијима и члан 69. Закона о јавном информисању;  Предмет 

бр: 07-1755/17-6 ( позив за 11,00)  

10. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге „Удружење Рома Нови Сад“ из Новог Сада, ул. Капетана Берића 1/А 

– Радио Романо Кинг пре истека времена на које је издата због постојања 

разлога из члана 99. Закона о електронским медијима. (позив за 11,30) 

11. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијск 

услуге пружаoцу медијске услуге Румунском удружењу „Викториа“, ул. 

Патријарха Рајачића бр.22, Вршац- TV VICTORIA, пре времена на које је 

издата (сходно одредби из члана 89. тачка 4) Закона о електронским 

медијима) (позив за 11,30)  

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

MEDIJSKI CENTAR KLIK 105,  д.о.о, из Зрењанина, ул. Раде Кончара бр. 23, 

Зрењанин – Radio Klik FM 105,0, за промену власничке структуре; 

13. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

скраћеног идентификационог знака пружаоца медијске услуге Удружењa 

грађана „Ромски центар за демократију“, Владике Николаја 26/107, Ваљево 

– Радио Точак;  

14. Обавештење о промени чланова Удружења грађана „Ромски центар за 

демократију“, Владике Николаја 26/107, Ваљево - РАДИО ТОЧАК;    

15. Разматрање и доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Друштво 

са ограниченом одговорношћу „Информативно маркетиншко друштво 

Вести“ из Ужица, ул. Љубе Стојановића 5 – Радио Ужице за издавање 

сагласности на акт о преносу дозволе;  
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16. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге РАДИО ТВ 

ПОДРИЊЕ Д.О.О.  из Лознице , ул. Кнеза Милоша бр. 3 – ТВ Подриње за 

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

2. Закона о електронским медијима; 

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

захтева Привредно друштво за радио дифузну делатност ,,Naxi“ д.о.о. из 

Београда, ул. Беженијских илегалаца бр. 26 – Naxi radio 96,9 бр. 05-2578/17 од 

17.11.2017. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

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

захтева RADIO TELEVIZIJA VRNJAČKA BANJA DOO, VRNJAČKA BANJA, 

ул.  Врњачка 1 – ТВ Врњачка Бања, бр. 05-2529/17 од 09.11.2017. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева ,,UNITED MEDIA PRODUCTION“ д.о.о. из Београда, ул. Булевар 

Зорана Ђинђића 8 а – Top TV, бр. 05-2546/17 од 14.11.2017. године, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима;  

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

захтева, Привредно друштво за радио и телевизијске активности ,,Mостнет 

РТВ“ д.о.о. из Прокупља, ул. Југ Богданова бр. 94 – Мостнет, бр. 05-2620/17 

од 23.11.2017. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

21. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге ,,Прва телевизија” д.о.о. 

из Београда, ул.  Аутопут бр. 22 – Prva Crime;   

22. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе бр. K200 од 

12.05.2015. године за пружање  медијске услуге издате на основу захтева 

TISZAPARTFEST DOO za usluge, izdavačku delatnost i trgovinu Kanjiža, ул. 

Занатлијска 45- Info TV Tiszapart, због прекида пружања медијске услуге, 

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

23. Доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге Горан 

Радојковић ПР бежичне телекомуникације маркетинг емитовање и 

продукција радио програма Енигма РГ из Ћићевца, ул. Карађорђева бр. 87 – 

Радио Енигма 93,0 пре истека времена на које је издата због постојања 

разлога из члана 99. Закона о електронским медијима;  

24. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе бр. K229 од 

28.03.2016.године за пружање  медијске услуге издате на основу захтева 

DIJANA STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA I EMITOVANJE 

TELEVIZIJSKOG I RADIO PROGRAMA TELEVIZIJA I RADIO LAV PLUS, 

ул. Љубе Стојановића бр.3, Ужице  - TV LAVUE, због прекида пружања 

медијске услуге, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о еклектронаским 

медијима; 

25. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе бр. K111 од 

23.05.2012. године за пружање  медијске услуге издате на основу захтева 

Društvu sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Mix 

media doo Kраљево, ул. Ибарска 21, Краљево- TV Mix, због прекида пружања 

медијске услуге, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о еклектронаским 

медијима;  
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26. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе бр. K251 од 

18.07.2016.године за пружање  медијске услуге издате на основу захтева JET-

COMPANY DOO ZA TELEKOMUNIKACIJE, RAZVOJ I PROJEKTOVANJE 

KIKINDA, ул. Михајла Пупина 11, Кикинда- ТВ ВК, због прекида пружања 

медијске услуге, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о еклектронаским 

медијима;  

27. Доношење одлуке о покретању поступка за изрицање мере пружаоцу 

медијске услуге „Дискос“ друштво са ограниченом одговорношћу за 

издавање и производњу носача звука и слике из Александровца, ул. 

Крушевачка бр. 22 - Радио Дискос 98,2;  

28. Разматрање и доношење одлуке утврђивању накнаде за право на пружање 

медијске услуге, за  IDJWorld d.o.o из Београда, ул. Панчевачки пут бр. 36 б 

– IDJTV;  

29. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу медијске услуге телевизије "Фур" д.o.o. – ТВ Руф из 

Петровца на Млави због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима.(обустава)  

30. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу медијске услуге телевизије "SOS kanal" д.o.o. – TV SOS-

кабл. из Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона 

о електронским медијима.(обустава)  

31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности 

код националних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудио-

визуелном комерцијалном комуникацијом на основу законa о оглашавању 

за СЕПТЕМБАР 2017. године и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2389/17;  

32. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за 

пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге Радио телевизија 

Цариброд д.о.о. из Димитровграда, ул. Трг Др Зоран Ђинђић бр. 2 – ТВ 

Цариброд, сходно члану 36. Закона о електронским медијима;  

33. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за 

пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге ,,McBOXS“ д.o.o. из 

Новог Сада, ул. Мише Димитријевића бр. 3 - Music Box Senzi TV, сходно 

члану 36. Закона о електронским медијима;  

34. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за 

пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге ,,Nova.rs television“ д.о.о. 

