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Број: 

Датум:  

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 193. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 29. јануара 2018. године, са почетком у 11.00 часова. 

 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Александра Јанковић члан Савета 

3. Оливера Зекић члан Савета 

4. мр. Горана Пековић, 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. Душица Благојевић, начелник правне службе 

4. Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу 

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 Регулаторног тела за 

електронске медије (у даљем тексту: 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 192. редовне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане дана 13.12.2017. године, записника са 292. ванредне 

седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане дана 

25.12.2017. године и записника са 293. ванредне Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане дана 28.12.2017. године;  
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3. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу  медијске услуге телевизије "Телевизија канал 9" д.о.о. – ТВ 

канал 9, Крагујевац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  

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

издата пружаоцу  медијске услуге телевизије "Телевизија канал 9" д.о.о. – ТВ 

канал 9-кабл. из Крагујевца због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

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

издата пружаоцу  медијске услуге телевизије "YU ECO" д.о.о. – ТV YU Eco, 

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

електронским медијима; 

6. Разматрање и доношење одлуке у поступку 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; 

7. Доношење одлуке у поступку 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 

електронским медијима;  

8. Доношење одлуке у поступку  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;  

9. Доношење одлуке у поступку  одузимања дозволе за пружање медијске услуге 

број 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;  

10. Доношење одлуке у поступку 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 електронским медијима;  

11. Доношење одлуке у поступку 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 електронским медијима; 

12. 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 електронским 

медијима;  

13. Доношење одлуке у поступку 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;  

14. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о захтеву „Радио Дискос 98,2 

mhz“, за свакодневно реемитовање 180 минута програма Радија Звечка 97,7 mhz 

и доношење одлуке; 

15. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

16. Доношење одлуке у  поступку изрицања мере пружаоцу медијске услуге 

Фондација ,,Панонија“, Суботица,  ул. Аге Мумужића 11/III промене власничке 

структуре без претходно прибављене сагласности Регулатора;  

17. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу 

медијске услуге Асоцијација удружења и невладиних организација „РТВ 

Нишава“ из Ниша, ул. Блачка бр. 22 – ТВ Нишава пре истека времена на које је 

издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским 

медијима;  

18. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

19. Доношење одлуке о измени Обрасца 1- пријаве података о оператору електронске 

комуникационе мреже и Обрасца 2- пријаве измене података о броју и структури 

програмских пакета оператора електронске комуникационе мреже, сходно члану 

100. Закона о електронским медијима;  

20. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DAN PLUS INTERNATIONAL ZA 

PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD, ул. Кисачка 82, Нови Сад – 

MAX BET бр. 05-2728/17 од 07.12.2017. године за упис у  Регистар медијских 

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

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

захтева Телевизија спорта и здравља СОС КАНАЛ ПЛУС д.о.о. Београд-

Вождовац, ул. Требињска 7  – ТВ СОС Плус, бр. 05-130/18 од 19.01.2018. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

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

захтева Привредно друштво Телевизија Пирот доо, Пирот , ул. Бранка Радичевића 

бб – ТВ Пирот, бр. 05-1180/16-2 од 13.09.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

23. Доношење одлуке о пријави потраживања после отварања стечаја над  пму: 

Радиотелевизија Пруга д.о.о. Лајковац, матични број 17257153, пиб 100035459 ;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге ,,NAŠA BALKAN 
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TELEVIZIJA” д.о.о. маркетиншке активности продукција и радио дифузна 

делатности из Београда, ул.  Булевар Војводе Мишића бр. 39а – Naša Vremeplov;       

25. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге ТВ Смедерево д.о.о., ул. 

Горанска 12, Смедерево- ТВ Смедерево за покретање поступка утврђивања 

обавезног преноса телевизијског програма ТВ Смедерево путем електронске  

комуникационе мреже  оператора, на подручју Смедерева, сходно члану 101. 

Закона о електронским комуникацијама;     

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

пружање медијске услуге телевизијског емитовања према пружаоцу медијске 

услуге РТВ Енигма д.о.о. Пријепоље, ул. Нововарошка бб, Пријепоље – ТВ 

ЕНИГМА, пре времена на које је издата (сходно одредби из члана 89. тачка 4) 

Закона о електронским медијима);  

27. Разматрање и доношење одлуке у поступку по пријави за промену власничке 

структуре пружаоца медијске услуге ИМПРЕС д.о.о. из Бачке Тополе, ул. 

