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Број: 

Датум:  

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 202. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 30. новембра 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 Горан Пековић члан Савета 

5. Ђорђе Возаревић члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор 

2. Ненад Јанковић, генерални секретар 

3. Милан Тодоровић, виши правни саветник 

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 201. редовне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане дана 30. 10. 2018. године, записника са 316. 

ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 5.11. 2018. године и записника са 317. 

ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 6.11. 2018. године, записника са 318. 

ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 8.11.2018. године, записника са 

319. ванредне седница Савета РЕМ-а одржане дана 19.11.2018. године и 
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записника са 320. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 21.11.2018. 

године;  

3. Разговор са представницима пружаоца медијске услуге Предузећа за маркетинг, 

издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. Београд – Nacionalna 

Happpy TV у вези са ријалити програмом;   

4. Разговор са представницима пружаоца медијске услуге Предузећа за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд - ТВ Пинк у 

вези са ријалити програмом;  

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу о програмском садржају ПМУ Удружење Рома Нови 

Сад - Радио НС плус 105,2 због одступања од програмског елабората на основу 

којег је издата дозвола за пружање медијске услуге;  

6. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. бр. К 13 

од 21.10.2011. године године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге 

Filmski kablovski TV kanal Cinemania d.o.o. Beograd,  ул. Булевар Зорана 

Ђинђића 8а, Нови Београд – Cinemania, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона 

о електронским медијима;  

7. Доношење одлуке о покретању поступка против ПМУ Т1 из Мајданпека јер није 

поступио по налозима за доставу снимка чиме је учинио повреду члана 24 и 47 

става 2 Закона о електронским медијима;  

8. Разматрање и доношење одлуке по предлогу за повраћај у пређашње стање 

Информативног предузећа „Центар“ д.о.о., ул. Проте Матеје бр. 1, Ваљево- 

Радио Патак;  

9. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија Смедерево д.о.о, Смедерево, Краља Петра I бр. 2 - Радио Смедерево 

96,1, за издавање сагласности на акт о преносу дозволе;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Балтазар д.о.о., Ниш, 

Булевар Немањића 2 – Радио Јат 90,5;  

11. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге VTV 

d.o.o. Subotica, ул. Арсенија Чарнојевића бр. 3- ТВ Суботица, ТВ Бечеј, ТВ Нови 

Бечеј и ТВ Бачка, сходно члану 105. Закона о електронским медијима; 

12. Разматрање и одлучивање по захтеву Јавног информативног предузећа Радио 

телевизија Бачка Паланка – у стечају, Зрењанин, Жарка Зрењанина бр. 74/4-ТВ 

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

Закона о електронским медијима;  

13. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека рока 

на који је издата ПМУ „ТВ Метрополис“ д.о.о. из Београда, Трг Николе Пашића 

бр. 7 – М Моја ТВ;  

14. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о прекршајима Закона о 

оглашавању за месец октобар 2018. године и доношење одлуке;  

15. Извештај са студијског путовања у Будимппешту (Мађарска) у оквиру пројекта 

Јачање правосудне експертизе о слободи изражавања и медија у Југоисточној 

Европи (JUFREX) у периоду od 25. до 26. октобра 2018. године;  
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1. Усвајање дневног реда; 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

 

1. Доношење одлуке о захтеву ЈМУ РТС да се током приказивања ТВ серија 

„Корени“, „Жмурке“ и „Одељење“ омогући емитовање блокова огласних порука 

у трајању од девет минута у сату;  

2. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  Д.о.о. 

