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Број: 

Датум:  

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 194. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 14 марта 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 

5. Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета 

Седница је одржана у седишту Регулаторног тела за електронске медије, Трг 

Николе Пашића 5, Београд, у сали за одржавање седница, на IV спрату. 

 

Седницом је председавао, заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић који 

је констатовао да седници присуствује већина чланова Савета, те да Савет има кворум 

за рад и пуноправно одлучивање. 

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 193. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 29. 

јануара 2018. године, записника са 294. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 

дана 17. фебруара 2018. године, 295. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 

дана 20. фебруара 2018. године, 296. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 

дана 23. фебруара 2018. године, 297. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 
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дана 26. фебруара 2018. године , 298. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 

дана 27. фебруара 2018. године и 299. ванредне седнице Савета РЕМ-а;  

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Предузећу за информисање и 

маркетинг Pink internacional company д.о.о – ТВ Пинк покренутог на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају емисије Ново 

јутро емитоване дана 7. марта 2018. године од 8:38:53 до 9:32:16 у програму 

пружаоца медијске услуге и доношење одлуке;  

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

издата пружаоцу медијске услуге  Привредно друштво за производњу, трговину 

и услуге Колубара Прес д.о.о. – K::CN K, из Лазаревца 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 Радио телевизија Краљево и Ибарске новости 

д.о.о. – ТВ Краљево из Краљева, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

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

издата пружаоцу медијске услуге   Нишка телевизија д.о.о. – НТВ из Ниша, због 

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

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

издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Мајданпек д.о.о. – Т1 из 

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

електронским медијима;  

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

издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Брус д.о.о. – ТВ Брус, Брус, 

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

медијима;  

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

издата пружаоцу медијске услуге РТВ Бујановац д.о.о. – ТВ Бујановац, 

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

електронским медијима;  

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

издата пружаоцу медијске услуге РТВ Цариброд д.о.о. – ТВ Цариброд д.о.о. из 

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

електронским медијима;  

11. Доношење одлуке у поступку 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); 

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

издата пружаоцу медијске услуге РТВ Енигма д.о.о. – ТВ Енигма из Пријепоља, 

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

медијима;  

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

издата пружаоцу медијске услуге  РТВ Голија д.о.о. – ТВ Голија, Ивањица због 

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

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

издата пружаоцу медијске услуге Привредно друштво Радио телевизија Јасеница 

д.о.о. – ТВ Јасеница, Смедеревска Паланка, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;  
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15. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде 

за пружање медијске услуге за ПМУ Канал 9 д.о.о. за маркетинг и тв– ТВ К 9 из 

Новог Сада и доношење одлуке;  

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

издата пружаоцу медијске услуге Канал 9 д.о.о. – ТВ К9, Нови Сад због 

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

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

издата пружаоцу медијске услуге Телевизија К-1 д.о.о. – ТВ К-1 из Лесковца, 

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

медијима;  

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

издата пружаоцу медијске услуге Руф д.о.о. – ТВ Кучево, Петровац на Млави, 

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

медијима;  

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

издата пружаоцу медијске услуге Телевизија Лесковац о.д. – ТВ Лесковац, 

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

електронским медијима;  

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

издата пружаоцу медијске услуге Радио и телевизијске делатности Млава-медија 

д.о.о. – ТВ Млава, Петровац на Млави, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима;  

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

издата пружаоцу медијске услуге  Телевизија Пожега д.о.о. – ТВ Пожега, 

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

електронским медијима;  

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

издата пружаоцу медијске услуге  Информативни центар д.о.о. – ТВ Прибој из 

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

електронским медијима;  

23. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде 

за пружање медијске услуге за ПМУ Santos comerce d.o.o. – ТВ Сантос из 

Зрењанина и доношење одлуке;    

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

издата пружаоцу медијске услуге Santos-comerce d.o.o. – TV Santos из 

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

електронским медијима;     

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

издата пружаоцу медијске услуге Привредно друштво Коперникус Телевизија 

Крајина д.о.о. – ТВ Сезам из Бора, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима;  

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

издата пружаоцу медијске услуге РТВ Сунце д.о.о. – ТВ Сунце из Аранђеловца 

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

медијима;   

27. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;   
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28. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 34 од 

21.10.2011. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге RTV 

MEGA-IN d.o.o., Инђија, ул. Сремска 70а – ТВ Мега, сходно члану 89. став 1. 

тачка 1. Закона о електронским медијима;  

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

према пружаоцу медијске услуге ПРЕДУЗЕЋЕ MEDIA SYSTEM ЗА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ, МАРКЕТИНГ И УСЛУГЕ ОД, ВЛАСНИШТВО 

ЉУБИШЕ БОГДАНОВИЋА И ДР., ПОЈАТЕ – TOP RADIO 105,1, сходно 

одредби чл. 89. ст. 1. тач. 1) Закона о електронским медијима;  

30. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде 

за пружање медијске услуге за ПМУ Radio difuzno preduzeće B 92 a.d. – O2 ТВ из 

Београда и доношење одлуке;  

31. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде 

за пружање медијске услуге за ПМУ ПРВА телевизија д.о.о. – ПРВА из Београда 

и доношење одлуке; 

32. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде 

за пружање медијске услуге за ПМУ Новосадска ТВ д.o.o. – Новосадска ТВ из 

Новог Сада и доношење одлуке;   

33. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде 

за пружање медијске услуге за ПМУ РТВ Kладово д.o.o. – ТВ Kладово из 

Кладова и доношење одлуке; 

34. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде 

за пружање медијске услуге за ПМУ  РДП Радио телевизија Шабац д.о.о. – ТВ 

Шабац из Шапца и доношење одлуке; 

35. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде 

за пружање медијске услуге за ПМУ РТВ Врњачка Бања д.о.о. – ТВ Врњачка 

Бања из Врњачке Бање и доношење одлуке;  

36. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде 

за пружање медијске услуге за ПМУ РТВ Врање д.o.o. – ТВ Врање из Врања и 

доношење одлуке;  

37. Разматрање и одлучивање по пријави Миодрага Митића из Владичиног Хана 

против пружаоца медијске услуге «OK NAXI RADIJA» због вређања или 

угрожавања његовог личног интереса;  

38. Разматрање и доношење одлуке вези са променом одзивног знака пружаова 

медијске услуге Удружења Рома Нови сад, ул. Капетана Берића бр. 1/а, Нови 

Сад – Радио Романо Кинг и обавештење о промени законског заступника, 

главног и одговорног уредника и промени чланова Удружења Рома Нови сад, ул. 

Капетана Берића бр. 1/а, Нови Сад;  

39. Разматрање и доношење одлуке о доношењу измењене Листе најважнијих 

догађаја од посебног значаја за све грађане у Републици Србији;  

40. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање  

медијске услуге бр. K 3 од 28.09.2011.године на основу захтева DRUŠTVO ZA 

MEDIJSKU, IZDAVAČKU, PROPAGANDNU DELATNOST I MARKETING SOS 

KANAL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, ул. 

Требињска 7, Београд  - СОС Канал, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о 

еклектронаским медијима;  

41. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 382 од 29.01.2018. године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге Удружење грађана "Радио Кулпин", Школска 37, 
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Кулпин – Радио Кулпин 104,8 FM, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о 

електронским медијима;    

42. Разматрање и доношење олуке по захтеву пружаоца медијске услуге Спорт 

радио ФМ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд - Спорт ФМ 100,4, 

Љутице Богдана 1а, Београд, за промену програмског елабората;     

43. 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 Party и 

давање сагласности на промену програмског елабората наведеног пружаоца 

медијске услуге; 

44. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о Јавном медијском сервису 

Радио-телевизија Србије – начини испуњавања законских и програмских обавеза 

за период од 01. јануара до 31. децембра 2017. године и доношење одлуке;   

45. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу: Јавни медијски сервис, 

Радио-телевизија Војводине – начини испуњавања законских и програмских 

обавеза за 2017. годину и доношење одлуке;   

46. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу: Комерцијални пружаоци 

медијских услуга – начини испуњавања законских и програмских обавеза, 

извештај за 2017. годину и доношење одлуке;  

47. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу поводом захтева за 

оглашавањем безалкохолног пива Хајнекен 0,0 (Heineken 0,0) и доношење 

одлуке;  

48. Извештај поводом дописа Олимпијског комитета Србије (ОКС) и ЈМУ Радио-

телевизије Србије (РТС) за давање сагласности да се емитовање промотивног ТВ 

спота који оглашава спонзоре ОКС на програму РТС не рачуна у време 

оглашавања сходно члану 35 став 2 Закона о оглашавању;  

49. Информација о поднетој тужби Вишем суду у Београду од стране Предузећа за 

радио, телевизију и маркетинг „АЛФА ПРОДУКЦИЈА“ доо из Ужица, ул. 

Димитрија Туцовића 133 - ТВ Алфа против Регулаторног тела за електронске 

медије, ради накнаде штете; 

50. Информација о достављеном позиву на припремно рочиште од стране  

Привредног суду у Београду посл. Бр. 13. П. 193/18 од 22.02.2018. године у 

предмету по поднетој тужби МРЕЖА 3 д.о.о. Београд (Нови Београд), Исмета 

Мујезиновића бр. 20 против Регулаторног тела за електронске медије, ради 

накнаде штете;   

51. 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; 

52. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија Смедерево ДОО; 

53. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија Бујановац ДОО;   

54. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија Врање ДОО; 

55. Разматрање  и доношење одлуке поводом захтева Предузећa за радио и 

телевизију „Ф- канал“ д.о.о. из Зајечара, ТПЦ 22. децембар, Трг ослобођења бб  - 

ТВ Ф Канал  за приступ другом мултиплексу у алотменту Тупижница; 

56. Разно; 
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1. Усвајање дневног реда; 

 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

 

1. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија ФОНДАЦИЈА 

АПАРАТ, ул. Карађорђева 53, Београд- Радио Апарат бр.05-711/18 од 

06.03.2018. године за упис у Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. 

тачка 2) закона о електронским медијима („Цл. Гласник РС“, бр. 83/2014 и 

6/2016- др. закон); 

 

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

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 194. редовне седнице: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 193. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 29. 

јануара 2018. године, записника са 294. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 17. фебруара 2018. године, 295. ванредне седнице Савета РЕМ-

а одржане дана 20. фебруара 2018. године, 296. ванредне седнице Савета 

РЕМ-а одржане дана 23. фебруара 2018. године, 297. ванредне седнице 

Савета РЕМ-а одржане дана 26. фебруара 2018. године , 298. ванредне 

седнице Савета РЕМ-а одржане дана 27. фебруара 2018. године и 299. 

ванредне седнице Савета РЕМ-а;  

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Предузећу за 

информисање и маркетинг Pink internacional company д.о.о – ТВ Пинк 

покренутог на основу извештаја Службе за надзор и анализу о програмском 

садржају емисије Ново јутро емитоване дана 7. марта 2018. године од 

8:38:53 до 9:32:16 у програму пружаоца медијске услуге и доношење одлуке;  

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

који је издата пружаоцу медијске услуге  Привредно друштво за 

производњу, трговину и услуге Колубара Прес д.о.о. – K::CN K, из 

Лазаревца 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 Радио телевизија Краљево и 

Ибарске новости д.о.о. – ТВ Краљево из Краљева, због постојања разлога из 

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

6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге   Нишка телевизија д.о.о. – НТВ из 

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

електронским медијима; 

7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Мајданпек д.о.о. 

