
 

Трг Николе Пашића 5 – 11000 Беград – Србија – тел: 011/2028 700, 011/3033 245 – факс: 011/2028 745 

www.rra.org.rs – e-mail: office@rra.org.rs – ПИБ: 102945724 – Матични број: 17488554 

 

 

Број: 

Датум:  

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 204. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 27. фебруара 2019. године, са почетком у 10.00 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 

6. Радоје Кујовић, члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор 

2. Душица Недељковић, начелник правне службе 

3. Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу 

4. 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 203. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 25. 

јануара 2019. године, записника са 327. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 

дана 25. јануара 2019. године, записника са 328. венредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 6. фебруара 2019. године и записникаса 329. ванредне седнице 

Савета РЕМ-а одржане дана 14. фебруара 2019. године; 

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „Комерцијални пружаоци 

медијских услуга – Начини испуњавања законских и програмских обавеза, 

Извештај за 2018. годину“ и доношење одлуке : 
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4. Разматрање резултата анализе садржаних у извештају „Комерцијални пружаоци 

медијских услуга – Начини испуњавања законских и програмских обавеза, 

Извештај за 2018. годину“ уз присуство представника пму -  Прва  ТВ; - 11,15 

часова 

5. Разматрање„Комерцијални пружаоци медијских услуга – Начини испуњавања 

законских и програмских обавеза, Извештај за 2018. годину“ уз присуство 

предтсвика пму ТВ  О2; – 11,30 часова  

6. Разматрање „Комерцијални пружаоци медијских услуга – Начини испуњавања 

законских и програмских обавеза, Извештај за 2018. годину“ уз присуство 

предствника пму  Национална ТВ Хепи;– 11,45 часова  

7. Разматрање„Комерцијални пружаоци медијских услуга – Начини испуњавања 

законских и програмских обавеза, Извештај за 2018. годину“ уз присуство 

представника пму ТВ Пинк; – 12 часова  

8. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 189-3 

од 15.07.2014. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге Naša 

vizija doo marketinške aktivnosti produkcija i radio difuzna delatnosti Beograd, ул. 

Булевар Војводе Мишића 39а, Београд-  NAŠA INFO BALKAN TV, сходно 

члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима;- 12,30 часова  

9. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 190-3 

од 15.07.2014. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге Naša 

vizija doo marketinške aktivnosti produkcija i radio difuzna delatnosti Beograd, ул. 

Булевар Војводе Мишића 39а, Београд-  Наша  Времеплов Балкан ТВ, сходно 

члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима;- 12,30 часова  

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

издата пружаоцу медијске услуге Привредном друштву за производњу и 

емитовање ТВ програма ТЕЛЕВИЗИЈА ЛЕСКОВАЦ ад. из Лесковца, ул. 

Булевар ослобођења  бр. 92 – Радио Л 95,9;- 12,30  часова  

11. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 372 од 29.11.2017. године године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге Udruženje komitet znanja Srbije, Beograd,  ул. 

Устаничка 64, Београд – СРПСКА НАУЧНА ТЕЛЕВИЗИЈА-СНТВ, сходно 

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

12. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за производњу, трговину 

и услуге Context d.o.o., ул. Хајдук Вељка бр. 1, Гроцка - Радио Пулс Гроцка 88,7; 

13. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге WIOZO d.o.o. Beograd-

Novi Beograd, ул. Булевар Михајла Пупина 10г, лок. 18, Београд – Music DJ, бр. 

05-164/19 од 31.01.2018. године за упис у  Регистар медијских услуга сходно 

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

14. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Удружење Рома 

браничевског округа, ул. Моше Пијаде бб, Пожаревац – Радио ромско срце, бр. 

05-234/19 од 08.02.2019. године за упис у  Регистар медијских услуга сходно 

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

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

захтева Strujini TV kanal D preduzeće za karketing i usluge d.o.o. Beograd 

(Voždovac), ул.Устаничка бр. 64/17  – ТВ Канал Д, бр. 05-199/19 од 05.02.2019. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  
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16. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева Звезда ТВ д.о.о. Београд, ул. Љутице Богдана 1а, Београд-Савски венац – 

Звезда ТВ, бр. 05-2541/18 од 25.12.2018. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима;  

17. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Друштва са ограниченом одговорношћу Радио-Ада 

Предузеће за емитовање програма Ада из Аде, ул. Петефи Шандора бр. 51- 

РАДИО АДA;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Privredno društvo za 

proizvodnju i emitovanje televizijskog prgrama Televizija Istok 1 doo Beograd, Savski 

Venac, ул. Булевар Војводе Мишића 41, Београд  – И;  

19. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ММ Променада 

2010  д.о.о. из Баточине, ул. Николе Пашића бб – Радио Баточина 100,6, за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. 