Дунавска бр. 2 - РАДИО ТРЕНД 97,8;   

28. 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;   

29. 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 децембар 2017. 

године и доношење одлуке;  

30. Разматрање и доношење одлуке у вези са поступком приватизације пружаоца 

медијске услуге Установе информативни центар Bacsky Petrovec;  

31. Разматрање и доношење одлуке вези са променом одзивног знака пружаоца 

медијске услуге Blue network media d.o.o. Tител, ул. Главна бр. 36, спрат I, Titel – 

РАДИО ТИТЕЛ 106,7;  

 

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 Удружења грађана „Радио Кулпин“, Кулпин, Бачки Петровац,  ул. 

Школска број 37  - Радио Кулпин 104,8 ФМ, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

2. Доношење одлуке о промени назива предмета јавне набавке у Плану набавки за 

2018. годину;   

3. Доношење одлуке о поништају решење Савета Регулаторног тела за електронске 

медије број 05-1730/17/18-6 од 25. децембра 2017. године којим се продужава 

дозвола за пружање медијске услуге Томислав Јефтић пр снимање и издавање 

звучних записа и музике Мега, Варварин Мареново бб – Мега радио 99,9; 

4. Доношење одлуке о исправци Решења Савета Регулаторног тела за електронске 

медије број 05-2192/17-6 од 13. децембра 2017. године којим се продужава 
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дозвола за пружање медијске услуге Привредном друштву РТВ Крагујевац, 

Крагујевац – Радио Крагујевац; 

 

Предложено је и да се тачка 20. скине са дневног реда.  

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

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 193. редовне седнице: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 192. редовне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане дана 13.12.2017. године, записника са 292. 

ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 

дана 25.12.2017. године и записника са 293. ванредне Савета Регулаторног 

тела за електронске медије одржане дана 28.12.2017. године;  

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

је издата пружаоцу  медијске услуге телевизије "Телевизија канал 9" д.о.о. – 

ТВ канал 9, Крагујевац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима;  

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

је издата пружаоцу  медијске услуге телевизије "Телевизија канал 9" д.о.о. – 

ТВ канал 9-кабл. из Крагујевца због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

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

је издата пружаоцу  медијске услуге телевизије "YU ECO" д.о.о. – ТV YU Eco, 

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

електронским медијима; 

6. Разматрање и доношење одлуке у поступку 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; 

7. Доношење одлуке у поступку 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 електронским медијима;  

8. Доношење одлуке у поступку  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;  

9. Доношење одлуке у поступку  одузимања дозволе за пружање медијске услуге 

број 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;  
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10. Доношење одлуке у поступку 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 електронским 

медијима;  

11. Доношење одлуке у поступку 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 електронским медијима; 

12. 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 електронским 

медијима;  

13. Доношење одлуке у поступку 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;  

14. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о захтеву „Радио Дискос 

98,2 mhz“, за свакодневно реемитовање 180 минута програма Радија Звечка 

97,7 mhz и доношење одлуке; 

15. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

16. Доношење одлуке у  поступку изрицања мере пружаоцу медијске услуге 

Фондација ,,Панонија“, Суботица,  ул. Аге Мумужића 11/III промене 

власничке структуре без претходно прибављене сагласности Регулатора;  

17. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу 

медијске услуге Асоцијација удружења и невладиних организација „РТВ 

Нишава“ из Ниша, ул. Блачка бр. 22 – ТВ Нишава пре истека времена на које 

је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о 

електронским медијима;  

18. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

19. Доношење одлуке о измени Обрасца 1- пријаве података о оператору 

електронске комуникационе мреже и Обрасца 2- пријаве измене података о 

броју и структури програмских пакета оператора електронске 

комуникационе мреже, сходно члану 100. Закона о електронским медијима;  
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20. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева Телевизија спорта и здравља СОС КАНАЛ ПЛУС д.о.о. Београд-