– Т1 из Мајданпека, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима;  
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8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Брус д.о.о. – ТВ 

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

електронским медијима;  

9. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге РТВ Бујановац д.о.о. – ТВ 

Бујановац, Бујановац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима;  

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге РТВ Цариброд д.о.о. – ТВ 

Цариброд д.о.о. из Димитровграда због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима;  

11. Доношење одлуке у поступку 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); 

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге РТВ Енигма д.о.о. – ТВ Енигма из 

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

електронским медијима;  

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге  РТВ Голија д.о.о. – ТВ Голија, 

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

електронским медијима;  

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Привредно друштво Радио 

телевизија Јасеница д.о.о. – ТВ Јасеница, Смедеревска Паланка, због 

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

медијима;  

15. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ Канал 9 д.о.о. за маркетинг и 

тв– ТВ К 9 из Новог Сада и доношење одлуке;  

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Канал 9 д.о.о. – ТВ К9, Нови Сад 

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

медијима;  

17. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Телевизија К-1 д.о.о. – ТВ К-1 из 

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

електронским медијима;  

18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Руф д.о.о. – ТВ Кучево, Петровац 

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

електронским медијима;  

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Телевизија Лесковац о.д. – ТВ 
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Лесковац, Лесковац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима;  

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Радио и телевизијске делатности 

Млава-медија д.о.о. – ТВ Млава, Петровац на Млави, због постојања 

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

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге  Телевизија Пожега д.о.о. – ТВ 

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

електронским медијима;  

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге  Информативни центар д.о.о. – ТВ 

Прибој из Прибоја због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима;  

23. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ Santos comerce d.o.o. – ТВ 

Сантос из Зрењанина и доношење одлуке;    

24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Santos-comerce d.o.o. – TV Santos из 

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

електронским медијима;     

25. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Привредно друштво Коперникус 

Телевизија Крајина д.о.о. – ТВ Сезам из Бора, због постојања разлога из 

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

26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге РТВ Сунце д.о.о. – ТВ Сунце из 

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

електронским медијима;   

27. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;   

28. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 34 

од 21.10.2011. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге 

RTV MEGA-IN d.o.o., Инђија, ул. Сремска 70а – ТВ Мега, сходно члану 89. 

став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима;  

29. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге према пружаоцу медијске услуге ПРЕДУЗЕЋЕ MEDIA SYSTEM ЗА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ, МАРКЕТИНГ И УСЛУГЕ ОД, ВЛАСНИШТВО 

ЉУБИШЕ БОГДАНОВИЋА И ДР., ПОЈАТЕ – TOP RADIO 105,1, сходно 

одредби чл. 89. ст. 1. тач. 1) Закона о електронским медијима;  

30. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ Radio difuzno preduzeće B 92 

a.d. – O2 ТВ из Београда и доношење одлуке;  



9 

 

31. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ ПРВА телевизија д.о.о. – 

ПРВА из Београда и доношење одлуке; 

32. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ Новосадска ТВ д.o.o. – 

Новосадска ТВ из Новог Сада и доношење одлуке;   

33. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ РТВ Kладово д.o.o. – ТВ 

Kладово из Кладова и доношење одлуке; 

34. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ  РДП Радио телевизија Шабац 

д.о.о. – ТВ Шабац из Шапца и доношење одлуке; 

35. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ РТВ Врњачка Бања д.о.о. – ТВ 

Врњачка Бања из Врњачке Бање и доношење одлуке;  

36. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ РТВ Врање д.o.o. – ТВ Врање 

из Врања и доношење одлуке;  

37. Разматрање и одлучивање по пријави Миодрага Митића из Владичиног 

Хана против пружаоца медијске услуге «OK NAXI RADIJA» због вређања 

или угрожавања његовог личног интереса;  

38. Разматрање и доношење одлуке вези са променом одзивног знака пружаова 

медијске услуге Удружења Рома Нови сад, ул. Капетана Берића бр. 1/а, 

Нови Сад – Радио Романо Кинг и обавештење о промени законског 

заступника, главног и одговорног уредника и промени чланова Удружења 

Рома Нови сад, ул. Капетана Берића бр. 1/а, Нови Сад;  

39. Разматрање и доношење одлуке о доношењу измењене Листе најважнијих 

догађаја од посебног значаја за све грађане у Републици Србији;  

40. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање  

медијске услуге бр. K 3 од 28.09.2011.године на основу захтева DRUŠTVO 

ZA MEDIJSKU, IZDAVAČKU, PROPAGANDNU DELATNOST I 

MARKETING SOS KANAL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, ул. Требињска 7, Београд  - СОС Канал, 

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

41. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 382 од 29.01.2018. године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге Удружење грађана "Радио Кулпин", Школска 37, 

Кулпин – Радио Кулпин 104,8 FM, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о 

електронским медијима;    

42. Разматрање и доношење олуке по захтеву пружаоца медијске услуге Спорт 

радио ФМ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд - Спорт ФМ 

100,4, Љутице Богдана 1а, Београд, за промену програмског елабората;     

43. 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 Party и 
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давање сагласности на промену програмског елабората наведеног пружаоца 

медијске услуге; 

44. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о Јавном медијском 

сервису Радио-телевизија Србије – начини испуњавања законских и 

програмских обавеза за период од 01. јануара до 31. децембра 2017. године и 

доношење одлуке;   

45. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу: Јавни медијски сервис, 

Радио-телевизија Војводине – начини испуњавања законских и 

програмских обавеза за 2017. годину и доношење одлуке;   

46. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу: Комерцијални 

пружаоци медијских услуга – начини испуњавања законских и 

програмских обавеза, извештај за 2017. годину и доношење одлуке;  

47. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу поводом захтева за 

оглашавањем безалкохолног пива Хајнекен 0,0 (Heineken 0,0) и доношење 

одлуке;  

48. Извештај поводом дописа Олимпијског комитета Србије (ОКС) и ЈМУ 

Радио-телевизије Србије (РТС) за давање сагласности да се емитовање 

промотивног ТВ спота који оглашава спонзоре ОКС на програму РТС не 

рачуна у време оглашавања сходно члану 35 став 2 Закона о оглашавању;  

49. Информација о поднетој тужби Вишем суду у Београду од стране Предузећа 

за радио, телевизију и маркетинг „АЛФА ПРОДУКЦИЈА“ доо из Ужица, 

ул. Димитрија Туцовића 133 - ТВ Алфа против Регулаторног тела за 

електронске медије, ради накнаде штете; 

50. Информација о достављеном позиву на припремно рочиште од стране  

Привредног суду у Београду посл. Бр. 13. П. 193/18 од 22.02.2018. године у 

предмету по поднетој тужби МРЕЖА 3 д.о.о. Београд (Нови Београд), 

Исмета Мујезиновића бр. 20 против Регулаторног тела за електронске 

медије, ради накнаде штете;   

51. 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; 

52. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Радио телевизија Смедерево ДОО; 

53. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Радио телевизија Бујановац ДОО;   

54. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Радио телевизија Врање ДОО; 

55. Разматрање  и доношење одлуке поводом захтева Предузећa за радио и 

телевизију „Ф- канал“ д.о.о. из Зајечара, ТПЦ 22. децембар, Трг ослобођења 

бб  - ТВ Ф Канал  за приступ другом мултиплексу у алотменту Тупижница; 

56. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија ФОНДАЦИЈА 

АПАРАТ, ул. Карађорђева 53, Београд- Радио Апарат бр.05-711/18 од 

06.03.2018. године за упис у Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 

1. тачка 2) закона о електронским медијима („Цл. Гласник РС“, бр. 83/2014 

и 6/2016- др. закон); 

57. Разно; 
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2. Усвајање записника са 193. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 29. 

јануара 2018. године, записника са 294. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 17. фебруара 2018. године, 295. ванредне седнице Савета РЕМ-

а одржане дана 20. фебруара 2018. године, 296. ванредне седнице Савета 

РЕМ-а одржане дана 23. фебруара 2018. године, 297. ванредне седнице 

Савета РЕМ-а одржане дана 26. фебруара 2018. године , 298. ванредне 

седнице Савета РЕМ-а одржане дана 27. фебруара 2018. године и 299. 

ванредне седнице Савета РЕМ-а;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се записник са 193. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 29. 

јануара 2018. године, записник са 294. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

17. фебруара 2018. године, 295. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 20. 

фебруара 2018. године, 296. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 23. фебруара 

2018. године, 297. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 26. фебруара 2018. 

године , 298. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 27. фебруара 2018. године и 

299. ванредне седнице Савета РЕМ-а. 

 

 

 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Предузећу за 

информисање и маркетинг Pink internacional company д.о.о – ТВ Пинк 

покренутог на основу извештаја Службе за надзор и анализу о програмском 

садржају емисије Ново јутро емитоване дана 7. марта 2018. године од 

8:38:53 до 9:32:16 у програму пружаоца медијске услуге и доношење одлуке;  

 

Седници су приступили представници ПМУ Татјана Ђурашиновић и Горан Гмитрић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Изриче се мера упозорења ПМУ Предузећу за информисање и маркетинг Pink 

internacional company д.о.о – ТВ Пинк. 

 

 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге  Привредно друштво за 

производњу, трговину и услуге Колубара Прес д.о.о. – K::CN K, из 

Лазаревца због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на који је издата 

пружаоцу медијске услуге  Привредно друштво за производњу, трговину и услуге 

Колубара Прес д.о.о. – K::CN K, из Лазаревца. 

 

 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Краљево и 

Ибарске новости д.о.о. – ТВ Краљево из Краљева, 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на који је издата 

пружаоцу медијске услуге  Радио телевизија Краљево и Ибарске новости д.о.о. – ТВ 

Краљево из Краљева. 

  

 

 

6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге   Нишка телевизија д.о.о. – НТВ из 

Ниша, 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 за следећу седницу Савета. 

 

 

7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Мајданпек д.о.о. 

– Т1 из Мајданпека, 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 
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Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на који је издата 

пружаоцу медијске услуге  Радио телевизија Мајданпек д.о.о. – Т1 из Мајданпека. 

 

 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Брус д.о.о. – ТВ 

Брус, Брус, 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на који је издата 

пружаоцу медијске услуге  Радио телевизија Брус д.о.о. – ТВ Брус, Брус. 

 

 

9. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге РТВ Бујановац д.о.о. – ТВ 

Бујановац, Бујановац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Зоран Величковић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ РТВ Бујановац д.о.о. – ТВ Бујановац, Бујановац да укупан дуг 

измири до 15.05.2018. године. 

 

 

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге РТВ Цариброд д.о.о. – ТВ 

Цариброд д.о.о. из Димитровграда 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на који је издата 

пружаоцу медијске услуге  РТВ Цариброд д.о.о. – ТВ Цариброд д.о.о. из 

Димитровграда. 
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11. Доношење одлуке у поступку 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); 
 

Седници је приступила представница ПМУ Дубравка Ђурић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

 

 

 

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге РТВ Енигма д.о.о. – ТВ Енигма из 

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

електронским медијима; 

 

Седници је приступила представница ПМУ Дубравка Ђурић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ РТВ Енигма д.о.о. Пријепоље, ул. Нововарошка бб, Пријепоље 

– ТВ ЕНИГМА да укупан дуг измири до 15.05.2018. године уз полагање. 