Закона о електронским медијима;  

20. Предмет: Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

,,Привредно друштво РИТАМ доо, Врањска Бања“, Грамађе 12а, Врањска Бањa 

– Радио Ритам Врањска Бања 89,1, за продужење дозволе за пружање медијске 

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

21. Давање мишљења на Предлог закључка о усвајању Извештаја о резултатима 

спровођења Пројекта за смањење административног оптерећења „еПапир“ и 

измењен Оперативни план активности на успостављању јединственог јавног 

регистра административних поступака и осталих услова пословања Републичког 

секретаријата за јавне политике;  

22. Доношење одлуке о измени и допуни плана набавки за 2019. годин у делу 

набавки на које се закон  не примењује; 

23. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу  о броју неправилности у вези 

са законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга 

(пму) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе републике и  код 

јму радио-телевизија србије (ртс) за месец јануар 2019. и доношење одлуке;  

24. Разматрање Извештаја  поводом пријаве на садржај огласне поруке за сируп 

„Хербико“ и доношење одлуке;  

25. Разно;  

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

 

1. Разматрање Листе канадидата и доношење одлуке о избору једног  члана 

Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - Телевизија Србије"(РТС); 

2. Разматрање листе кнадидата и доношење одлуке о избору два члана Управног 

одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине"(РТВ);  

3. Разматрање и доношење одлуке о стављању ван снаге Правилника о обавезама 

пружалаца медијских услуга током предизборне кампање;  
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4. Разматрање и доношење одлуке о расписивању Јавног конкурса за издавање 

дозволе за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног 

преноса за подручје целе Републике;  

5. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу у вези са програмским 

садржајем емитованим у емисији „Добро јутро“ дана 06. 02. 2019. године у 

програму пружаоца ПРЕДУЗЕЋА ЗА МАРКЕТИНГ, ИЗДАВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ ХЕПИ ТВ ДОО, БЕОГРАД – ТВ Хепи; 

6. Разматање и доношење одлуке по пријави Емир Диздаревић из Новог Пазара 

поднетој против пружаоца Прва телевизија д.о.о, Београд – Прва због 

програмског садржаја емитовног у емисији Живот прича од 31.10.2018. године; 

7. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга бр. 

К408: „Fortus Media“ д.о.о. из Београда, Доситејева 23-Дечија ТВ; 

8. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга бр. 

К280: JOSIP ŠVEC PREDUZETNIK REKLAMNA AGENCIJA BAPNET BAČKA 

PALANKA, ул.  Паланачка 20 – BAPNET; 

9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга бр. 

К405: „Brainz“ д.о.о. из Београда, Булевар Зорана Ђинђића 8а – Brainz TV; 

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

захтева Милош Стошић пр Агенција за маркетинг SKAY Media team  Ранутовац,  

ул. Ранутовац бб, Врање – TV Skay, бр. 05-246/19 од 11.02.2019. године, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

основу захтева Милош Стошић пр Агенција за маркетинг SKAY Media team  

Ранутовац,  ул. Ранутовац бб, Врање – Radio Skay 88,90, бр. 05-247/19 од 

11.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

Бисер д.о.о. привредно друштво за саобраћај трговину издаваштво и радио и 

телевизијске активности Пожаревац, Косте Абрашевића 30, за промену 

власничке структуре; 

13. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Josip Švec preduzetnik 

reklamna agencija BAPNET Bačka Palanka, ул. Паланачка 20, Бачка Паланка – 

BAPNET TV katalog emisija, бр. 05-261/19 од 12.02.2018. године за упис у  

Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о 

електронским медијима; 

 

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

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 204. редовне седнице: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 203. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 25. 

јануара 2019. године, записника са 327. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 25. јануара 2019. године, записника са 328. венредне седнице 
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Савета РЕМ-а одржане дана 6. фебруара 2019. године и записникаса 329. 

ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 14. фебруара 2019. године; 

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „Комерцијални 

пружаоци медијских услуга – Начини испуњавања законских и 

програмских обавеза, Извештај за 2018. годину“ и доношење одлуке : 

4. Разматрање резултата анализе садржаних у извештају „Комерцијални 

пружаоци медијских услуга – Начини испуњавања законских и 

програмских обавеза, Извештај за 2018. годину“ уз присуство представника 

пму -  Прва  ТВ; - 11,15 часова 

5. Разматрање„Комерцијални пружаоци медијских услуга – Начини 

испуњавања законских и програмских обавеза, Извештај за 2018. годину“ уз 

присуство предтсвика пму ТВ  О2; – 11,30 часова  

6. Разматрање „Комерцијални пружаоци медијских услуга – Начини 

испуњавања законских и програмских обавеза, Извештај за 2018. годину“ уз 

присуство предствника пму  Национална ТВ Хепи;– 11,45 часова  

7. Разматрање„Комерцијални пружаоци медијских услуга – Начини 

испуњавања законских и програмских обавеза, Извештај за 2018. годину“ уз 

присуство представника пму ТВ Пинк; – 12 часова  

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

189-3 од 15.07.2014. године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге Naša vizija doo marketinške aktivnosti produkcija i radio difuzna 

delatnosti Beograd, ул. Булевар Војводе Мишића 39а, Београд-  NAŠA INFO 

BALKAN TV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским 

медијима;- 12,30 часова  

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

190-3 од 15.07.2014. године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге Naša vizija doo marketinške aktivnosti produkcija i radio difuzna 

delatnosti Beograd, ул. Булевар Војводе Мишића 39а, Београд-  Наша  

Времеплов Балкан ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о 

електронским медијима;- 12,30 часова  

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

је издата пружаоцу медијске услуге Привредном друштву за производњу и 

емитовање ТВ програма ТЕЛЕВИЗИЈА ЛЕСКОВАЦ ад. из Лесковца, ул. 

Булевар ослобођења  бр. 92 – Радио Л 95,9;- 12,30  часова  

11. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 372 од 29.11.2017. године године издате на основу 

захтева пружаоца медијске услуге Udruženje komitet znanja Srbije, Beograd,  

ул. Устаничка 64, Београд – СРПСКА НАУЧНА ТЕЛЕВИЗИЈА-СНТВ, 

сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима;  

12. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за 

производњу, трговину и услуге Context d.o.o., ул. Хајдук Вељка бр. 1, 

Гроцка - Радио Пулс Гроцка 88,7; 

13. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге WIOZO d.o.o. 

Beograd-Novi Beograd, ул. Булевар Михајла Пупина 10г, лок. 18, Београд – 

Music DJ, бр. 05-164/19 од 31.01.2018. године за упис у  Регистар медијских 

услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;  
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14. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Удружење Рома 

браничевског округа, ул. Моше Пијаде бб, Пожаревац – Радио ромско срце, 

бр. 05-234/19 од 08.02.2019. године за упис у  Регистар медијских услуга 

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

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

захтева Strujini TV kanal D preduzeće za karketing i usluge d.o.o. Beograd 

(Voždovac), ул.Устаничка бр. 64/17  – ТВ Канал Д, бр. 05-199/19 од 05.02.2019. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

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

захтева Звезда ТВ д.о.о. Београд, ул. Љутице Богдана 1а, Београд-Савски 

венац – Звезда ТВ, бр. 05-2541/18 од 25.12.2018. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима;  

17. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Друштва са ограниченом одговорношћу Радио-

Ада Предузеће за емитовање програма Ада из Аде, ул. Петефи Шандора бр. 

51- РАДИО АДA;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Privredno društvo za 

proizvodnju i emitovanje televizijskog prgrama Televizija Istok 1 doo Beograd, 

Savski Venac, ул. Булевар Војводе Мишића 41, Београд  – И;  

19. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ММ 

Променада 2010  д.о.о. из Баточине, ул. Николе Пашића бб – Радио 

Баточина 100,6, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;  

20. Предмет: Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

,,Привредно друштво РИТАМ доо, Врањска Бања“, Грамађе 12а, Врањска 

Бањa – Радио Ритам Врањска Бања 89,1, за продужење дозволе за пружање 

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

21. Давање мишљења на Предлог закључка о усвајању Извештаја о 

резултатима спровођења Пројекта за смањење административног 

оптерећења „еПапир“ и измењен Оперативни план активности на 

успостављању јединственог јавног регистра административних поступака и 

осталих услова пословања Републичког секретаријата за јавне политике;  