Вождовац, ул. Требињска 7  – ТВ СОС Плус, бр. 05-130/18 од 19.01.2018. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

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

захтева Привредно друштво Телевизија Пирот доо, Пирот , ул. Бранка 

Радичевића бб – ТВ Пирот, бр. 05-1180/16-2 од 13.09.2016. године, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима; 

22. Доношење одлуке о пријави потраживања после отварања стечаја над  пму: 

Радиотелевизија Пруга д.о.о. Лајковац, матични број 17257153, пиб 

100035459 ;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге ,,NAŠA BALKAN 

TELEVIZIJA” д.о.о. маркетиншке активности продукција и радио дифузна 

делатности из Београда, ул.  Булевар Војводе Мишића бр. 39а – Naša 

Vremeplov;       

24. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге ТВ Смедерево д.о.о., 

ул. Горанска 12, Смедерево- ТВ Смедерево за покретање поступка 

утврђивања обавезног преноса телевизијског програма ТВ Смедерево путем 

електронске  комуникационе мреже  оператора, на подручју Смедерева, 

сходно члану 101. Закона о електронским комуникацијама;     

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

пружање медијске услуге телевизијског емитовања према пружаоцу 

медијске услуге РТВ Енигма д.о.о. Пријепоље, ул. Нововарошка бб, 

Пријепоље – ТВ ЕНИГМА, пре времена на које је издата (сходно одредби из 

члана 89. тачка 4) Закона о електронским медијима);  

26. Разматрање и доношење одлуке у поступку по пријави за промену власничке 

структуре пружаоца медијске услуге ИМПРЕС д.о.о. из Бачке Тополе, ул. 

Дунавска бр. 2 - РАДИО ТРЕНД 97,8;   

27. 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;   

28. 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 децембар 2017. године и доношење одлуке;  

29. Разматрање и доношење одлуке у вези са поступком приватизације пружаоца 

медијске услуге Установе информативни центар Bacsky Petrovec;  

30. Разматрање и доношење одлуке вези са променом одзивног знака пружаоца 

медијске услуге Ble network media d.o.o. Tител, ул. Главна бр.36, спрат I, Titel 

– РАДИО ТИТЕЛ 106,7;  

31. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на 

основу захтева Удружења грађана „Радио Кулпин“, Кулпин, Бачки 

Петровац,  ул. Школска број 37  - Радио Кулпин 104,8 ФМ, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима; 
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32. Доношење одлуке о промени назива предмета јавне набавке у Плану набавки 

за 2018. годину;   

33. Доношење одлуке о поништају решење Савета Регулаторног тела за 

електронске медије број 05-1730/17/18-6 од 25. децембра 2017. године којим се 

продужава дозвола за пружање медијске услуге Томислав Јефтић пр 

снимање и издавање звучних записа и музике Мега, Варварин Мареново бб 

– Мега радио 99,9; 

34. Доношење одлуке о исправци Решења Савета Регулаторног тела за 

електронске медије број 05-2192/17-6 од 13. децембра 2017. године којим се 

продужава дозвола за пружање медијске услуге Привредном друштву РТВ 

Крагујевац, Крагујевац – Радио Крагујевац; 

35. Разно; 

 

 

2. Усвајање записника са 192. редовне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане дана 13.12.2017. године, записника са 292. 

ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 

дана 25.12.2017. године и записника са 293. ванредне Савета Регулаторног 

тела за електронске медије одржане дана 28.12.2017. године;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усвајају се:  

1. Записник са 192. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске 

медије одржане дана 13.12.2017. године, 

2. Записник са 292. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске 

медије одржане дана 25.12.2017. године и  

3. Записник са 293. ванредне Савета Регулаторног тела за електронске медије 

одржане дана 28.12.2017. године. 

 

 

 

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

је издата пружаоцу  медијске услуге телевизије "Телевизија канал 9" д.о.о. – 

ТВ канал 9, Крагујевац 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 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола Регулаторног тела за електронске медије за пружање медијске услуге 

број 43/2007-9 од 01.02.2017. године пружаоцу медијске услуге «Телевизија Канал 9» 

ДОО, ул. Милоја Павловића бр. 8, Крагујевац - «ТВ КАНАЛ 9». 
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Брише се дозвола Регулаторног тела за електронске медије за пружање медијске услуге 

број 43/2007-9 од 01.02.2017. године медијске услуге «Телевизија Канал 9» ДОО, ул. 