Краљевачка телевизија – КА ТВ из Краљева, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;  

3. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  Мостнет 

РТВ д.о.о. – Удружење граађана за едукацију и медије „Топлица мој крај“ – 

МОСТНЕТ ТВ из Прокупља, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима;  

4. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  „ТВ 

Смедерево„ д.о.о. – ТЕЛЕВИЗИЈА СД из Смедерева, због постојања разлога из 

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

5. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  Радио 

Телевизија Бујановац д.о.о. – ТВ Бујановац из Бујановца, због постојања разлога 

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

6. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  Дискос 

д.о.о. за издавање и производњу носача звука и слике – ТВ ДИСКОС из 

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

електронским медијима; 

7. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Телевизија Галаксија 32 д.о.о. – ТВ ГАЛАКСИЈА из Чачка, због постојања 

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

8. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге РТВ 

Голија д.о.о. – ТВ ГОЛИЈА из Ивањице, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима;  

9. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  TV 

Jedinstvo Media Team d.o.o. – TV Jedinstvo из Новог Пазара, због постојања 

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

10. Захтев за одлагање плаћања накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ  Канал 

9 д.о.о. – ТВ К 9 из Новог Сада, до окончања судског спора;  

11. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  Канал 9 
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д.о.о. – ТВ К 9 из Новог Сада, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима;  

12. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Предузеће за производњу, промет и услуге КЛИК КОМЕРЦ д.о.о. – ТВ КЛИК из 

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

електронским медијима;  

13. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  Конзум 

Лав д.о.о. – ТВ ЛАВ + из Ужица, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима;  

14. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ 

Лесковац а.д. – ТВ ЛЕСКОВАЦ из Лесковца, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;  

15. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво ТВ Пирот д.о.о. – ТВ ПИРОТ из Пирота, због постојања 

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

16. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Телевизија Пожега д.о.о. – ТВ ПОЖЕГА из Пожеге, због постојања разлога из 

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

17. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  RTV 

Prima Internacional d.o.o. – TV PRIMA из Бајине Баште, због постојања разлога 

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

18. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Предузеће за производњу, промет и услуге Santos-comerce d.o.o. – TV SANTOS 

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

електронским медијима;  

19. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Радио 

Телевизија Врање д.о.о. – ТВ ВРАЊЕ из Врања, због постојања разлога из члана 

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

20. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге TV YU 

ECO d.o.o. – TV YU ECO из Суботице, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима;  

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

за пружање медијске услуге за ПМУ „ Pi Canal “ д.о.о. – ТВ ПИ КАНАЛ из 

Пирота и доношење одлуке;  

22. 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;  
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Након разматрања наведеног, заменик председника Савета РЕМ је предложио, а Савет 

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 202. редовне седнице: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 201. редовне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане дана 30. 10. 2018. године, записника са 316. 

ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 5.11. 2018. године и записника са 

317. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 6.11. 2018. године, записника 

са 318. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 8.11.2018. године, 

записника са 319. ванредне седница Савета РЕМ-а одржане дана 19.11.2018. 

године и записника са 320. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

21.11.2018. године;  

3. Разговор са представницима пружаоца медијске услуге Предузећа за 

маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. Београд 

– Nacionalna Happpy TV у вези са ријалити програмом;   

4. Разговор са представницима пружаоца медијске услуге Предузећа за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд - ТВ 

Пинк у вези са ријалити програмом;  

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају ПМУ 

Удружење Рома Нови Сад - Радио НС плус 105,2 због одступања од 

програмског елабората на основу којег је издата дозвола за пружање 

медијске услуге;  

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

13 од 21.10.2011. године године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге Filmski kablovski TV kanal Cinemania d.o.o. Beograd,  ул. Булевар 

Зорана Ђинђића 8а, Нови Београд – Cinemania, сходно члану 89. став 1. 

тачка 1. Закона о електронским медијима;  

7. Доношење одлуке о покретању поступка против ПМУ Т1 из Мајданпека јер 

није поступио по налозима за доставу снимка чиме је учинио повреду члана 

24 и 47 става 2 Закона о електронским медијима;  

8. Разматрање и доношење одлуке по предлогу за повраћај у пређашње стање 

Информативног предузећа „Центар“ д.о.о., ул. Проте Матеје бр. 1, Ваљево- 

Радио Патак;  

9. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија Смедерево д.о.о, Смедерево, Краља Петра I бр. 2 - Радио 

Смедерево 96,1, за издавање сагласности на акт о преносу дозволе;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Балтазар д.о.о., Ниш, 

Булевар Немањића 2 – Радио Јат 90,5;  

11. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

VTV d.o.o. Subotica, ул. Арсенија Чарнојевића бр. 3- ТВ Суботица, ТВ Бечеј, 

ТВ Нови Бечеј и ТВ Бачка, сходно члану 105. Закона о електронским 

медијима; 

12. Разматрање и одлучивање по захтеву Јавног информативног предузећа 

Радио телевизија Бачка Паланка – у стечају, Зрењанин, Жарка Зрењанина 
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бр. 74/4-ТВ Бап, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

13. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека 

рока на који је издата ПМУ „ТВ Метрополис“ д.о.о. из Београда, Трг 

Николе Пашића бр. 7 – М Моја ТВ;  

14. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о прекршајима Закона о 

оглашавању за месец октобар 2018. године и доношење одлуке;  

15. Извештај са студијског путовања у Будимппешту (Мађарска) у оквиру 

пројекта Јачање правосудне експертизе о слободи изражавања и медија у 

Југоисточној Европи (JUFREX) у периоду od 25. до 26. октобра 2018. године;  

16. Доношење одлуке о захтеву ЈМУ РТС да се током приказивања ТВ серија 

„Корени“, „Жмурке“ и „Одељење“ омогући емитовање блокова огласних 

порука у трајању од девет минута у сату;  

17. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Д.о.о. Краљевачка телевизија – КА ТВ из Краљева, због постојања разлога 

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

18. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Мостнет РТВ д.о.о. – Удружење граађана за едукацију и медије „Топлица 

мој крај“ – МОСТНЕТ ТВ из Прокупља, због постојања разлога из члана 

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

19. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  „ТВ 

Смедерево„ д.о.о. – ТЕЛЕВИЗИЈА СД из Смедерева, због постојања разлога 

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

20. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Радио Телевизија Бујановац д.о.о. – ТВ Бујановац из Бујановца, због 

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

медијима;  

21. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Дискос д.о.о. за издавање и производњу носача звука и слике – ТВ ДИСКОС 

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

Закона о електронским медијима; 

22. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Телевизија Галаксија 32 д.о.о. – ТВ ГАЛАКСИЈА из Чачка, због постојања 

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

23. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге РТВ 

Голија д.о.о. – ТВ ГОЛИЈА из Ивањице, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;  

24. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  TV 
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Jedinstvo Media Team d.o.o. – TV Jedinstvo из Новог Пазара, због постојања 

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

25. Захтев за одлагање плаћања накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ  

Канал 9 д.о.о. – ТВ К 9 из Новог Сада, до окончања судског спора;  

26. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Канал 9 д.о.о. – ТВ К 9 из Новог Сада, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;  

27. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Предузеће за производњу, промет и услуге КЛИК КОМЕРЦ д.о.о. – ТВ 

КЛИК из Ариља, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона 

о електронским медијима;  

28. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Конзум Лав д.о.о. – ТВ ЛАВ + из Ужица, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;  

29. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ 

Лесковац а.д. – ТВ ЛЕСКОВАЦ из Лесковца, због постојања разлога из 

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

30. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво ТВ Пирот д.о.о. – ТВ ПИРОТ из Пирота, због постојања 

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

31. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Телевизија Пожега д.о.о. – ТВ ПОЖЕГА из Пожеге, због постојања разлога 

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

32. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

RTV Prima Internacional d.o.o. – TV PRIMA из Бајине Баште, због постојања 

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

33. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Предузеће за производњу, промет и услуге Santos-comerce d.o.o. – TV 

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

Закона о електронским медијима;  

34. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Радио Телевизија Врање д.о.о. – ТВ ВРАЊЕ из Врања, због постојања 

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

35. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге TV 

YU ECO d.o.o. – TV YU ECO из Суботице, због постојања разлога из члана 

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

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ „ Pi Canal “ д.о.о. – ТВ ПИ 

КАНАЛ из Пирота и доношење одлуке;  

37. 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; 

 

 

 

2. Усвајање записника са 201. редовне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане дана 30. 10. 2018. године, записника са 316. 

ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 5.11. 2018. године и записника са 

317. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 6.11. 2018. године, записника 

са 318. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 8.11.2018. године, 

записника са 319. ванредне седница Савета РЕМ-а одржане дана 19.11.2018. 