из Београда, ул. Теразије бр. 28 – Nova.rs, сходно члану 36. Закона о 

електронским медијима;  

35. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за 

пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге ,,Лагуна Етар“ д.о.о. из 

Београда, ул. Булевар краља Александра бр. 62 – Радио Лагуна 93,7, сходно 

члану 36. Закона о електронским медијима;  

36. Разматрање и доношење одлуке о усвајању привременог решења о 

утврђивању накнаде за пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге 

Радиодифузнопривредно друштво ,,Радио С” д.о.о. из Београда, ул. Кнеза 

Вишеслава бр. 72 – Радио С, сходно члану 36. Закона о електронским 

медијима; 
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37. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за 

пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге ,,Сурдуличка радио 

телевизија“ д.о.о. из Сурдулице, ул. 5. септембра бр. 3  - СРТ, сходно члану 

36. Закона о електронским медијима; 

38. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за 

пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге ,,Балкан кабловска ТВ“ 

д.о.о. из Новог Сада, ул. Футошки Пут бр. 51 – Балкан ТВ, сходно члану 36. 

Закона о електронским медијима; 

39. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за 

пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге ,,BK TELECOM“ д.о.о. 

Београд-Стари град, ул. Теразије бр. 28 – ТВ БК, сходно члану 36. Закона о 

електронским медијима; 

40. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за 

пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге Филип Радојковић ПР 

агенција за производњу аудио визуелних и телевизијских програма ,,Фил 

Дизајн“ из Ниша, ул. Вожда Карађорђа бр. 13 – ТВ Фил, сходно члану 36. 

Закона о електронским медијима; 

41. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за 

пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

,,Радио-телевизија Крагујевац“ д.о.о. из Крагујевца, ул. Бранка Радичевића 

бр. 9 - ТВ Крагујевац, сходно члану 36. Закона о електронским медијима; 

42. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за 

пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

,,Ритам“ д.о.о. из Врањске Бање, ул. Грамађе бр. 12/A – ТВ Ритам, сходно 

члану 36. Закона о електронским медијима;  

43. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за 

пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге Предузеће ,,Маг плус“ 

д.о.о. из Обреновца, ул. Ђачког Батаљона бр. 11 – ТВ Сага, сходно члану 36. 

Закона о електронским медијима;  

44. Информација о изради годишњих извештаја о поштовању одредби уговора о 

приватизацији за потребе Министарства привреде;  

45. Разматрање и усвајање Кодекса понашања чланова Савета Регулаторног 

тела за електронске медије;  

46. Информација о VIII конференцији BRAF-a одржаној у Београду од 30-31. 

октобра 2017. године;  

47. Информација о 19. пленарној скупштини Медитранске мреже регулаторних 

тела (MNRA) одржаној у Марсеју од 16. до 17. новембра 2016. године;  

48. Информација о учешћу Регулаторног тела за електронске медије у 

спровођењу Програма  Републичког секретаријата за јавне политике Владе 

РС којим је предвиђено успостављање Јединственог јавног регистра 

административних поступака;  

49. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 362-1 од 07. септембра 2017. године издате на основу 

захтева пружаоца медијске услуге RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE B92 

AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (ZEMUN), ул. Аутопут за Загреб 22, 

Београд-Земун - O2.TV+1, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о 

електронским медијима; 
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50. Доношење одлуке о покретању поступка одузимању дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 363 од 21.08.2017. године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD, ул. Аутопут  

за Загреб 22, Београд-Земун – Prva+1, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона 

о електронским медијима;  

51. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредно 

друштво РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ д.о.о из Крагујевца, ул. 

Бранка Радичевића  бр. 9 - ТВ Крагујевац за продужење дозволе за пружање 

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

медијима;   

52. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за  «Филм Клуб» д.о.о. 

из Београда,  ул. Грчића Миленка  бр. 3 – Филм Клуб;  

53. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања према пружаоцу 

медијске услуге Предузећу Конзум Лав д.о.о. Ужице, ул. Љубе Стојановића 

бр. 3 – РАДИО ЛАВ ПЛУС, пре времена на које је издата (сходно одредби из 

члана 89. тачка 1) Закона о електронским медијима);  

54. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге TAJNI KOD DOO 

OSTOJIĆEVO, ул. Штросмајерова 24, Остојићево, Чока – Телевизија Аурора 

бр. 05-2564/17 од 16.11.2017. године за упис у  Регистар медијских услуга 

сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;  

55. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво за радио и телевизијске активности ,,Mostnet RTV“ д.о.о. 