Милоја Павловића бр. 8, Крагујевац - «ТВ КАНАЛ 9» из Регистра медијских услуга. 

 

Укида се решење Савета Републичке радиодифузне агенције бр. 03-3178/13 од 

02.09.2013. године и привременo решење Савета Регулаторног тела за електронске 

медије број 03-3178/13/17-1 од 31.03.2017. године. 

 

Налаже се пружаоцу медијске услуге «Телевизија Канал 9» ДОО, ул. Милоја Павловића 

бр. 8, Крагујевац - «ТВ КАНАЛ 9» да одмах по пријему овог решења, под претњом 

принудног извршења, обустави пружање медијске услуге аудио-визуелне медијске 

услуге за које му је била издата дозвола из става 1. изреке овог решења. 

 

 

 

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

је издата пружаоцу  медијске услуге телевизије "Телевизија канал 9" д.о.о. – 

ТВ канал 9-кабл. из Крагујевца 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 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимање дозволе за пружање медијске услуге пре времена на које 

је издата према пружаоцу  медијске услуге "Телевизија канал 9" д.о.о. Крагујевац – ТВ 

канал 9 (кабл) због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима.  

 

 

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

је издата пружаоцу  медијске услуге телевизије "YU ECO" д.о.о. – ТV YU Eco, 

Суботица 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 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке.  
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6. Разматрање и доношење одлуке у поступку 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; 

 

Седници су приступили представници ПМУ Данијела Илић, главни и одговорни 

уредник и Слађана Туровић, директор. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

Стојановића бр. 3 – РАДИО ЛАВ ПЛУС одузима се дозвола за пружање медијске услуге 

пре времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 1) Закона 

о електронским медијима. 

 

 

7. Доношење одлуке у поступку 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 електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Пружаоцу  медијске услуге "TISZAPARTFEST DOO za usluge, izdavačku delatnost 

i trgovinu Kanjiža, ул. Занатлијска 45 - Info TV Tiszapart одузима се дозвола, број K200 од 

12.05.2015. године, за пружање  медијске услуге, издата на основу захтева, пре времена 

на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о 

електронским медијима. 

 

 

8. Доношење одлуке у поступку  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; 

 



11 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозволa за пружање медијске услуге бр. 362-1 од 07.09.2017. године 

издата пружаоцу медијске услуге RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE B92 AKCIONARSKO 

DRUŠTVO, BEOGRAD (ZEMUN), ул. Аутопут за Загреб 22, Београд-Земун - O2.TV+1. 

Бришe се дозволa за пружање медијске услуге из става 1. изреке овог решења из 

Регистра медијских услуга. 

Налаже се пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења да, под 

претњом принудног извршења, одмах по пријему овог решења обустави пружање 

медијске услуге чије је право на пружање стекао издавањем дозволе из става 1. изреке. 

 

 

9. Доношење одлуке у поступку  одузимања дозволе за пружање медијске услуге 

број 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; 

 

Седници је приступила представница ПМУ Јованка Терзић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозволa за пружање медијске услуге бр. К 363 од 21.08.2017. године 

издата пружаоцу медијске услуге Prva televizija d.o.o., ул. Аутопут 22, Београд – PRVA+1. 

Бришe се дозволa за пружање медијске услуге из става 1. изреке овог решења из 

Регистра медијских услуга. 

Налаже се пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења да, под 

претњом принудног извршења, одмах по пријему овог решења обустави пружање 

медијске услуге чије је право на пружање стекао издавањем дозволе из става 1. изреке. 

 

 

10. Доношење одлуке у поступку 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 електронским 

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

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозволa за кабловско емитовање програма бр. К229 од 28.03.2016. 

године издата пружаоцу медијске услуге Dijana Stanković pr tv i radio Lav plus, ул. Љубе 

Стојановића бр.3, Ужице – TV LAVUE. 

Бришe се дозволa за кабловско емитовање програма из става 1. изреке овог 

решења из Регистра медијских услуга. 