22. Доношење одлуке о измени и допуни плана набавки за 2019. годин у делу 

набавки на које се закон  не примењује; 

23. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу  о броју неправилности у 

вези са законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских 

услуга (пму) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе 

републике и  код јму радио-телевизија србије (ртс) за месец јануар 2019. и 

доношење одлуке;  

24. Разматрање Извештаја  поводом пријаве на садржај огласне поруке за 

сируп „Хербико“ и доношење одлуке; 

25. Разматрање Листе канадидата и доношење одлуке о избору једног  члана 

Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - Телевизија 

Србије"(РТС); 
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26. Разматрање листе кнадидата и доношење одлуке о избору два члана 

Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија 

Војводине"(РТВ);  

27. Разматрање и доношење одлуке о стављању ван снаге Правилника о 

обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање;  

28. Разматрање и доношење одлуке о расписивању Јавног конкурса за 

издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем терестричког 

аналогног преноса за подручје целе Републике;  

29. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу у вези са програмским 

садржајем емитованим у емисији „Добро јутро“ дана 06. 02. 2019. године у 

програму пружаоца ПРЕДУЗЕЋА ЗА МАРКЕТИНГ, ИЗДАВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ ХЕПИ ТВ ДОО, БЕОГРАД – ТВ 

Хепи; 

30. Разматање и доношење одлуке по пријави Емир Диздаревић из Новог 

Пазара поднетој против пружаоца Прва телевизија д.о.о, Београд – Прва 

због програмског садржаја емитовног у емисији Живот прича од 31.10.2018. 

године; 

31. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга 

бр. К408: „Fortus Media“ д.о.о. из Београда, Доситејева 23-Дечија ТВ; 

32. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга 

бр. К280: JOSIP ŠVEC PREDUZETNIK REKLAMNA AGENCIJA BAPNET 

BAČKA PALANKA, ул.  Паланачка 20 – BAPNET; 

33. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга 

бр. К405: „Brainz“ д.о.о. из Београда, Булевар Зорана Ђинђића 8а – Brainz 

TV; 

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

захтева Милош Стошић пр Агенција за маркетинг SKAY Media team  

Ранутовац,  ул. Ранутовац бб, Врање – TV Skay, бр. 05-246/19 од 11.02.2019. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

основу захтева Милош Стошић пр Агенција за маркетинг SKAY Media team  

Ранутовац,  ул. Ранутовац бб, Врање – Radio Skay 88,90, бр. 05-247/19 од 

11.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

36. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Радио 

Бисер д.о.о. привредно друштво за саобраћај трговину издаваштво и радио 

и телевизијске активности Пожаревац, Косте Абрашевића 30, за промену 

власничке структуре; 

37. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Josip Švec preduzetnik 

reklamna agencija BAPNET Bačka Palanka, ул. Паланачка 20, Бачка Паланка 

– BAPNET TV katalog emisija, бр. 05-261/19 од 12.02.2018. године за упис у  

Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о 

електронским медијима; 
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2. Усвајање записника са 203. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 25. 

јануара 2019. године, записника са 327. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 25. јануара 2019. године, записника са 328. венредне седнице 

Савета РЕМ-а одржане дана 6. фебруара 2019. године и записникаса 329. 

ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 14. фебруара 2019. године;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се записник са  203. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 25. 

јануара 2019. године, записник са 327. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

25. јануара 2019. године, записник са 328. венредне седнице Савета РЕМ-а одржане 

дана 6. фебруара 2019. године и записник са 329. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 14. фебруара 2019. године. 

 

 

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „Комерцијални 

пружаоци медијских услуга – Начини испуњавања законских и 

програмских обавеза, Извештај за 2018. 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 

2018. годину“. 

 

 

4. Разматрање резултата анализе садржаних у извештају „Комерцијални 

пружаоци медијских услуга – Начини испуњавања законских и 

програмских обавеза, Извештај за 2018. годину“ уз присуство представника 

пму -  Прва  ТВ; 

Седници су приступили представници ПМУ Јелена Радуновић и Катарина Павловић. 