Прокупље, ул. Југ Богдана број 94 – Мостнет;  

56. Захтев за приступ информацији од јавног значаја Марија Вучић, редакција 

Цензоловке; 

57. Разматрање Споразума о регулисању међусобних права и обавеза између 

РАТЕЛ-а и РЕМ-а по пресуди у спору са "СОС КАНАЛ" и доношење одлуке; 

58. Извештај са 9. годишњег састанка CERF (Central European Regulatory 

Forum) одржаног у Дебрецину (Мађарска) у периоду од 13-15. септембра  

2017. године; 

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

radio FM друштво са ограниченом одговорношћу из Београда, ул. Љутице 

Богдана бр. 1а – Спорт ФМ 100,4, за промену власничке структуре; 

60. Разно 

 

 

 

2. Усвајање записника са 190. редовне седнице Савета одржане дана 30. октобра 

2017. године, 290. ванредне седнице Савета одржане дана 8. новембра 2017. 

године и 291. ванредне седнице Савета одржане дана 14. новембра 2017. 

године; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Усваја се записник са 190. редовне седнице Савета одржане дана 30. октобра 2017. 

године, 290. ванредне седнице Савета одржане дана 8. новембра 2017. године и 291. 

ванредне седнице Савета одржане дана 14. новембра 2017. године;  

  

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

на који је издата пружаоцу медијске услуге  YU ECO d.o.o. – TV YU Eco, 

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

електронским медијима. (11,00)  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 

  

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

на који је издата пружаоцу медијске услуге  Moto boem trans d.o.o. – TV Trans, 

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

електронским медијима. ( 11,00) 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 

  

5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу  медијске услуге Studio B d.o.o. - TV Studio B из Београда, 

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

медијима. (11,00 

Седници су приступили представници ПМУ Гордана Бошковић Николић и Олга 

Момировић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 

  

6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

Studio B d.o.o. - Studio B-кабл. из Београда, пре истека времена на које је 
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издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима 

(11,00)  

Седници су приступили представници ПМУ Гордана Бошковић Николић и Олга 

Момировић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 

  

7. Разматрање молбе за замену предате менице и померање рока доспећа 

менице за измирње доспелог дуга из 2016.године по основу накнаде за 

пружање медијске услуге  ПМУ Happy TV d.o.o. – Nacionalna Happy TV и 

доношење одлуке ; 

Седници су приступили представници ПМУ Владана Ћировић и Јелена 

Никодиновић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одобрава се молба ПМУ. 

  

8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу медијске услуге телевизије "Happy TV" d.o.o. – 

Nacionalna Happy TV из Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. ( 11,00)  

Седници су приступили представници ПМУ Владана Ћировић и Јелена 

Никодиновић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

  

9. Доношење одлуке у поступку изрицања мера  пружаоцу медијских услуга 

Предузеће за издавачку делатност, радио и телевизију МЕЛОС доо, Краљево 

– ТВ Мелос због повреде одредби из члана 24. и 47. став 2. Закона о 

електронским медијима и члан 69. Закона о јавном информисању;  Предмет 

бр: 07-1755/17-6 ( позив за 11,00)  

Седници су приступили представници ПМУ Зоран Јовановић и Зоран Петровић. 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

Налаже се Служби за надзор и анализу да уради допунски извештај на основу 

данас достављеног снимка и изјашњења представника пму. 

  

10. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге „Удружење Рома Нови Сад“ из Новог Сада, ул. Капетана Берића 1/А 

– Радио Романо Кинг пре истека времена на које је издата због постојања 

разлога из члана 99. Закона о електронским медијима. (позив за 11,30) 

Седници су приступили представници ПМУ Зорица Рачак и Зоран Мајдак. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

Упутити допис РАТЕЛ-у да ли је ПМУ враћена дозвола за коришћење радио 

фреквенције за радио станицу. 

  

11. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијск 

услуге пружаoцу медијске услуге Румунском удружењу „Викториа“, ул. 

Патријарха Рајачића бр.22, Вршац- TV VICTORIA, пре времена на које је 

издата (сходно одредби из члана 89. тачка 4) Закона о електронским 

медијима) (позив за 11,30)  

Седници је приступио представник ПМУ Драгослав Жељко Аџић 

. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

  

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

MEDIJSKI CENTAR KLIK 105,  д.о.о, из Зрењанина, ул. Раде Кончара бр. 23, 

Зрењанин – Radio Klik FM 105,0, за промену власничке структуре; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се да планираном променом власничке структуре MEDIJSKI CENTAR 

KLIK 105,  д.о.о, из Зрењанина, ул. Раде Кончара бр. 23, Зрењанин – Radio Klik 

FM 105,0, која би била извршена тако што би његов досадашњи оснивач Амалија 

Планчак свој укупни удео у висини од 100% пренела на новог оснивача 
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Владимира Мушицког из Сремске Каменице, ЈМБГ 0904971800042, 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. 

 

  

13. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

скраћеног идентификационог знака пружаоца медијске услуге Удружењa 

грађана „Ромски центар за демократију“, Владике Николаја 26/107, Ваљево 

– Радио Точак;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев за промену скраћеног идентификационог знака пружаоца 

медијске услуге Удружење грађана „Ромски центар за демократију“ из Ваљева, 

ул. Попучке бб – Радио Точак у нови скраћени идентификациони знак Радио Ва 

ДВА, 103,5 MHz. 

  

14. Обавештење о промени чланова Удружења грађана „Ромски центар за 

демократију“, Владике Николаја 26/107, Ваљево - РАДИО ТОЧАК;    

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Мењају се подаци у дозволи за пружање медијске услуге и упутити допис о 

РАДИО ТОЧКУ са обавештењем о промени података у дозволи. 