Налаже се пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења да, под 

претњом принудног извршења, одмах по пријему овог решења обустави пружање 

медијске услуге путем кабловског дистрибутивног система чије је право стекао 

издавањем дозволе из става 1. изреке. 

 

 

11. Доношење одлуке у поступку 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 електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозволa за кабловско емитовање програма бр. K111 од 23.05.2012. 

године издата пружаоцу медијске услуге MIX MEDIA d.o.o., ул. Ибарска 21, Краљево– 

TV MIX. 

Бришe се дозволa за кабловско емитовање програма из става 1. изреке овог 

решења из Регистра медијских услуга.  

Укида се Привремено решење бр. КН/111-1455/17 од 21.04.2017. године за 

утврђивање висине годишње накнаде за пружање медијске услуге путем електронске 

комуникационе мреже за 2017. годину, пружаоцу из става 1. овог решења. 

Налаже се пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења да, под 

претњом принудног извршења, одмах по пријему овог решења обустави пружање 

медијске услуге путем кабловског дистрибутивног система чије је право стекао 

издавањем дозволе из става 1. изреке. 

 

 

 

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе бр. K251 од 

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

медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозволa за кабловско емитовање програма бр. К251 од 18.07.2016. 

године издата пружаоцу медијске услуге JET-COMPANY d.o.o., ул. Михајла Пупина 11, 

Кикинда – ТВ ВК. 

Бришe се дозволa за кабловско емитовање програма из става 1. изреке овог 

решења из Регистра медијских услуга. 

Налаже се пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења да, под 

претњом принудног извршења, одмах по пријему овог решења обустави пружање 

медијске услуге путем кабловског дистрибутивног система чије је право стекао 

издавањем дозволе из става 1. изреке. 

 

 

 

13. Доношење одлуке у поступку 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; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Аца Милутиновић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским 

медијима покренут према „Дискос“ друштво са ограниченом одговорношћу за издавање 

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

Дискос 98,2. 

 

 

 

14. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о захтеву „Радио Дискос 

98,2 mhz“, за свакодневно реемитовање 180 минута програма Радија Звечка 

97,7 mhz и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев „Дискос“ друштво са ограниченом одговорношћу за издавање и 

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

Дискос 98,2 и даје се сагласности за реемитовање три сата програма на Радију Дискос 

98.2 mhz програма Радија Звечка 97,7 mhz. 

 

 

 

15. Доношење одлуке у поступку одузимања 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 

 

Одузима се 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 дозвола за пружање медијске услуге 

пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о 

електронским медијима. 

 

 

16. Доношење одлуке у  поступку изрицања мере пружаоцу медијске услуге 

Фондација ,,Панонија“, Суботица,  ул. Аге Мумужића 11/III промене 

власничке структуре без претходно прибављене сагласности Регулатора;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Изриче се мера опомене пружаоцу медијске услуге Фондација ,,Панонија“, 

Суботица, ул. Аге Мумужића бр. 11/III због извршене промене власничке структуре без 

претходно прибављене сагласности Регулаторног тела за електронске медије. 

 

Налаже се пружаоцу медијске услуге Фондација ,,Панонија“, Суботица, ул. Аге 

Мумужића бр. 11/III, да убудуће сваку промену власничке структуре  претходно  пријави 

Регулаторном телу за електронске медије. 
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Налаже се пружаоцу медијске услуге Фондација ,,Панонија“, Суботица, ул. Аге 

Мумужића бр. 11/III – ТВ Панон, Pannon Radio 91,5, да у свом радио/телевизијском 

програму са идентификационим знаком ,,ТВ Панон“ и ,,Pannon Radio 91,5“, наредног 

дана по пријему овог решења и још једном истог дана или најкасније у року од 24 сата 

од првог објављивања, у времену између 18,00 и 21,00 сати, објави (текстуално и усмено) 

следеће саопштење: 

 

,,О П О М Е Н А 

 

На седници одржаној дана 29.01.2018. године Савет Регулаторног тела за 

електронске медије донео је одлуку којом се пружаоцу медијске услуге Фондација 

,,Панонија“, Суботица, ул. Аге Мумужића бр. 11/III – ТВ Панон, Pannon Radio 91,5, 

изриче мера опомене, због тога што је извршио промену власничке структуре без 

претходно прибављене сагласности Регулаторног тела за електронске медије. 