 

 

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге  РТВ Голија д.о.о. – ТВ Голија, 

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

електронским медијима; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Јован Баковић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ РТВ Голија д.о.о. – ТВ Голија, Ивањица да укупан дуг измири 

до 15.05.2018. године. 
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14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Привредно друштво Радио 

телевизија Јасеница д.о.о. – ТВ Јасеница, Смедеревска Паланка, због 

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

медијима; 

 

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

једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на који је издата 

пружаоцу медијске услуге  Привредно друштво Радио телевизија Јасеница д.о.о. – ТВ 

Јасеница, Смедеревска Паланка. 

 

 

 

15. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ Канал 9 д.о.о. за маркетинг и 

тв– ТВ К 9 из Новог Сада и доношење одлуке;  

 

Седници је приступила представница ПМУ Маја Павловић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се молба ПМУ Канал 9 д.о.о. за маркетинг и тв– ТВ К 9 из Новог Сада, 

налаже се ПМУ да укупан дуг измири до 15.05.2018. године уз полагање меница. 

 

 

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Канал 9 д.о.о. – ТВ К9, Нови Сад 

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

медијима;  

 

 Седници је приступила представница ПМУ Маја Павловић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ Канал 9 д.о.о. – ТВ К9, Нови Сад да укупан дуг измири до 

15.05.2018. године уз полагање меница. 
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17. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Телевизија К-1 д.о.о. – ТВ К-1 из 

Лесковца, 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на који је издата 

пружаоцу медијске услуге  Телевизија К-1 д.о.о. – ТВ К-1 из Лесковца. 

 

 

18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Руф д.о.о. – ТВ Кучево, Петровац 

на Млави, 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 

 

Пружаоцу  медијске услуге Руф д.о.о. – ТВ Кучево, Петровац на Млави одузима 

се дозвола за пружање медијске услуге због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима. 

 

 

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Телевизија Лесковац о.д. – ТВ 

Лесковац, Лесковац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

 

Седници је приступила представница ПМУ Наташа Ђорђевић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ Телевизија Лесковац о.д. – ТВ Лесковац, Лесковац да укупан 

дуг измири до 30.04.2018. године уз полагање меница. 
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20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Радио и телевизијске делатности 

Млава-медија д.о.о. – ТВ Млава, Петровац на Млави, 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на који је издата 

пружаоцу медијске услуге  Радио и телевизијске делатности Млава-медија д.о.о. – ТВ 

Млава, Петровац на Млави. 

 

 

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге  Телевизија Пожега д.о.о. – ТВ 

Пожега, Пожега 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 за следећу седницу Савета. 

 

 

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге  Информативни центар д.о.о. – ТВ 

Прибој из Прибоја 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 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на који је издата 

пружаоцу медијске услуге  Информативни центар д.о.о. – ТВ Прибој из Прибоја. 

 

 

23. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ Santos comerce d.o.o. – ТВ 

Сантос из Зрењанина и доношење одлуке;  
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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 за следећу седницу Савета. 

 

 

 

24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Santos-comerce d.o.o. – TV Santos из 

Зрењанина, 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 

 

Налаже се ПМУ Santos-comerce d.o.o. – TV Santos из Зрењанина да укупан дуг 

измири до 15.05.2018. године уз полагање меница. 

 

 

25. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Привредно друштво Коперникус 

Телевизија Крајина д.о.о. – ТВ Сезам из Бора, 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на који је издата 

пружаоцу медијске услуге  Привредно друштво Коперникус Телевизија Крајина д.о.о. – 

ТВ Сезам из Бора. 

 

 

26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге РТВ Сунце д.о.о. – ТВ Сунце из 

Аранђеловца 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 

 

 

 



19 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на који је издата 

пружаоцу медијске услуге  РТВ Сунце д.о.о. – ТВ Сунце из Аранђеловца.  

 

 

27. Доношење одлуке у поступку одузимања 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; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Пружаоцу  медијске услуге Moto boem trans d.o.o. – TV Trans, Неготин одузима 

се дозвола за пружање медијске услуге због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима. 

 

 

28. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 34 

од 21.10.2011. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге 

RTV MEGA-IN d.o.o., Инђија, ул. Сремска 70а – ТВ Мега, 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 

 

Пружаоцу  медијске услуге RTV MEGA-IN d.o.o., Инђија, ул. Сремска 70а – ТВ 

Мега одузима се дозвола за пружање медијске услуге због постојања разлога из члана 

89. став 1. тачка 1 Закона о електронским медијима. 

 

 

29. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге према пружаоцу медијске услуге ПРЕДУЗЕЋЕ MEDIA SYSTEM ЗА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ, МАРКЕТИНГ И УСЛУГЕ ОД, ВЛАСНИШТВО 

ЉУБИШЕ БОГДАНОВИЋА И ДР., ПОЈАТЕ – TOP RADIO 105,1, сходно 

одредби чл. 89. ст. 1. тач. 1) Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Пружаоцу  медијске услуге ПРЕДУЗЕЋЕ MEDIA SYSTEM ЗА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ, МАРКЕТИНГ И УСЛУГЕ ОД, ВЛАСНИШТВО ЉУБИШЕ 

БОГДАНОВИЋА И ДР., ПОЈАТЕ – TOP RADIO 105,1 одузима се дозвола за пружање 

медијске услуге због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 1 Закона о 

електронским медијима. 