  

15. Разматрање и доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Друштво 

са ограниченом одговорношћу „Информативно маркетиншко друштво 

Вести“ из Ужица, ул. Љубе Стојановића 5 – Радио Ужице за издавање 

сагласности на акт о преносу дозволе;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Даје се сагласност на Нацрт плана поделе издвајање уз оснивање Друштва са 

ограниченом одговорношћу „Информативно маркетиншко друштво Вести“ из 

Ужица којим би се извршила статусна промена издвајања уз оснивање, и на 

основу које би се извршио пренос дозволе за пружање медијске услуге радија број 

350/2008-8 са имаоца дозволе Друштво са ограниченом одговорношћу 

„Информативно маркетиншко друштво Вести“ из Ужица, на новоосновано 

друштво стицаоца „Вести и радио“ д.о.о. из Ужица, након чега би ималац дозвола 

за пружање медијскe услугe било правно лице „Вести и радио“ д.о.о. из Ужица. 

Налаже се пружаоцу медијске услуге Друштво са ограниченом одговорношћу 

„Информативно маркетиншко друштво Вести“ из Ужица, да у року од 8 (осам) 
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дана од дана регистрације статусне промене код Агенције за привредне регистре, 

Регулаторном телу за електронске медије достави обавештење да је основано ново 

привредно друштво „Вести и радио“ д.о.о. из Ужица. 

 

  

16. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге РАДИО ТВ 

ПОДРИЊЕ Д.О.О.  из Лознице , ул. Кнеза Милоша бр. 3 – ТВ Подриње 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 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

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

захтева Привредно друштво за радио дифузну делатност ,,Naxi“ д.о.о. из 

Београда, ул. Беженијских илегалаца бр. 26 – Naxi radio 96,9 бр. 05-2578/17 од 

17.11.2017. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге радија на основу захтева Привредно 

друштво за радио дифузну делатност ,,Naxi“ д.о.о. из Београда, ул. Беженијских 

илегалаца бр. 26 – Naxi radio 96,9, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

Утврђује се накнада за пружање медијске услуге радија на основу захтева 

Привредно друштво за радио дифузну делатност ,,Naxi“ д.о.о. из Београда, ул. 

Беженијских илегалаца бр. 26 – Naxi radio 96,9, сходно члану 36. Закона о 

електронским медијима. 

 

  

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

захтева RADIO TELEVIZIJA VRNJAČKA BANJA DOO, VRNJAČKA BANJA, 

ул.  Врњачка 1 – ТВ Врњачка Бања, бр. 05-2529/17 од 09.11.2017. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

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

RADIO TELEVIZIJA VRNJAČKA BANJA DOO, VRNJAČKA BANJA, ул.  

Врњачка 1 – ТВ Врњачка Бања, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

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

захтева RADIO TELEVIZIJA VRNJAČKA BANJA DOO, VRNJAČKA BANJA, ул.  
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Врњачка 1 – ТВ Врњачка Бања, сходно члану 36. Закона о електронским 

медијима. 

 

  

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

захтева ,,UNITED MEDIA PRODUCTION“ д.о.о. из Београда, ул. Булевар 

Зорана Ђинђића 8 а – Top TV, бр. 05-2546/17 од 14.11.2017. године, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

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

,,UNITED MEDIA PRODUCTION“ д.о.о. из Београда, ул. Булевар Зорана Ђинђића 

8 а – Top TV, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

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

захтева ,,UNITED MEDIA PRODUCTION“ д.о.о. из Београда, ул. Булевар Зорана 

Ђинђића 8 а – Top Tv, сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 

 

  

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

захтева, Привредно друштво за радио и телевизијске активности ,,Mостнет 

РТВ“ д.о.о. из Прокупља, ул. Југ Богданова бр. 94 – Мостнет, бр. 05-2620/17 

од 23.11.2017. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

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

Привредно друштво за радио и телевизијске активности ,,Mостнет РТВ“ д.о.о. из 

Прокупља, ул. Југ Богданова бр. 94 – Мостнет, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима. 

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

захтева, Привредно друштво за радио и телевизијске активности ,,Mостнет РТВ“ 

д.о.о. из Прокупља, ул. Југ Богданова бр. 94 – Мостнет, сходно члану 36. Закона 

о електронским медијима. 

 

  

21. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге ,,Прва телевизија” 

д.о.о. из Београда, ул.  Аутопут бр. 22 – Prva Crime;   

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев за промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге 

,,Прва телевизија“ д.о.о. из Београда, ул. Аутопут бр. 22 – Prva Crime у нови 

идентификациони знак Prva Files; 
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Налаже се Стручној служби да изврши промену података у дозволи пружаоца 

медијске услуге ,,Прва телевизија“ д.о.о. из Београда, ул. Аутопут бр. 22 – Prva 

Crime у Prva Files, која се односи на промену идентификационог знака. 

 

  

22. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе бр. K200 од 

12.05.2015. године за пружање  медијске услуге издате на основу захтева 

TISZAPARTFEST DOO za usluge, izdavačku delatnost i trgovinu Kanjiža, ул. 

Занатлијска 45- Info TV Tiszapart, због прекида пружања медијске услуге, 

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

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

- Покреће се поступак одузимања дозволе Регулаторног тела за електронске 

медије за пружање медијске услуге, бр. К200 oд 12.05.2015. године, пружаоцу 

медијске услуге TISZAPARTFEST DOO za usluge, izdavačku delatnost i trgovinu 

Kanjiža, ул. Занатлијска 45- Info TV Tiszapart, сходно члану 89. став 1. тачка 4. 