 

Налаже се пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења да следећег 

дана по последњем објављивању саопштења из става 3. изреке овог решења, поднесе 

Регулаторном телу за електронске медије снимке програма у којим је то саопштење 

објављено.   

 

Налаже се пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења, да у року од 

три дана од дана пријема овог решења, о свом трошку, објави саопштење из става 3. 

изреке овог решења у штампаном јавном гласилу, које се дистрибуира на подручју за 

које пружалац медијске услуге има дозволу, као и да следећег дана по објављивању тог 

саопштења поднесе Регулаторном телу за електронске медије примерак штампаног 

јавног гласила у ком је оно објављено. 

 

 

17. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу 

медијске услуге Асоцијација удружења и невладиних организација „РТВ 

Нишава“ из Ниша, ул. Блачка бр. 22 – ТВ Нишава пре истека времена на које 

је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о 

електронским медијима; 

 

           Седници је приступио представник ПМУ Зорица Јелача. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозволa за пружање медијске услуге бр. 89/2008-3 од 03.03.2016. 

године издата пружаоцу медијске услуге Асоцијација удружења и невладиних 

организација „РТВ Нишава“ из Ниша, Блачка 22 – ТВ Нишава. 
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Бришe се дозволa за пружање медијске услуге из става 1. изреке овог решења из 

Регистра медијских услуга. 

 

Налаже се пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења да, под 

претњом принудног извршења, одмах по пријему овог решења обустави пружање 

медијске услуге чије је право на пружање стекао издавањем дозволе из става 1. изреке.  

 

 

18. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања 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. став 1. тачка 4) 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 Румунском удружењу „Викториа“, Вршац, ул. 

Патријарха Рајачића бр. 22 - TV VICTORIA одузима се дозвола за пружање медијске 

услуге пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 4) Закона о електронским медијима. 

 

 

19. Доношење одлуке о измени Обрасца 1- пријаве података о оператору 

електронске комуникационе мреже и Обрасца 2- пријаве измене података о 

броју и структури програмских пакета оператора електронске 

комуникационе мреже, сходно члану 100. Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Мења се Образац 1- пријаве података о оператору електронске комуникационе 

мреже и Образац 2- пријаве измене података о броју и структури програмских пакета 

оператора електронске комуникационе мреже, сходно члану 100. Закона о електронским 

медијима. 

 

 

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

захтева Телевизија спорта и здравља СОС КАНАЛ ПЛУС д.о.о. Београд-
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Вождовац, ул. Требињска 7  – ТВ СОС Плус, бр. 05-130/18 од 19.01.2018. 

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 на основу захтева Телевизија 

+спорта и здравља СОС КАНАЛ ПЛУС д.о.о. Београд-Вождовац, ул. Требињска 7  – СОС 

КАНАЛ ПЛУС, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

Утврђује се накнада за пружање медијске услуге на основу захтева Телевизија 

спорта и здравља СОС КАНАЛ ПЛУС д.о.о. Београд-Вождовац, ул. Требињска 7  – СОС 

КАНАЛ ПЛУС, сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 

 

 

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

захтева Привредно друштво Телевизија Пирот доо, Пирот , ул. Бранка 

Радичевића бб – ТВ Пирот, бр. 05-1180/16-2 од 13.09.2016. 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 на основу захтева Привредном 

друштву Телевизија Пирот доо, Пирот , ул. Бранка Радичевића бб – ТВ Пирот, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима. 

Утврђује се накнада за пружање медијске услуге на основу захтева Привредном 

друштву Телевизија Пирот доо, Пирот , ул. Бранка Радичевића бб – ТВ Пирот, сходно 

члану 36. Закона о електронским медијима. 