 

 

30. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ Radio difuzno preduzeće B 92 

a.d. – O2 ТВ из Београда и доношење одлуке;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок за измирење доспелих дуговања ПМУ Radio difuzno 

preduzeće B 92 a.d. – O2 ТВ из Београда према Регулатору на начин како је предложено 

у молби. 

 

 

31. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ ПРВА телевизија д.о.о. – 

ПРВА из Београда и доношење одлуке;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок за измирење доспелих дуговања ПМУ ПРВА 

телевизија д.о.о. – ПРВА из Београда према Регулатору на начин како је предложено у 

молби. 

 

 

32. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ Новосадска ТВ д.o.o. – 

Новосадска ТВ из Новог Сада и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 
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33. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ РТВ Kладово д.o.o. – ТВ 

Kладово из Кладова и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок за измирење доспелих дуговања ПМУ РТВ Kладово 

д.o.o. – ТВ Kладово из Кладова према Регулатору на начин како је предложено у молби. 

 

 

34. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ  РДП Радио телевизија Шабац 

д.о.о. – ТВ Шабац из Шапца и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок за измирење доспелих дуговања ПМУ РДП Радио 

телевизија Шабац д.о.о. – ТВ Шабац из Шапца према Регулатору на начин како је 

предложено у молби. 

 

 

35. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ РТВ Врњачка Бања д.о.о. – ТВ 

Врњачка Бања из Врњачке Бање и доношење одлуке;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок за измирење доспелих дуговања ПМУ РТВ Врњачка 

Бања д.о.о. – ТВ Врњачка Бања из Врњачке Бање према Регулатору на начин како је 

предложено у молби. 

 

 

36. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ РТВ Врање д.o.o. – ТВ Врање 

из Врања и доношење одлуке;  
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ РТВ Врање д.o.o. – ТВ Врање из Врања да укупан дуг измири 

до 15.05.2018. године уз полагање меница. 

 

 

37. Разматрање и одлучивање по пријави Миодрага Митића из Владичиног 

Хана против пружаоца медијске услуге «OK NAXI RADIJA» због вређања 

или угрожавања његовог личног интереса; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се пријава Миодрага Митића из Владичиног Хана против пружаоца 

медијске услуге «OK NAXI RADIJA». 

 

 

38. Разматрање и доношење одлуке вези са променом одзивног знака пружаова 

медијске услуге Удружења Рома Нови сад, ул. Капетана Берића бр. 1/а, 

Нови Сад – Радио Романо Кинг и обавештење о промени законског 

заступника, главног и одговорног уредника и промени чланова Удружења 

Рома Нови сад, ул. Капетана Берића бр. 1/а, Нови Сад; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Изменити податаке у дозволи за пружање медијске услуге која се односи на 

промену чланова удружења, законског заступника и главног и одговорног уредника. 

Усваја се захтев за промену скраћеног идентификационог знака пружаоца 

медијске услуге Радио Романо Кинг у нови скраћени идентификациони знак Радио НС 

Плус 105,2. 

Налаже се стручној служби да упути допис пружаоцу медијске услуге о измени 

података у дозволи. 

  

 

 

39. Разматрање и доношење одлуке о доношењу измењене Листе најважнијих 

догађаја од посебног значаја за све грађане у Републици Србији; 
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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 Листа најважнијих догађаја од посебног значаја за све грађане у 

Републици Србији: 

1. Летње и зимске олимпијске и параолимпијске игре, европска и светска 

првенства за особе са специјалним потребама, Специјална олимпијада 

2. Полуфиналне и финалне утакмице Светског и Европског првенства у фудбалу 

(сениори), утакмице тих првенстава у којима учествује српска репрезентација и 

квалификационе утакмице за та првенства у којима учествује српска 

репрезентација 

3. Утакмице УЕФА Лиге шампиона и Лиге Европе у којима учествује српски клуб, 

осим квалификационих утакмица за та такмичења 

4. Полуфиналне и финалне утакмице Светског и Европског првенства у кошарци 

(сениори) и утакмице тих првенстава у којима учествује српска репрезентација 

5. Полуфиналне и финалне утакмице Светског и Европског првенства у рукомету и 

утакмице тих првенстава у којима учествује српска репрезентација 

6. Полуфиналне и финалне утакмице Светског и Европског првенства у одбојци и 

утакмице тих првенстава у којима учествује српска репрезентација 

7. Полуфиналне и финалне утакмице Светске лиге у одбојци ако у њима учествује 

српска репрезентација 

8. Полуфиналне и финалне утакмице Светског и Европског првенства у ватерполу 

и утакмице тих првенстава у којима учествује српска репрезентација 

9. Суперфинална утакмица ватерполо Супер лиге ако учествује српска 

репрезентација 

10. Полуфинални и финални мечеви Дејвис купа  и Фед купа, ако у њима учествује 

српска репрезентација  

11. Светско и Европско првенство у атлетици, ако је реч о дисциплинама у којима 

учествују српски такмичари 

12. Музички фестивал ЕГЗИТ 

13. Музички фестивал Гуча 

 

 

40. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање  

медијске услуге бр. K 3 од 28.09.2011.године на основу захтева DRUŠTVO 

ZA MEDIJSKU, IZDAVAČKU, PROPAGANDNU DELATNOST I 

MARKETING SOS KANAL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 
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ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, ул. Требињска 7, Београд  - СОС Канал, 

сходно члану 89. став 1. тачка 1) 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. К 3 oд 

28.09.2011.године, пружаоцу медијске услуге DRUŠTVO ZA MEDIJSKU, 

IZDAVAČKU, PROPAGANDNU DELATNOST I MARKETING SOS KANAL DRUŠTVO 

SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, ул. Требињска 7, Београд  - СОС 

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

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

основ за покретање поступка представник пружаоца медијске услуге DRUŠTVO ZA 

MEDIJSKU, IZDAVAČKU, PROPAGANDNU DELATNOST I MARKETING SOS 

KANAL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, ул. 