Закона о електронским медијима. 

- Позвати представника пружаоца медијске услуге TISZAPARTFEST DOO za 

usluge, izdavačku delatnost i trgovinu Kanjiža, ул. Занатлијска 45- Info TV 

Tiszapart на седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о чињеници која је 

била основ за покретање поступка. 

  

23. Доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге Горан 

Радојковић ПР бежичне телекомуникације маркетинг емитовање и 

продукција радио програма Енигма РГ из Ћићевца, ул. Карађорђева бр. 87 – 

Радио Енигма 93,0 пре истека времена на које је издата због постојања 

разлога из члана 99. Закона о електронским медијима;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге према 

пружаоцу медијске услуге Горан Радојковић ПР бежичне телекомуникације 

маркетинг емитовање и продукција радио програма Енигма РГ из Ћићевца, ул. 

Карађорђева бр. 87 – Радио Енигма 93,0 пре истека времена на које је издата због 

постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима; 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на седницу Савета Регулатора 

ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање поступка одузимања 

дозволе. 

 

  

 

24. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе бр. K229 од 

28.03.2016.године за пружање  медијске услуге издате на основу захтева 

DIJANA STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA I EMITOVANJE 

TELEVIZIJSKOG I RADIO PROGRAMA TELEVIZIJA I RADIO LAV PLUS, 
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ул. Љубе Стојановића бр.3, Ужице  - TV LAVUE, због прекида пружања 

медијске услуге, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о еклектронаским 

медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак  одузимања дозволе за пружање медијске услуге, бр. К229 

oд 28.03.2016.године, пружаоцу медијске услуге DIJANA STANKOVIĆ PR 

PROIZVODNJA I EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I RADIO PROGRAMA 

TELEVIZIJA I RADIO LAV PLUS, ул. Љубе Стојановића бр.3, Ужице  - TV 

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

Позвати представника пружаоца медијске услуге DIJANA STANKOVIĆ PR 

PROIZVODNJA I EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I RADIO PROGRAMA 

TELEVIZIJA I RADIO LAV PLUS, ул. Љубе Стојановића бр.3, Ужице  - TV 

LAVUE на седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о чињеници која је била 

основ за покретање поступка. 

 

  

 

25. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе бр. K111 од 

23.05.2012. године за пружање  медијске услуге издате на основу захтева 

Društvu sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Mix 

media doo Kраљево, ул. Ибарска 21, Краљево- TV Mix, због прекида пружања 

медијске услуге, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о еклектронаским 

медијима;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак  одузимања дозволе Регулаторног тела за електронске медије 

за пружање медијске услуге, бр. К111 oд 23.05.2012. године, пружаоцу медијске 

услуге Društvu sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Mix 

media doo Kраљево, ул. Ибарска 21, Краљево- TV Mix, сходно члану 89. став 1. 

тачка 4. Закона о електронским медијима. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге Društvu sa ograničenom 

odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Mix media doo Kраљево, ул. Ибарска 

21, Краљево- TV Mix на седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о чињеници 

која је била основ за покретање поступка. 

 

  

 

26. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе бр. K251 од 

18.07.2016.године за пружање  медијске услуге издате на основу захтева JET-

COMPANY DOO ZA TELEKOMUNIKACIJE, RAZVOJ I PROJEKTOVANJE 

KIKINDA, ул. Михајла Пупина 11, Кикинда- ТВ ВК, због прекида пружања 

медијске услуге, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о еклектронаским 

медијима;  
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак  одузимања дозволе за пружање медијске услуге, бр. К251 

oд 18.07.2016.године, пружаоцу медијске услуге JET-COMPANY DOO ZA 

TELEKOMUNIKACIJE, RAZVOJ I PROJEKTOVANJE KIKINDA, ул. Михајла 

Пупина 11, Кикинда- ТВ ВК, сходно члану 89. став 1. тачка 4. Закона о 

електронским медијима. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге JET-COMPANY DOO ZA 

TELEKOMUNIKACIJE, RAZVOJ I PROJEKTOVANJE KIKINDA, ул. Михајла 

Пупина 11, Кикинда- ТВ ВК на седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о 

чињеници која је била основ за покретање поступка. 

 

  

 

27. Доношење одлуке о покретању поступка за изрицање мере пружаоцу 

медијске услуге „Дискос“ друштво са ограниченом одговорношћу за 

издавање и производњу носача звука и слике из Александровца, ул. 

Крушевачка бр. 22 - Радио Дискос 98,2;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак изрицање мере пружаоцу медијске услуге „Дискос“ друштво 

са ограниченом одговорношћу за издавање и производњу носача звука и слике из 

Александровца, ул. Крушевачка бр. 22 - Радио Дискос 98,2 због постојања разлога 

из члана 49. Закона о електронским медијима и члана 35. став 5 Закона о јавном 

информисању; 

Позвати представника Радио Дискос 98,2 на следећу седницу Савета Регулатора 

ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање поступка изрицања 

мера; 

 

  

 

28. Разматрање и доношење одлуке утврђивању накнаде за право на пружање 

медијске услуге, за  IDJWorld d.o.o из Београда, ул. Панчевачки пут бр. 36 б 

– IDJTV;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Пружаоцу медијске услуге IDJWorld  d.o.o из Београда, ул. Панчевачки пут бр. 36 

б - IDJTV, накнада за пружање медијске услуге телевизије путем електронске 

комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) за 2017. 

годину одређује се износу од 89.659,58 динара. 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 7.471,63 динара. 