године и записника са 320. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

21.11.2018. године;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се записник са 201. редовне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане дана 30. 10. 2018. године, записник са 316. ванредне 

седнице Савета РЕМ-а одржане 5.11. 2018. године и записник са 317. ванредне седнице 

Савета РЕМ-а одржане 6.11. 2018. године, записник са 318. ванредне седнице Савета 

РЕМ-а одржане дана 8.11.2018. године, записник са 319. ванредне седница Савета РЕМ-

а одржане дана 19.11.2018. године и записник са 320. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 21.11.2018. године. 

 

 

3. Разговор са представницима пружаоца медијске услуге Предузећа за 

маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. Београд 

– Nacionalna Happpy TV у вези са ријалити програмом; 

 

Седници су приступили представници ПМУ Миломир Марић и Александра Крстић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да је обављен разговор са представницима ПМУ. 
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4. Разговор са представницима пружаоца медијске услуге Предузећа за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд - ТВ 

Пинк у вези са ријалити програмом; 

 

Седници је приступила представник ПМУ Татјана Ђурашиновић. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да је обављен разговор са представницима ПМУ. 

 

 

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају ПМУ 

Удружење Рома Нови Сад - Радио НС плус 105,2 због одступања од 

програмског елабората на основу којег је издата дозвола за пружање 

медијске услуге; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Изриче се мера упозорења ПМУ Удружење Рома Нови Сад - Радио НС плус 

105,2. 

 

 

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

13 од 21.10.2011. године године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге Filmski kablovski TV kanal Cinemania d.o.o. Beograd,  ул. Булевар 

Зорана Ђинђића 8а, Нови Београд – Cinemania, 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 

 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге бр. К 13 од 21.10.2011. године, 

пружаоцу медијске услуге Filmski kablovski TV kanal Cinemania d.o.o. Beograd,  ул. 

Булевар Зорана Ђинђића 8а, Нови Београд – Cinemania, сходно члану 89. став 1. тачка 

1. Закона о електронским медијима. 
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7. Доношење одлуке о покретању поступка против ПМУ Т1 из Мајданпека јер 

није поступио по налозима за доставу снимка чиме је учинио повреду члана 

24 и 47 става 2 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 изрицања мере против ПМУ Радио телевизији  Мајданпек 

Д.О.О. – Т1.  

Налаже се стручној служби да позове представника ПМУ на следећу седницу 

Савета. 

  

 

8. Разматрање и доношење одлуке по предлогу за повраћај у пређашње стање 

Информативног предузећа „Центар“ д.о.о., ул. Проте Матеје бр. 1, Ваљево- 

Радио Патак; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се као неоснован прегдлог за повраћај у пређашње стање 

Информативног предузећа „Центар“ д.о.о., ул. Пр оте Матеје бр. 1, Ваљево- Радио 

Патак. 

 

 

9. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија Смедерево д.о.о, Смедерево, Краља Петра I бр. 2 - Радио 

Смедерево 96,1, за издавање сагласности на акт о преносу дозволе; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Нацрт Плана поделе Радио телевизија Смедерево 

д.о.о, Смедерево, Краља Петра I бр. 2 - Радио Смедерево 96,1 од 11.10.2018. године 

којим би се извршила статусна промена издвајања уз оснивање, на основу чега би се 

извршио и пренос дозволе за пружање медијске услуге број 333/2008-4 са имаоца 

дозволе Радио телевизија Смедерево д.о.о, Смедерево, Краља Петра I бр. 2 - Радио 

Смедерево 96, на новоосновано друштво стицаоца Рaдио СД Ехтра д.о.о., Смедерево, 
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након чега би ималац напред наведене дозволе за пружање медијске услуге радија био 

правно лице:  

- Рaдио СД Ехтра д.о.о., Смедерево 

ДАЈЕ СЕ НАЛОГ Стручној служби да се у складу са Планом поделе издвајања 

уз оснивање, након уписа новооснованог друштва у регистар АПР-а промене подаци у 

дозволи за пружање медијске услуге радија број 333/2008-4, тако што ће ималац 

наведене дозволе бити правно лице Рaдио СД Ехтра д.о.о., Смедерево. 