 

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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5. Разматрање„Комерцијални пружаоци медијских услуга – Начини 

испуњавања законских и програмских обавеза, Извештај за 2018. годину“ уз 

присуство предтсвика пму ТВ  О2; 

 

Седници су приступили представници ПМУ Јелена Радуновић и Катарина Павловић 

 

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. 

 

 

6. Разматрање „Комерцијални пружаоци медијских услуга – Начини 

испуњавања законских и програмских обавеза, Извештај за 2018. годину“ уз 

присуство предствника пму  Национална ТВ Хепи; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Миломир Марић. 

 

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. 

 

 

7. Разматрање„Комерцијални пружаоци медијских услуга – Начини 

испуњавања законских и програмских обавеза, Извештај за 2018. годину“ уз 

присуство представника пму ТВ Пинк; 

 

Седници су приступили представници ПМУ Татјана Ђурашиновић, Вера Марјановић и 

Маша Вујовић. 

 

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

189-3 од 15.07.2014. године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге Naša vizija doo marketinške aktivnosti produkcija i radio difuzna 

delatnosti Beograd, ул. Булевар Војводе Мишића 39а, Београд-  NAŠA INFO 

BALKAN TV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским 

медијима; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Ивана Јовановић. 

 

 

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 189-3 од 15.07.2014. 

године, пружаоцу медијске услуге Naša vizija doo marketinške aktivnosti produkcija i 

radio difuzna delatnosti Beograd, ул. Булевар Војводе Мишића 39а, Београд-  NAŠA INFO 

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

 

 

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

190-3 од 15.07.2014. године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге Naša vizija doo marketinške aktivnosti produkcija i radio difuzna 

delatnosti Beograd, ул. Булевар Војводе Мишића 39а, Београд-  Наша  

Времеплов Балкан ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о 

електронским медијима; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Ивана Јовановић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се за пружање медијске услуге бр. К 190-3 од 15.07.2014. године, 

пружаоцу медијске услуге Naša vizija doo marketinške aktivnosti produkcija i radio difuzna 

delatnosti Beograd, ул. Булевар Војводе Мишића 39а, Београд-  Наша  Времеплов Балкан 

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

 

 

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

је издата пружаоцу медијске услуге Привредном друштву за производњу и 

емитовање ТВ програма ТЕЛЕВИЗИЈА ЛЕСКОВАЦ ад. из Лесковца, ул. 

Булевар ослобођења  бр. 92 – Радио Л 95,9;  
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола пружаоцу медијске услуге Привредном друштву за 

производњу и емитовање ТВ програма ТЕЛЕВИЗИЈА ЛЕСКОВАЦ ад. из Лесковца, ул. 

Булевар ослобођења  бр. 92 – Радио Л 95,9. 

 

 

11. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 372 од 29.11.2017. године године издате на основу 

захтева пружаоца медијске услуге Udruženje komitet znanja Srbije, Beograd,  

ул. Устаничка 64, Београд – СРПСКА НАУЧНА ТЕЛЕВИЗИЈА-СНТВ, 

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 

 

Позвати представника пружаоца медијске услуге Udruženje komitet znanja Srbije, 

Beograd,  ул. Устаничка 64, Београд – СРПСКА НАУЧНА ТЕЛЕВИЗИЈА-СНТВ на 

седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о чињеници која је била основ за 

покретање поступка. 

 

 

12. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за 

производњу, трговину и услуге Context d.o.o., ул. Хајдук Вељка бр. 1, 

Гроцка - Радио Пулс Гроцка 88,7; 

 

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 радија пре 

истека времена на које је издата пружалацу медијске услуге Радио Пулс Гроцка 88,7, 

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

Позвати представника Радио Пулс Гроцка 88,7 на следећу седницу Савета 

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

одузимања дозволе. 

 

 

13. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге WIOZO d.o.o. 

Beograd-Novi Beograd, ул. Булевар Михајла Пупина 10г, лок. 18, Београд – 
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Music DJ, бр. 05-164/19 од 31.01.2018. године за упис у  Регистар медијских 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Да се пружалац медијске услуге WIOZO d.o.o. Beograd-Novi Beograd, ул. 

Булевар Михајла Пупина 10г, лок. 18, Београд – Music DJ,  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. 

 

 

14. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Удружење Рома 

браничевског округа, ул. Моше Пијаде бб, Пожаревац – Радио ромско срце, 

бр. 05-234/19 од 08.02.2019. године за упис у  Регистар медијских услуга 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Да се пружалац медијске услуге Удружење Рома браничевског округа, ул. Моше 

Пијаде бб, Пожаревац – Радио ромско срце, 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. 