Накнада за пружање медијске услуге телевизије плаћа се на рачун Регулаторног 

тела за електронске медије број 840-978627-49, са назнаком-сврха плаћања: 
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Уплата месечне накнаде позивом на број: број овог решења, тако што се уплата 

врши од првог до петог у месецу за текући месец, а под претњом принудног 

извршења.  

Овим решењем укида се Решење бр. КН/266-1431/17 од 21. априла 2017. године. 

 

  

 

29. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу медијске услуге телевизије "Фур" д.o.o. – ТВ Руф из 

Петровца на Млави због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима.(обустава)  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак одузимања дозволе. 

  

30. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу медијске услуге телевизије "SOS kanal" д.o.o. – TV SOS-

кабл. из Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона 

о електронским медијима.(обустава)  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак одузимања дозволе. 

  

31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности 

код националних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудио-

визуелном комерцијалном комуникацијом на основу законa о оглашавању 

за СЕПТЕМБАР 2017. године и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2389/17;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца медијских 

услуга ЈМУ Радио телевизија Србије – РТС1, Предузеће за информисање и маркетинг 

Pink Internacional Company Друштво са ограниченом одговорношћу - ТВ Пинк, Радио 

дифузно предузеће Б92 А.Д. – О2.ТВ (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; 21.4.4; 23.6; 28.2; 29.1.2; 32; 33.4; 33.5; 35.1; 35.2; 37.1; 

37.3; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе за надзор и 

анализу за месец септембар 2017. године. 
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32. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за 

пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге Радио телевизија 

Цариброд д.о.о. из Димитровграда, ул. Трг Др Зоран Ђинђић бр. 2 – ТВ 

Цариброд, сходно члану 36. Закона о електронским медијима;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Привременим решењем пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Цариброд д.о.о. из 

Димитровграда, ул. Трг Др Зоран Ђинђић бр. 2 – ТВ Цариброд  накнада за пружање 

медијске услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни систем, IPTV и др.) за 2017. годину одређује су износу од 179,16 динара. 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 14,93 динара. 

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

 

  

33. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за 

пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге ,,McBOXS“ д.o.o. из 

Новог Сада, ул. Мише Димитријевића бр. 3 - Music Box Senzi TV, сходно 

члану 36. Закона о електронским медијима;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Привременим решењем пружаоцу медијске услуге ,,McBOXS“ д.o.o. из Новог Сада, ул. 

Мише Димитријевића бр. 3 - Music Box Senzi TV накнада за пружање медијске услуге 

(телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни 

систем, IPTV и др.) за 2017. годину одређује су износу од 1.017,48 динара. 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 84,79 динара. 

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

  

34. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за 

пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге ,,Nova.rs television“ д.о.о. 

из Београда, ул. Теразије бр. 28 – Nova.rs, сходно члану 36. Закона о 

електронским медијима;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Пружаоцу медијске услуге ,,Nova.rs television“ д.о.о. из Београда, ул. Теразије бр. 28 – 

Nova.rs накнада за пружање медијске услуге (телевизије) путем електронске 

комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) за 2017. годину 

одређује су износу од 389.034,12 динара. 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 32.419,51 динара. 

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи привремено решење Савета 

Регулаторног тела за електронске медије број КН/180-1550/17 од 21.04.2017. године.  
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Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

  

35. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за 

пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге ,,Лагуна Етар“ д.о.о. из 

Београда, ул. Булевар краља Александра бр. 62 – Радио Лагуна 93,7, сходно 

члану 36. Закона о електронским медијима;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Пружаоцу медијске услуге ,,Лагуна Етар“ д.о.о. из Београда, ул. Булевар краља 

Александра бр. 62 – Радио Лагуна 93,7  накнада за пружање медијске услуге радија путем 

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

2017. годину одређује су износу од 4.883,04 динара. 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 406,92 динара. 

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

  

36. Разматрање и доношење одлуке о усвајању привременог решења о 

утврђивању накнаде за пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге 

Радиодифузнопривредно друштво ,,Радио С” д.о.о. из Београда, ул. Кнеза 

Вишеслава бр. 72 – Радио С, сходно члану 36. Закона о електронским 

медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Пружаоцу медијске услуге Радиодифузнопривредно друштво ,,Радио С” д.о.о. из 

Београда, ул. Кнеза Вишеслава бр. 72 – Радио С накнада за пружање медијске услуге 

радија путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, 

IPTV и др.) за 2017. годину одређује су износу од 5.049,72 динара. 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 420,81динара. 

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

  

37. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за 

пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге ,,Сурдуличка радио 

телевизија“ д.о.о. из Сурдулице, ул. 5. септембра бр. 3  - СРТ, сходно члану 

36. Закона о електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Пружаоцу медијске услуге ,,Сурдуличка радио телевизија“ д.о.о. из Сурдулице, ул. 5. 

септембра бр. 3  - СРТ накнада за пружање медијске услуге (телевизије) путем 

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

2017. годину одређује су износу од 580,83 динара. 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 48,40 динара. 

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 
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38. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за 

пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге ,,Балкан кабловска ТВ“ 

д.о.о. из Новог Сада, ул. Футошки Пут бр. 51 – Балкан ТВ, сходно члану 36. 

Закона о електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Пружаоцу медијске услуге ,,Балкан кабловска ТВ“ д.о.о. из Новог Сада, ул. Футошки 

Пут бр. 51 – Балкан ТВ накнада за пружање медијске услуге (телевизије) путем 

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

2017. годину одређује су износу од 3.644,04 динара. 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 303,67 динара. 