Требињска 7, Београд  - СОС Канал. 

 

 

41. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 382 од 29.01.2018. године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге Удружење грађана "Радио Кулпин", Школска 37, 

Кулпин – Радио Кулпин 104,8 FM, 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 382 

од 29.01.2018. године, пружаоцу медијске услуге Удружење грађана "Радио Кулпин", 

Школска 37, Кулпин – Радио Кулпин 104,8 FM, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона 

о електронским медијима. 

Да се представник пружаоца медијске услуге Удружење грађана "Радио 

Кулпин", Школска 37, Кулпин – Радио Кулпин 104,8 FM позове на седницу Савета 

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

 

 

42. Разматрање и доношење олуке по захтеву пружаоца медијске услуге Спорт 

радио ФМ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд - Спорт ФМ 

100,4, Љутице Богдана 1а, Београд, за промену програмског елабората; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за промену програмског елабората и обавести пружаоца 

медијске услуге Спорт радио ФМ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд - 

Спорт ФМ 100,4, Љутице Богдана 1а,  да га се убудуће мора придржавати. 

 

 

43. 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 Party и 

давање сагласности на промену програмског елабората наведеног пружаоца 

медијске услуге; 

 

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 

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

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

нови идентификациони знак NAŠA INFO BALKAN TV. 

Усваја се захтев за промену програмског елабората и обавести 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 Party да га се убудуће мора придржавати. 

Даје се налог 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 Party у NAŠA INFO BALKAN TV, која се односи на промену 

идентификационог знака, промену садржаја медијске услуге и промену главног 

одговорног уредника. 

 

 

44. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о Јавном медијском 

сервису Радио-телевизија Србије – начини испуњавања законских и 

програмских обавеза за период од 01. јануара до 31. децембра 2017. године и 

доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Усваја се извештај Службе за надзор и анализу о Јавном медијском сервису 

Радио-телевизија Србије – начини испуњавања законских и програмских обавеза за 

период од 01. јануара до 31. децембра 2017. године. 

Извештај објавити на сајту Регулатора. 

 

 

 

45. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу: Јавни медијски сервис, 

Радио-телевизија Војводине – начини испуњавања законских и 

програмских обавеза за 2017. годину и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се извештај Службе за надзор и анализу: Јавни медијски сервис, Радио-

телевизија Војводине – начини испуњавања законских и програмских обавеза за 2017. 

годину. 

Извештај објавити на сајту Регулатора. 

 

 

46. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу: Комерцијални 

пружаоци медијских услуга – начини испуњавања законских и 

програмских обавеза, извештај за 2017. годину и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се извештај Службе за надзор и анализу: Комерцијални пружаоци 

медијских услуга – начини испуњавања законских и програмских обавеза, извештај за 

2017. годину. 

Извештај објавити на сајту Регулатора. 

 

 

 

47. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу поводом захтева за 

оглашавањем безалкохолног пива Хајнекен 0,0 (Heineken 0,0) 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 

 

Дозвољава се оглашавање безалкохолног пива „Хајнекен 0.0“ као производа који 

није алкохолно пиће. 

 

 

 

48. Извештај поводом дописа Олимпијског комитета Србије (ОКС) и ЈМУ 

Радио-телевизије Србије (РТС) за давање сагласности да се емитовање 

промотивног ТВ спота који оглашава спонзоре ОКС на програму РТС не 

рачуна у време оглашавања сходно члану 35 став 2 Закона о оглашавању;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се захтев ОКС и ЈМУ РТС упућен РЕМ-у да се не рачуна у време трајања 

оглашавања емитовање промотивног ТВ спота који оглашава спонзоре ОКС на 

програму РТС. 

 

 

49. Информација о поднетој тужби Вишем суду у Београду од стране Предузећа 

за радио, телевизију и маркетинг „АЛФА ПРОДУКЦИЈА“ доо из Ужица, 

ул. Димитрија Туцовића 133 - ТВ Алфа против Регулаторног тела за 

електронске медије, ради накнаде штете;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Овлашћује се  Стеван Б. Пајовић, адвокат из Београда, ул. Косте Новаковића бр. 

29, да заступа Регулаторно тело за електронске медије, у предмету бр. 12 П. 28/17 

покренутог по тужби тужиоца Предузећа за радио, телевизију и маркетинг „АЛФА 

ПРОДУКЦИЈА“ доо из Ужица, ул. Димитрија Туцовића 133, против туженог 

Регулаторног тела за електронске медије из Београда, Трг Николе Пашића бр. 5. 

Налаже се стручној служби да  урадити пуномоћје Стевану Б. Пајовић, адвокату 

из Београда, ул. Косте Новаковића бр. 29, да заступа Регулаторно тело за електронске 

медије. 

 

 

50. Информација о достављеном позиву на припремно рочиште од стране  

Привредног суду у Београду посл. Бр. 13. П. 193/18 од 22.02.2018. године у 

предмету по поднетој тужби МРЕЖА 3 д.о.о. Београд (Нови Београд), 

Исмета Мујезиновића бр. 20 против Регулаторног тела за електронске 

медије, ради накнаде штете;  
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом. 

Налаже се стручној служби да  урадити пуномоћје Стевану Б. Пајовић, адвокату 

из Београда, ул. Косте Новаковића бр. 29, да заступа Регулаторно тело за електронске 

медије. 

 

 

51. 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; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на који је издата 

пружаоцу медијске услуге  Studio B d.o.o. - Studio B-кабл. из Београда. 