 

 

 

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

захтева Strujini TV kanal D preduzeće za karketing i usluge d.o.o. Beograd 

(Voždovac), ул.Устаничка бр. 64/17  – ТВ Канал Д, бр. 05-199/19 од 05.02.2019. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Strujini TV kanal 

D preduzeće za karketing i usluge d.o.o. Beograd (Voždovac), ул. Устаничка бр. 64/17, 

Београд– ТВ Канал Д, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 



13 

 

  

 

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

захтева Звезда ТВ д.о.о. Београд, ул. Љутице Богдана 1а, Београд-Савски 

венац – Звезда ТВ, бр. 05-2541/18 од 25.12.2018. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Звезда ТВ д.о.о. 

Београд, ул. Љутице Богдана 1а, Београд-Савски венац – Звезда ТВ, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима. 

 

 

17. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Друштва са ограниченом одговорношћу Радио-

Ада Предузеће за емитовање програма Ада из Аде, ул. Петефи Шандора бр. 

51- РАДИО АДA; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ да планираном променом власничке структуре пружаоца 

медијске услуге Друштва са ограниченом одговорношћу Радио-Ада Предузеће за 

емитовање програма Ада из Аде, ул. Петефи Шандора бр. 51- РАДИО АДA, која би 

била извршена тако што би досадашњи оснивач предузећа Сат-тракт д.о.о. Бачка 

Топола, ул. Маршала тита бр.11, пренео  целокупан свој оснивачки удео у висини од 

100% у капиталу тог друштва на ИЦТВ друштво са ограниченом одговорношћу за 

дистрибуцију сигнала путем кабловске дистрибутивне мреже и широкопојасних 

интернет Ада, ул Петефи Шандора бр.51, неће настати стање којим се нарушава 

медијски плурализам. 

 

 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Privredno društvo za 

proizvodnju i emitovanje televizijskog prgrama Televizija Istok 1 doo Beograd, 

Savski Venac, ул. Булевар Војводе Мишића 41, Београд  – И;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 
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Даје се сагласност на промену скраћеног идентификационог знака пружаоца 

медијске услуге Privredno društvo za proizvodnju i emitovanje televizijskog prgrama 

Televizija Istok 1 doo Beograd, Savski Venac, ул. Булевар Војводе Мишића 41, Београд – 

И, у нови скраћени идентификациони знак „Исток 1“.  

 

Налаже се стручној служби да изврши промену идентификационог знака у 

дозволи пружаоца медијске услуге Privredno društvo za proizvodnju i emitovanje 

televizijskog prgrama Televizija Istok 1 doo Beograd, Savski Venac, ул. Булевар Војводе 

Мишића 41, Београд – И. 

 

 

19. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ММ 

Променада 2010  д.о.о. из Баточине, ул. Николе Пашића бб – Радио 

Баточина 100,6, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ ММ Променада 2010  д.о.о. из Баточине, ул. Николе 

Пашића бб – Радио Баточина 100,6, за продужење дозволе за пружање медијске услуге. 

Упутити допис ПМУ да у року од 30 дана од дана пријема Решења усклади 

програмски елаборат у складу са Правилником о поступку издавања дозволе за 

пружање медијске услуге на основу спроведеног јавног конкурса. 

 

 

 

20. Предмет: Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

,,Привредно друштво РИТАМ доо, Врањска Бања“, Грамађе 12а, Врањска 

Бањa – Радио Ритам Врањска Бања 89,1, 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 ,,Привредно друштво РИТАМ доо, Врањска Бања“, 

Грамађе 12а, Врањска Бањa – Радио Ритам Врањска Бања 89,1, за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге. 
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21. Давање мишљења на Предлог закључка о усвајању Извештаја о 

резултатима спровођења Пројекта за смањење административног 

оптерећења „еПапир“ и измењен Оперативни план активности на 

успостављању јединственог јавног регистра административних поступака и 

осталих услова пословања Републичког секретаријата за јавне политике; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се позитивно мишљење на Предлог закључка о усвајању Извештаја о 

резултатима спровођења Пројекта за смањење административног оптерећења „еПапир“ 

и измењен Оперативни план активности на успостављању јединственог јавног регистра 

административних поступака Републичког секретаријата за јавне политике. 