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

  

39. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за 

пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге ,,BK TELECOM“ д.о.о. 

Београд-Стари град, ул. Теразије бр. 28 – ТВ БК, сходно члану 36. Закона о 

електронским медијима; 

Пружаоцу медијске услуге Радиотелевизија ,,BK TELECOM“ д.о.о. Београд-Стари град, 

ул. Теразије бр. 28 – ТВ БК накнада за пружање медијске услуге (телевизије) путем 

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

2017. годину одређује су износу од 448.607,64 динара. 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 37.383,97 динара. 

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

  

40. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за 

пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге Филип Радојковић ПР 

агенција за производњу аудио визуелних и телевизијских програма ,,Фил 

Дизајн“ из Ниша, ул. Вожда Карађорђа бр. 13 – ТВ Фил, сходно члану 36. 

Закона о електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Пружаоцу медијске услуге Филип Радојковић ПР агенција за производњу аудио 

визуелних и телевизијских програма ,,Фил Дизајн“ из Ниша, ул. Вожда Карађорђа бр. 

13 – ТВ Фил накнада за пружање медијске услуге (телевизије) путем електронске 

комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) за 2017. годину 

одређује су износу од 448,87 динара. 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 37,40 динара. 

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење Регулаторног тела за 

електронске медије број КН/194-350/15 од 26.11.2014. године.  

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 
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41. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за 

пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

,,Радио-телевизија Крагујевац“ д.о.о. из Крагујевца, ул. Бранка Радичевића 

бр. 9 - ТВ Крагујевац, сходно члану 36. Закона о електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Пружаоцу медијске услуге Привредно друштво ,,Радио-телевизија Крагујевац“ д.о.о. из 

Крагујевца, ул. Бранка Радичевића бр. 9  - ТВ Крагујевац накнада за пружање медијске 

услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни 

систем, IPTV и др.) за 2017. годину одређује су износу од 59.655,48 динара. 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 4.971,29 динара. 

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење Регулаторног тела за 

електронске медије број KН/186-1116/16-1 од 18.04.2016. године.  

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

  

42. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за 

пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

,,Ритам“ д.о.о. из Врањске Бање, ул. Грамађе бр. 12/A – ТВ Ритам, сходно 

члану 36. Закона о електронским медијима;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Пружаоцу медијске услуге Привредно друштво ,,Ритам“ д.о.о. из Врањске Бање, ул. 

Грамађе бр. 12/A – ТВ Ритам накнада за пружање медијске услуге (телевизије) путем 

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

2017. годину одређује су износу од 783,00 динара. 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 65,25 динара. 

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење Савета Републичке 

радиодифузне агенције број KН/80-3530/11/13-1 од 02.09.2013. године.  

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

  

43. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању накнаде за 

пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге Предузеће ,,Маг плус“ 

д.о.о. из Обреновца, ул. Ђачког Батаљона бр. 11 – ТВ Сага, сходно члану 36. 

Закона о електронским медијима;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Пружаоцу медијске услуге Предузеће ,,Маг плус“ д.о.о. из Обреновца, ул. Ђачког 

Батаљона бр. 11 – ТВ Сага накнада за пружање медијске услуге (телевизије) путем 

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

2017. годину одређује су износу од 3.162,96 динара. 
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Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 263,58 динара. 

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

  

44. Информација о изради годишњих извештаја о поштовању одредби уговора о 

приватизацији за потребе Министарства привреде;  

Након спроведене дискусије, констатовано је да је Савет упознат са информацијом. 

  

45. Разматрање и усвајање Кодекса понашања чланова Савета Регулаторног 

тела за електронске медије;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се Кодекс о понашању чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије. 

  

46. Информација о VIII конференцији BRAF-a одржаној у Београду од 30-31. 

октобра 2017. године;  

Након спроведене дискусије, констатовано је да је Савет упознат са информацијом. 

  

 

47. Информација о 19. пленарној скупштини Медитранске мреже регулаторних 

тела (MNRA) одржаној у Марсеју од 16. до 17. новембра 2016. године;  

Након спроведене дискусије, констатовано је да је Савет упознат са информацијом. 

  

48. Информација о учешћу Регулаторног тела за електронске медије у 

спровођењу Програма  Републичког секретаријата за јавне политике Владе 

РС којим је предвиђено успостављање Јединственог јавног регистра 

административних поступака;  

Након спроведене дискусије, констатовано је да је Савет упознат са информацијом. 

  

49. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 362-1 од 07. септембра 2017. године издате на основу 

захтева пружаоца медијске услуге RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE B92 

AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (ZEMUN), ул. Аутопут за Загреб 22, 

Београд-Земун - O2.TV+1, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о 

електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Покреће се поступак  одузимања дозволе за пружање медијске услуге, бр. К 362-

1 од 07. септембра 2017, пружаоцу медијске услуге RADIO DIFUZNO 

PREDUZEĆE B92 AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (ZEMUN), ул. 

Аутопут за Загреб 22, Београд-Земун- O2.TV+1, сходно члану 89. став 1. тачка 1. 

Закона о електронским медијима. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE 

B92 AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (ZEMUN), ул. Аутопут за Загреб 22, 

Београд-Земун- O2.TV+1 на седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о 

чињеници која је била основ за покретање поступка. 