 

 

22. Доношење одлуке о пријави потраживања после отварања стечаја над  пму: 

Радиотелевизија Пруга д.о.о. Лајковац, матични број 17257153, пиб 

100035459; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Поднети надлежном суду пријаву потраживања у стечају за Радиотелевизија 

Пруга – у стечају д.о.о. Лајковац – Радио Пруга  на износ од 268,80 динара. 
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23. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге ,,NAŠA BALKAN 

TELEVIZIJA” д.о.о. маркетиншке активности продукција и радио дифузна 

делатности из Београда, ул.  Булевар Војводе Мишића бр. 39а – Naša 

Vremeplov;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усвоја се  захтев за промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге 

,,NAŠA BALKAN TELEVIZIJA” д.о.о. маркетиншке активности продукција и радио 

дифузна делатности из Београда, ул. Булевар Војводе Мишића бр. 39а – Naša  Vremeplov 

у нови идентификациони знак NAŠA VREMEPLOV BALKAN TV 

Налаже се Стручној служби да изврши промену података у дозволи пружаоца 

медијске услуге ,,NAŠA BALKAN TELEVIZIJA” д.о.о. маркетиншке активности 

продукција и радио дифузна делатности из Београда, ул. Булевар Војводе Мишића бр. 

39а – Naša Vremeplov у NAŠA VREMEPLOV BALKAN TV, која се односи на промену 

идентификационог знака и промену главног одговорног уредника. 

 

 

 

24. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге ТВ Смедерево д.о.о., 

ул. Горанска 12, Смедерево- ТВ СД за покретање поступка утврђивања 

обавезног преноса телевизијског програма ТВ Смедерево путем електронске  

комуникационе мреже  оператора, на подручју Смедерева, сходно члану 101. 

Закона о електронским комуникацијама;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се захтев бр. 05-2273/17 од 26. 09. 2017. године пружаоца медијске 

услуге ТВ Смедерево д.о.о., ул. Горанска 12, Смедерево – Телевизија СД за утврђивање 

обавезног преноса путем кабловске, сателитске и IPTV  електронске  комуникационе 

мреже, због тога што подносилац захтева очигледно није ималац права о коме се одлучује 

у управном поступку. 

 

 

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

пружање медијске услуге телевизијског емитовања према пружаоцу 
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медијске услуге РТВ Енигма д.о.о. Пријепоље, ул. Нововарошка бб, 

Пријепоље – ТВ ЕНИГМА, пре времена на које је издата (сходно одредби из 

члана 89. тачка 4) 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 РТВ 

Енигма д.о.о. Пријепоље, ул. Нововарошка бб, Пријепоље – ТВ ЕНИГМА, пре времена 

на које је издата због постојања разлога из члана 89. тачка 4) Закона о електронским 

медијима. 

Позвати представника ТВ ЕНИГМА на седницу Савета Реулатора, ради 

изјашњења о чињеници која је била основа за покретање поступка. 

 

 

26. Разматрање и доношење одлуке у поступку по пријави за промену власничке 

структуре пружаоца медијске услуге ИМПРЕС д.о.о. из Бачке Тополе, ул. 

Дунавска бр. 2 - РАДИО ТРЕНД 97,8; 

 

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 пружаоца медијске 

услуге ИМПРЕС д.о.о. из Бачке Тополе, ул. Дунавска бр. 2 - РАДИО ТРЕНД 97,8, која 

би била извршена тако што би досадашњи оснивач тог друштва Рајко Вулин пренеo свој 

целокупан оснивачки удео у висини од 100% у капиталу друштва на Лану Гардашевић и 

на тај начин иступио из наведеног друштва, не би настало стање којим се нарушава 

медијски плурализам.  

 

 

27. 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; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Изриче се мера упозорења пружаоцу медијских услуга Предузећу за издавачку 

делатност, радио и телевизију МЕЛОС д.о.о., Краљево – ТВ Мелос због повреде одредби 

из члана 24. и 47. став 2. Закона о електронским медијима и члана 69. Закона о јавном 

информисању. 
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Поднети захтев за покретање прекршајног поступка против пружаоцу медијских 

услуга Предузећа за издавачку делатност, радио и телевизију МЕЛОС д.о.о., Краљево – 

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

медијима и члан 69. Закона о јавном информисању. 