 

 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Балтазар д.о.о., Ниш, 

Булевар Немањића 2 – Радио Јат 90,5;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на измену идентификационог знака из „Радио Јат 90,5“ у 

„Каролина лагана и фина“. 

Обавестити Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске 

услуге о насталој промени идентификационог знака. 

 

 

11. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

VTV d.o.o. Subotica, ул. Арсенија Чарнојевића бр. 3- ТВ Суботица, ТВ Бечеј, 

ТВ Нови Бечеј и ТВ Бачка, сходно члану 105. Закона о електронским 

медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге VTV d.o.o. Subotica, ул. Арсенија 

Чарнојевића бр. 3 - ТВ Суботица, ТВ Бечеј, ТВ Нови Бечеј и ТВ Бачка којим ће се 

обавестити да је према одредби члана 105. Закона о електронским медијима, ималац 

дозволе за пружање медијске дозволе дужан да сваку промену власничке структуре у 

основном капиталу, претходно пријави Регистратору у писаној форми, као и да ће 

Савет Регулатора убудуће, у случају поновног непријављивања промене власничке 

структуре, покренути поступак за изрицање мера (члан 28. Закона о електронским 

медијима). 
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12. Разматрање и одлучивање по захтеву Јавног информативног предузећа 

Радио телевизија Бачка Паланка – у стечају, Зрењанин, Жарка Зрењанина 

бр. 74/4-ТВ Бап, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе, Јавном информативном предузећу 

Радио телевизија Бачка Паланка – у стечају, Зрењанин, Жарка Зрењанина бр. 74/4-ТВ 

Бап. 

 

 

13. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека 

рока на који је издата ПМУ „ТВ Метрополис“ д.о.о. из Београда, Трг 

Николе Пашића бр. 7 – М Моја ТВ; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се  дозвола за пружање медијске услуге бр. 15/2006-9 од 12.11.2015. 

године пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за телекомуникације „ТВ 

Метрополис“ д.о.о. из Београда, Трг Николе Пашића бр. 7 – М Моја ТВ, пре истека 

времена на које је издата. 

 

 

14. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о прекршајима Закона о 

оглашавању за месец октобар 2018. 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; 29.1.1; 29.1.2; 30.1; 32; 

33.4; 34.1.2; 34.3; 35.1; 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 октобар 2018. године.  
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15. Извештај са студијског путовања у Будимппешту (Мађарска) у оквиру 

пројекта Јачање правосудне експертизе о слободи изражавања и медија у 

Југоисточној Европи (JUFREX) у периоду od 25. до 26. октобра 2018. године; 

 

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 Извештајем. 

  

 

16. Доношење одлуке о захтеву ЈМУ РТС да се током приказивања ТВ серија 

„Корени“, „Жмурке“ и „Одељење“ омогући емитовање блокова огласних 

порука у трајању од девет минута у сату; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се захтев ЈМУ РТС током приказивања ТВ серија „Корени“, „Жмурке“ и 

„Одељење“ омогући емитовање блокова огласних порука у трајању од девет минута у 

сату. 

 

 

17. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Д.о.о. Краљевачка телевизија – КА ТВ 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 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске Д.о.о. Краљевачка телевизија – КА ТВ из Краљева због 

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

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

18. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Мостнет РТВ д.о.о. – Удружење граађана за едукацију и медије „Топлица 

мој крај“ – МОСТНЕТ ТВ из Прокупља, због постојања разлога из члана 

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



14 

 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске Мостнет РТВ д.о.о. – Удружење граађана за едукацију и 

медије „Топлица мој крај“ – МОСТНЕТ ТВ из Прокупља због постојања разлога из 

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

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

19. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  „ТВ 

Смедерево„ д.о.о. – ТЕЛЕВИЗИЈА СД из Смедерева, 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 престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге „ТВ Смедерево„ д.о.о. – ТЕЛЕВИЗИЈА СД из 

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

медијима. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

20. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Радио Телевизија Бујановац д.о.о. – ТВ Бујановац из Бујановца, 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 престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Радио Телевизија Бујановац д.о.о. – ТВ Бујановац из 

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

медијима. 

 Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 
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21. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Дискос д.о.о. за издавање и производњу носача звука и слике – ТВ ДИСКОС 

из Александровца, 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 престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Дискос д.о.о. за издавање и производњу носача звука 

и слике – ТВ ДИСКОС из Александровца због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8. Закона о  електронским медијима. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

22. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Телевизија Галаксија 32 д.о.о. – ТВ ГАЛАКСИЈА из Чачка, 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 престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Телевизија Галаксија 32 д.о.о. – ТВ ГАЛАКСИЈА из 

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

медијима. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења.  

 

 

23. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге РТВ 

Голија д.о.о. – ТВ ГОЛИЈА из Ивањице, 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 
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О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге РТВ Голија д.о.о. – ТВ ГОЛИЈА из Ивањице због 

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

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

24. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  TV 

Jedinstvo Media Team d.o.o. – TV Jedinstvo из Новог Пазара, 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 престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге TV Jedinstvo Media Team d.o.o. – TV Jedinstvo из 

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

електронским медијима. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

25. Захтев за одлагање плаћања накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ  

Канал 9 д.о.о. – ТВ К 9 из Новог Сада, до окончања судског спора; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке.  

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

26. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Канал 9 д.о.о. – ТВ К 9 из Новог Сада, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

 



17 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке.  

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

27. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Предузеће за производњу, промет и услуге КЛИК КОМЕРЦ д.о.о. – ТВ 

КЛИК из Ариља, 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 престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за производњу, промет и услуге КЛИК 

КОМЕРЦ д.о.о. – ТВ КЛИК из Ариља због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8. Закона о  електронским медијима.  

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

28. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Конзум Лав д.о.о. – ТВ ЛАВ + из Ужица, 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 престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Конзум Лав д.о.о. – ТВ ЛАВ + из Ужица због 

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

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

29. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ 



18 

 

Лесковац а.д. – ТВ ЛЕСКОВАЦ 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 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге ТВ Лесковац а.д. – ТВ ЛЕСКОВАЦ из Лесковца због 

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

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

 

30. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво ТВ Пирот д.о.о. – ТВ ПИРОТ из Пирота, због постојања 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске Привредно друштво ТВ Пирот д.о.о. – ТВ ПИРОТ из Пирота 

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

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

31. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Телевизија Пожега д.о.о. – ТВ ПОЖЕГА из Пожеге, 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 престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Телевизија Пожега д.о.о. – ТВ ПОЖЕГА из Пожеге 

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

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 
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32. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

RTV Prima Internacional d.o.o. – TV PRIMA из Бајине Баште, 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 престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге RTV Prima Internacional d.o.o. – TV PRIMA из Бајине 

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

медијима. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

33. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Предузеће за производњу, промет и 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 

 

Покреће се поступак престанка важења 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. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

34. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Радио Телевизија Врање д.о.о. – ТВ ВРАЊЕ из Врања, 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 
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О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Радио Телевизија Врање д.о.о. – ТВ ВРАЊЕ из Врања 

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

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

35. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге TV 

YU ECO d.o.o. – TV YU ECO из Суботице, 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 престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге услуге TV YU ECO d.o.o. – TV YU ECO из Суботице 

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

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

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

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ „ Pi Canal “ д.о.о. – ТВ ПИ 

КАНАЛ из Пирота 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 од 30 дана за измирење доспелог дуга према 

Регулатору ПМУ „ Pi Canal “ д.о.о. – ТВ ПИ КАНАЛ из Пирота.  

 

 

37. 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 
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О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок од 30 дана за измирење доспелог дуга према 

Регулатору ПМУ РДП Радио телевизија Шабац д.о.о. – ТВ Шабац из Шапца. 

 

Седница завршена у 12:15 часова. 

 

Записник сачинила: 

Секретар Канцеларије Савета 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