 

  

 

50. Доношење одлуке о покретању поступка одузимању дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 363 од 21.08.2017. године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD, ул. Аутопут  

за Загреб 22, Београд-Земун – Prva+1, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона 

о електронским медијима;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак  одузимања дозволе за пружање медијске услуге, бр. К 363 

од 21.08.2017. године, пружаоцу медијске услуге PRVA TELEVIZIJA DOO 

BEOGRAD, ул. Аутопут  за Загреб 22, Београд-Земун – Prva+1, сходно члану 89. 

став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге PRVA TELEVIZIJA DOO 

BEOGRAD, ул. Аутопут  за Загреб 22, Београд-Земун – Prva+1 на седницу Савета 

Регулатора, ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка. 

 

  

 

51. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредно 

друштво РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ д.о.о из Крагујевца, ул. 

Бранка Радичевића  бр. 9 - ТВ Крагујевац 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 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе;  

 

  

 

52. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за  «Филм Клуб» д.о.о. 

из Београда,  ул. Грчића Миленка  бр. 3 – Филм Клуб;  
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се пружаоцу медијске услуге „Филм клуб”д.о.о. из Београда, ул. 

Грчића Миленка  бр. 3 – Филм Клуб накнада за пружање медијске услуге 

(телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни 

систем, IPTV и др.) за 2017. годину одређује се у износу од 177.776,30 динара. 

 

  

 

53. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања према пружаоцу 

медијске услуге Предузећу Конзум Лав д.о.о. Ужице, ул. Љубе Стојановића 

бр. 3 – РАДИО ЛАВ ПЛУС, пре времена на које је издата (сходно одредби из 

члана 89. тачка 1) Закона о електронским медијима);  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе пружање медијске услуге радија према 

пружаоцу медијске услуге Предузећу Конзум Лав д.о.о. Ужице, ул. Љубе Стојановића 

бр. 3 – РАДИО ЛАВ ПЛУС, пре времена на које је издата, због постојања разлога из 

члана 89. тачка 1) Закона о електронским медијима. 

Позвати представника наведеног пружаоца медијске услуге на седницу Савета РЕМ 

ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање поступка одузимања 

дозволе. 

 

  

 

54. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге TAJNI KOD DOO 

OSTOJIĆEVO, ул. Штросмајерова 24, Остојићево, Чока – Телевизија Аурора 

бр. 05-2564/17 од 16.11.2017. године за упис 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 

О Д Л У К У 

Уписује се пружалац медијске услуге TAJNI KOD DOO OSTOJIĆEVO, ул. 

Штросмајерова 24, Остојићево, Чока – Телевизија Аурора,  Регистар медијских услуга 

пружаоца који медијске услуге пружају искључиво путем глобалне информатичке 

мреже, сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима. 

 

  

 

55. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво за радио и телевизијске активности ,,Mostnet RTV“ д.о.о. 

Прокупље, ул. Југ Богдана број 94 – Мостнет;  
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за радио и 

телевизијске активности ,,Mostnet RTV“ д.о.о. Прокупље, ул. Југ Богдана број 94 – 

Мостнет, 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; 

Укида се привремено решење о плаћању накнаде за пружање медијске услуге број 

03-3240/13/17-1 од 31. марта 2017. године пружаоцу медијске услуге Привредно 

друштво за радио и телевизијске активности ,,Mostnet RTV“ д.о.о. Прокупље, ул. Југ 

Богдана број 94 – Мостнет, у складу са чланом 37. Закона о електронске медије; 

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

емитовање програма Привредно друштво за радио и телевизијске активности 

,,Mostnet RTV“ д.о.о. Прокупље, ул. Југ Богдана број 94 – Мостнет, а који се односе 

на власничку структуру, законског заступника и главног одговорног уредника. 

 

  

56. Захтев за приступ информацији од јавног значаја Марија Вучић, редакција 

Цензоловке; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбија се захтев за достављање аудио снимка са седнице Савета када је донета одлука 

о избору чланова УО РТС;  

  

57. Разматрање Споразума о регулисању међусобних права и обавеза између 

РАТЕЛ-а и РЕМ-а по пресуди у спору са "СОС КАНАЛ" и доношење одлуке; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се Споразума о регулисању међусобних права и обавеза између РАТЕЛ-а и 

РЕМ-а по пресуди у спору са "СОС КАНАЛ". 

  

58. Извештај са 9. годишњег састанка CERF (Central European Regulatory 

Forum) одржаног у Дебрецину (Мађарска) у периоду од 13-15. септембра  

2017. године; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Усваја се извештај са 9. годишњег састанка CERF (Central European Regulatory 

Forum) одржаног у Дебрецину (Мађарска) у периоду од 13-15. септембра  2017. 

године. 

 

  

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

radio FM друштво са ограниченом одговорношћу из Београда, ул. Љутице 

Богдана бр. 1а – Спорт ФМ 100,4, за промену власничке структуре 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке структуре 

Sport radio FM друштво са ограниченом одговорношћу из Београда, ул. Љутице 

Богдана бр. 1а – Спорт ФМ 100,4 која би била извршена тако што би његов 

досадашњи власник Звонимир Шимунец пренео свој оснивачки удео у висини од 

100% у капиталу тог друштва на новог оснивача на страно правно лице Globalstars 

Media Limited са седиштем у Лимасолу, Кипар, 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 Спорт ФМ 100,4. 

  

 

60. Разно 

 

Седница завршена у 12:30 часова. 

 

Записник сачинила: 

Медијски аналитичар 

 

Никола Попмихајлов 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