 

 

28. 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 децембар 2017. године и доношење одлуке; 

 

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 Предузеће за информисање и маркетинг Pink Internacional Company 

Друштво са ограниченом одговорношћу - ТВ Пинк, Радио дифузно предузеће Б92 А.Д. - 

ТВ O2, 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; 23.6; 28.2; 29.1.2; 30.1; 32; 

33.4; 33.5; 35.1; 35.2; 37.1; 37.2; 37.3; 46.3.3; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а 

по извештају Службе за надзор и анализу за месец децембар 2017. године. 

 

 

29. Разматрање и доношење одлуке у вези са поступком приватизације пружаоца 

медијске услуге Установе информативни центар Bacsky Petrovec; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се Стручној служби да изврши промену података у дозволи за пружање 

медијске услуге радија број 264/2008-2 на начин што ће се: 

- У рубрици „Назив пружаоца медијске услуге“ уместо „Радио Петровец“ ДОО 

Бачки Петровец уписати „Нови радио Петровец“ ДОО Бачки Петровец. 

- У рубрици матични број уместо броја 21162515 уписати матични број 08054169 

-  као и у Регистру медијских услуга. 

 

Утврђује се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге радија у износу од 

5.163,00 динара, коју је пружалац медијске услуге „Нови радио Петровец“ ДОО Бачки 

Петровец дужан да плаћа почев од дана доношења одлуке Савета Регулатора, па у 

будуће, док за то постоје законски услови. 
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30. Разматрање и доношење одлуке вези са променом одзивног знака пружаоца 

медијске услуге Ble network media d.o.o. Tител, ул. Главна бр.36, спрат I, Titel 

– РАДИО ТИТЕЛ 106,7;  

 

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 РАДИО ТИТЕЛ 106,7 у нови скраћени идентификациони знак Радио 

Брег 106,7. 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге да дужан да претходно прибави 

сагласност Савета Регулаторног тела за електронске медије за промену скраћеног 

идентификационог знака и да ће промена скраћеног идентификационог знака бити 

уписана у Регистар медијских услуга. 

 

 

31. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на 

основу захтева Удружења грађана „Радио Кулпин“, Кулпин, Бачки 

Петровац,  ул. Школска број 37  - Радио Кулпин 104,8 ФМ, 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 Удружењу 

грађана „Радио Кулпин“, Кулпин, Бачки Петровац,  ул. Школска број 37  - Радио Кулпин 

104,8 ФМ, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 

32. Доношење одлуке о промени назива предмета јавне набавке у Плану набавки 

за 2018. годину; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Мења се назив предмета јавне набавке у Плану набавки Регулаторног тела за 

електронске медије за 2018. годину тако што уместо предмета јавне набавке „Услуге 
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одржавања софтвера за мониторинг“ треба да пише „Услуге одржавања и дораде 

софтвера за мониторинг“. 

 

 

 

 

33. Доношење одлуке о поништају решење Савета Регулаторног тела за 

електронске медије број 05-1730/17/18-6 од 25. децембра 2017. године којим се 

продужава дозвола за пружање медијске услуге Томислав Јефтић пр 

снимање и издавање звучних записа и музике Мега, Варварин Мареново бб 

– Мега радио 99,9; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поништава се решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број 05-

1730/17/18-6 од 25. децембра 2017. године којим се продужава дозвола за пружање 

медијске услуге Томислав Јефтић пр снимање и издавање звучних записа и музике Мега, 

Варварин Мареново бб – Мега радио 99,9. 

 

 

34. Доношење одлуке о исправци Решења Савета Регулаторног тела за 

електронске медије број 05-2192/17-6 од 13. децембра 2017. године којим се 

продужава дозвола за пружање медијске услуге Привредном друштву РТВ 

Крагујевац, Крагујевац – Радио Крагујевац; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Исправља се Решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број 05-2192/17-6 

од 13. децембра 2017. године којим се продужава дозвола за пружање медијске услуге 

Привредном друштву РТВ Крагујевац, Крагујевац – Радио Крагујевац тако што у изреци 

решења уместо „11.01.2026. године“ треба да пише „19.02.2026. године“. 

 

Седница завршена у 13.20 часова. 

 

Записник сачинила: 

НАЧЕЛНИК ПРАВНЕ СЛУЖБЕ 

 

Душица Благојевић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
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Горан Петровић 

 

 