 

 

52. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Радио телевизија Смедерево ДОО; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Смедерево ДОО 

Смедерево, којим ће се исти обавестити да је према одредби члана 105. став 1. Закона о 

електронским медијима («Сл. гласник РС», бр. 83/14 и 6/16 – др. закон) ималац дозволе 

за пружање медијске услуге дужан да сваку промену власничке структуре у основном 

капиталу (промена оснивача или промена висине учешћа оснивача у капиталу), 

претходно пријави Регулатору у писменој форми и да ће Савет Регулатора убудуће, у 

случају непријављивања промене власничке структуре Регулатору, покренути поступак 

изрицања мера, у складу са чланом 28. Закона о електронским медијима. 

Даје се налог Стручној служби Регулатора да изврши промену података у 

Регистру медијских услуга и дозволама за пружање медијских услуга чији је ималац 

Радио телевизија Смедерево ДОО Смедерево, тако што ће као власнике уписати 

Акционарски фонд АД Београд са 0,00004%, Консалтинг маркетинг трејд ДОО 

Смедерево са 77,98% и мале акционаре са 22,02%, Станица Станиловић са 3,27%, 

Снежана Поштић са 0,48%, Драган Павловић са 1,45%, Топлица Николић са 2,54%, 

Светлана Ненадовић са 2,9%, Владан Богдановић са 0,48%, Јовица Тишма са 2,66%, 
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Петар Перовић са 0,85%, Милан Петровић са 2,18%, Светозар Полић са 1,7% и 

Ратислав Пауновић са 3,51% удела у капиталу друштва удела у капиталу друштва. 

  

 

 

53. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Радио телевизија Бујановац ДОО; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Бујановац ДОО 

Бујановац, којим ће се исти обавестити да је према одредби члана 105. став 1. Закона о 

електронским медијима («Сл. гласник РС», бр. 83/14 и 6/16 – др. закон) ималац дозволе 

за пружање медијске услуге дужан да сваку промену власничке структуре у основном 

капиталу (промена оснивача или промена висине учешћа оснивача у капиталу), 

претходно пријави Регулатору у писменој форми и да ће Савет Регулатора убудуће, у 

случају непријављивања промене власничке структуре Регулатору, покренути поступак 

изрицања мера, у складу са чланом 28. Закона о електронским медијима. 

Даје се налог Стручној служби Регулатора да изврши промену података у 

Регистру медијских услуга и дозволама за пружање медијских услуга чији је ималац 

Радио телевизија Врање ДОО Врање, тако што ће као власнике уписати Авдирахим 

Нухији са 15% удела у капиталу друштва, Радомир Станковић са 11,76% удела у 

капиталу друштва и Зоран Величковић са 73,24% удела у капиталу друштва. 

 

 

54. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Радио телевизија Врање ДОО; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Врање ДОО Врање, 

којим ће се исти обавестити да је према одредби члана 105. став 1. Закона о 

електронским медијима («Сл. гласник РС», бр. 83/14 и 6/16 – др. закон) ималац дозволе 

за пружање медијске услуге дужан да сваку промену власничке структуре у основном 

капиталу (промена оснивача или промена висине учешћа оснивача у капиталу), 

претходно пријави Регулатору у писменој форми и да ће Савет Регулатора убудуће, у 

случају непријављивања промене власничке структуре Регулатору, покренути поступак 

изрицања мера, у складу са чланом 28. Закона о електронским медијима. 

Даје се налог Стручној служби Регулатора да изврши промену података у 

Регистру медијских услуга и дозволама за пружање медијских услуга чији је ималац 

Радио телевизија Врање ДОО Врање, тако што ће као власнике уписати Акционарски 
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фонд АД Београд са 0,00001% удела у капиталу друштва и Зоран Величковић са 

99,9999% удела у капиталу друштва. 

 

 

55. Разматрање  и доношење одлуке поводом захтева Предузећa за радио и 

телевизију „Ф- канал“ д.о.о. из Зајечара, ТПЦ 22. децембар, Трг ослобођења 

бб  - ТВ Ф Канал  за приступ другом мултиплексу у алотменту Тупижница; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Донеси се одлука којом се, пружаоцу медијске услуге Предузеће за радио и 

телевизију „Ф- канал“ д.о.о. из Зајечара, ТПЦ 22. децембар, Трг ослобођења бб  - ТВ Ф 

Канал, даје сагласност за право на приступ алотменту Тупижница, будући да се најбоља 

покривеност општине Зајечар, добија преко  алотмента Тупижница. 

Налаже се стручној служби да изради допунска решења о праву приступа 

алотментима Тупижница и  Дели Јован, којим је одређена логичка нумерација које се 

Јавно предузеће „Емисиона техника и везе“ мора придржавати  у мрежи за  

мултиплексирање и  дистрибуцију медијских садржаја. 

 

 

56. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија ФОНДАЦИЈА 

АПАРАТ, ул. Карађорђева 53, Београд- Радио Апарат бр.05-711/18 од 

06.03.2018. године за упис у Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 

1. тачка 2) закона о електронским медијима („Цл. Гласник РС“, бр. 83/2014 

и 6/2016- др. закон); 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Да се пружалац медијске услуге радија ФОНДАЦИЈА АПАРАТ, ул. Карађорђева 53, 

Београд- Радио Апарат упише у Регистар медијских услуга пружаоца који медијске 

услуге пружају искључиво путем глобалне информатичке мреже, сходно члану 74. став 

1. тачка 2) закона о електронским медијима („Цл. Гласник РС“, бр. 83/2014 и 6/2016- др. 

закон). 
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Седница завршена у 12:30 часова. 

 

Записник сачинила: 

Секретар Канцеларије Савета 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