 

 

22. Доношење одлуке о измени и допуни плана набавки за 2019. годин у делу 

набавки на које се закон  не примењује; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се измена и допуна Плана набавки  за 2019.годину  у оквиру  набавки на 

коју се закон не примењује тако што би се додала набавка, Остале услуге текућег 

одржавања.  

 

 

23. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу  о броју неправилности у 

вези са законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских 

услуга (пму) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе 

републике и  код јму радио-телевизија србије (ртс) за месец јануар 2019. 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, 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; 32; 33.4; 35.1; 37.1; 37.3; 65.2; 66.4 Закона о 
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електронских медија, а по извештају Службе за надзор и анализу за месец јануар 2019. 

године. 

 

 

24. Разматрање Извештаја  поводом пријаве на садржај огласне поруке за 

сируп „Хербико“ и доношење одлуке;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис подносиоцу пријаве да нису уочене повреде одредби Закона о 

оглашавању. 

 

 

25. Разматрање Листе канадидата и доношење одлуке о избору једног  члана 

Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - Телевизија 

Србије"(РТС); 

 

Заменик председник Савета је предложио, а чланови Савета прихватили да се 

обједини расправа по тачки 25. и 26. предложеног дневног реда. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио да 

комисија за праћење гласања буде у саставу: Ђорђе Возаревић, председник комисије, 

Александра Јанковић, члан комисије и Душица Недењковић, члан комисије.  

Чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усвоја се предлог састава комисије. 

Приступило се гласању. 

Након пребројавања гласачких листића, председник комисије саопштава 

следеће: 

Гласало је свих шест чланова Савета и сви листићи су важећи. 

Председавајући Савета констатује да је потребном већином гласова на основу 

члана 20. Статута донета следећа одлука : 

О Д Л У К У 

 

За члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио – телевизија Србије“ 

– РТС именују се: 

1. Ненад Јанковић 
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 Листа изабраног члана, објављује се  на веб сајту Регулаторног тела за 

електронске медије и у једном штампаном јавном гласилу које се дистрибуира на 

подручју целе Републике. 

 

 

26. Разматрање листе кнадидата и доношење одлуке о избору два члана 

Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија 

Војводине"(РТВ); 

 

Приступило се гласању. 

Након пребројавања гласачких листића, председник комисије саопштава 

следеће: 

Гласало је свих шест чланова Савета и сви листићи су важећи. 

Председавајући Савета констатује да је потребном већином гласова на основу 

члана 20. Статута донета следећа одлука : 

 

О Д Л У К У 

 

За два члана Управног одбора Јавне медијске установе “Радио-телевизија 

Војводине“-РТВ именују се: 

1. Јован Адамов 

2. Бранислав Поповић 

 

Листа изабраних чланова, објављује се  на веб сајту Регулаторног тела за 

електронске медије и у једном штампаном јавном гласилу које се дистрибуира на 

подручју целе Републике. 

Записници о гласању у поступку избора чланова Управног одбора Јавне 

медијске установе „Радио - Телевизија Србије"(РТС) и Јавне медијске установе 

„Радио - телевизија Војводине"(РТВ) , као и  гласачки листићи саставни су део 

овог записника. 

 

 

27. Разматрање и доношење одлуке о стављању ван снаге Правилника о 

обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Ставља се ван снаге Правилник о обавезама пружалаца медијских услуга током 

предизборне кампање. 
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28. Разматрање и доношење одлуке о расписивању Јавног конкурса за 

издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем терестричког 

аналогног преноса за подручје целе Републике; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

 

О Д Л У К У 

 

Расписује се Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге 

радија путем терестричког аналогног преноса за подручје целе Републике. 

Јавни конкурс за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног 

преноса за подручје целе Републике објављује се за: 

 

МЕДИЈСКА УСЛУГА РАДИЈА: 

1. Мрежа-Кр5 

 

 

29. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу у вези са програмским 

садржајем емитованим у емисији „Добро јутро“ дана 06. 02. 2019. године у 

програму пружаоца ПРЕДУЗЕЋА ЗА МАРКЕТИНГ, ИЗДАВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ ХЕПИ ТВ ДОО, БЕОГРАД – ТВ 

Хепи; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 

 

 

30. Разматање и доношење одлуке по пријави Емир Диздаревић из Новог 

Пазара поднетој против пружаоца Прва телевизија д.о.о, Београд – Прва 

због програмског садржаја емитовног у емисији Живот прича од 31.10.2018. 

године; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис ПМУ да обрате посебну пажњу јер је обрада оваквих тема 

изузетно осетљива и комплексна.  
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31. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга 
бр. К408: „Fortus Media“ д.о.о. из Београда, Доситејева 23-Дечија ТВ; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се Привремено решење: 

П Р И В Р Е М Е Н О  Р Е Ш Е Њ Е 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге : „Fortus Media“ д.о.о. из Београда, Доситејева 23-Дечија 

ТВ , МБ 20136588, почев  од..... ,у  износу од 176.043,24 динара. 

Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења,  

плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. 

изреке решења и то износ од   14.670,27 динара до петог у месецу за текући месец, на 

рачун Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха 

плаћања: Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог 

решења. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

 

32. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга 
бр. К280: JOSIP ŠVEC PREDUZETNIK REKLAMNA AGENCIJA BAPNET 

BAČKA PALANKA, ул.  Паланачка 20 – BAPNET;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се Привремено решење: 

П Р И В Р Е М Е Н О  Р Е Ш Е Њ Е 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге : JOSIP ŠVEC PREDUZETNIK REKLAMNA AGENCIJA 

BAPNET BAČKA PALANKA, ул.  Паланачка 20 – BAPNET, МБ 64189425, почев  од..... 

,у  износу од 2564.57динара. 
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Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења,  

плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. 

изреке решења и то износ од  213,71. динара  до петог у месецу за текући месец, на 

рачун Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха 

плаћања: Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог 

решења. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

 

 

33. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга 
бр. К405: „Brainz“ д.о.о. из Београда, Булевар Зорана Ђинђића 8а – Brainz 

TV; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се Привремено решење: 

П Р И В Р Е М Е Н О  Р Е Ш Е Њ Е 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге : „Brainz“ д.о.о. из Београда, Булевар Зорана Ђинђића 8а 

– Brainz TV, МБ 21394971, почев  од..... ,у  износу од 2.624,42 динара. 

Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења,  

плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. 

изреке решења и то износ од 218,70 динара до петог у месецу за текући месец, на рачун 

Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања: 

Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог решења. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

 

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

захтева Милош Стошић пр Агенција за маркетинг SKAY Media team  

Ранутовац,  ул. Ранутовац бб, Врање – TV Skay, бр. 05-246/19 од 11.02.2019. 

године, сходно члану 83. 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 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Милош Стошић     

пр Агенција за маркетинг SKAY Media team  Ранутовац, ул. Ранутовац бб, Врање – TV 

Skay, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 

 

 

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

основу захтева Милош Стошић пр Агенција за маркетинг SKAY Media team  

Ранутовац,  ул. Ранутовац бб, Врање – Radio Skay 88,90, бр. 05-247/19 од 

11.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Милош Стошић 

пр Агенција за маркетинг SKAY Media team  Ранутовац, ул. Ранутовац бб, Врање – 

Radio Skay 88,90, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 

36. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Радио 

Бисер д.о.о. привредно друштво за саобраћај трговину издаваштво и радио 

и телевизијске активности Пожаревац, Косте Абрашевића 30, за промену 

власничке структуре; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре пружаоца медијске услуге  Радио Бисер д.о.о. привредно друштво за 

саобраћај трговину издаваштво и радио и телевизијске активности, Пожаревац, Косте 

Абрашевића 30 која би била извршена тако што би  досадашњи оснивач тог друштва 

Горан Миленковић, пренео целокупан свој оснивачки удео у висини од 100% у 

капиталу друштва на Виолету Миленковић из Пожаревца, не би настало стање којим се 

нарушава медијски плурализам. 

 

 

37. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Josip Švec preduzetnik 

reklamna agencija BAPNET Bačka Palanka, ул. Паланачка 20, Бачка Паланка 
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– BAPNET TV katalog emisija, бр. 05-261/19 од 12.02.2018. године за упис у  

Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о 

електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

Да се пружалац медијске услуге Josip Švec preduzetnik reklamna agencija 

BAPNET Bačka Palanka, ул. Паланачка 20, Бачка Паланка – BAPNET TV katalog emisija,  

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. 

 

Седница завршена у 12:30 часова. 

 

Записник сачинила: 

Секретар канцеларије Савета 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


