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Број: 

Датум:  

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 205. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 13. марта 2019. 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 

6. Радоје Кујовић, члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор 

2. Милан Тодоровић, генерални секретар 

3. Душица Недељковић, начелник правне службе 

4. Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу 

5. Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета 

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

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

 

Седницом је председавао, заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић који 

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

за рад и пуноправно одлучивање. 

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 204. редовне седнце Савета РЕМ-а одржане дана 27. 

фебруара 2019. године; 

3. Доношење одлуке о издавању дозволе на основу Јавног  конкурса за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем 

терестричког аналогног, односно дигиталног преноса, за зоне покривања 

односно зоне расподеле:  
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Лазаревац - Лр 92 

Гуча - Лр 288 

Футог- Лр 243  

Суботица - Лр 314 

Рековац - Лр 145 

Ариље - Лр 164 

Љиг  -Лр 192 

Кнић - Лр 119 

Авала 

Црвени Чот 

Бесна Кобила (2 дозволе) 

Црвени Чот/Суботица-Сомбор 

Јастребац 

Рудник-Црни врх (2 дозволе) 

Тупижница/Дели Јован 

Цер Маљен 

4. Разматрање извештаја „ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 

СРБИЈЕ - НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ И ПРОГРАМСКИХ 

ОБАВЕЗА за 2018. годину“  и доношење одлуке; 

5. Разматрање извештаја “ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 

ВОЈВОДИНЕ -  НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ ПРОГРАМСКИХ 

ОБАВЕЗА  за 2018. годину“ и доношење одлуке; 

6. Разматрање извештаја „ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 

СРБИЈЕ - НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ И ПРОГРАМСКИХ 

ОБАВЕЗА за 2018. годину“  уз присуство представника РТС – 11,30 

7. Разматрање извештаја “ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 

ВОЈВОДИНЕ -  НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ ПРОГРАМСКИХ 

ОБАВЕЗА  за 2018. годину“  уз присуство представника РТВ -11,45 

8. Размотрање налаза анализе који су утврђени у извештају Службе за надзор и 

анализу под називом „КОМЕРЦИЈАЛНИ ПРУЖАОЦИ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА 

- НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ И ПРОГРАМСКИХ ОБАВЕЗА“  за 

2018. годину  и упоређивање  са програмским елаборатом на основу којег је 

издата дозвола за пружање медијске услуге уз присуство представника ТВ  Прва 

– 12,00 

9. Размотрање налаза анализе који су утврђени у извештају Службе за надзор и 

анализу под називом „КОМЕРЦИЈАЛНИ ПРУЖАОЦИ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА 

- НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ И ПРОГРАМСКИХ ОБАВЕЗА“  за 

2018. годину  и упоређивање  са програмским елаборатом на основу којег је 
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издата дозвола за пружање медијске услуге уз присуство представника ТВ  О2-

12,00 

10. Размотрање налаза анализе који су утврђени у извештају Службе за надзор и 

анализу под називом „КОМЕРЦИЈАЛНИ ПРУЖАОЦИ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА 

- НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ И ПРОГРАМСКИХ ОБАВЕЗА“  за 

2018. годину  и упоређивање  са програмским елаборатом на основу којег је 

издата дозвола за пружање медијске услуге уз присуство представника ТВ Хепи- 

12,15 

11. Размотрање налаза анализе који су утврђени у извештају Службе за надзор и 

анализу под називом „КОМЕРЦИЈАЛНИ ПРУЖАОЦИ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА 

- НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ И ПРОГРАМСКИХ ОБАВЕЗА“  за 

2018. годину  и упоређивање  са програмским елаборатом на основу којег је 

издата дозвола за пружање медијске услуге уз присуство представника ТВ Пинк- 

12,30 

12. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 372 од 

29.11.2017. 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- позив за 13 часова;  

13. Доношење одлуке у поступку 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- позив за 

13 часова;  

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

пружање медијске услуге број 503/2012 издате привредном друштву Радио 

Царичин град доо, Лебане, Цара Душана бр. 81 – Радио Царичин град, на основу 

члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима (,,Сл. гласник РС“, бр. 

83/2014 и 6/2016 - др. закон);   

15. Констатовање оставке Караџић Драган на место члана Управног одбора РТС;  

16. Покретање поступка за именовање члана Управног одбора  Јавне медијске 

установе „Радио - телевизија Србије"(у даљем тексту: РТС) ;  

17. Информација о достави записника са  195, 196 и 197 седнице Управног одбора 

„Радио-телевизије Војводине“ и Записници о доношењу одлука Управног 

одбора РТВ без одржавања седнице (ванседнично одлучивање) од 20. децембра 

2018. и 16. јануара 2019. године, План пословања РТВ за 2019. годину са првом 

изменом; 

18. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 205 од 31.05.2015. године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге MEDIJSKI STUDIO MASTER VLADIMIR 

MARINKOVIĆ PR BUČJE,  ул. Бучје, Трстеник – Master TVT, сходно члану 89. 

став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима; 

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Привредно друштво ТВ Пирот д.о.о. – ТВ ПИРОТ из Пирота, пре истека 

времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима. (обустава) 

20. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Ђаковачке и 

сремске бискупије, Викаријат сремски, Петроварадин, ул. Штросмајерова бр.20 
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– РАДИО МАРИЈА ВРДНИК, за продужење дозволе за пружање медијске 

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

21. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЦЕНТАР ЗА 

ТРЕНИНГ И ЕДУКАЦИЈУ из Жабља, ул. Николе Тесле 31 - Наш радио 107,8 за 

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

Закона о електронским медијима; 

22. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија Удружење Глас 

Пожаревац, ул. Таковска 5, Пожаревац– Радио Пожаревац бр. 05-294/19 од 

19.02.2019. године за брисање из Регистра медијских услуга сходно члану 74. 

став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима; 

23. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге АТОМ-

ЗОНА доо, Разбојна,  Блаце – Радио Зона 96,0;  

24. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе бр. K368 од 

21.09.2017. године за пружање  медијске услуге издате на основу захтева 

СУРДУЛИЧКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА,  д.о.о., Сурдулица, ул. 5. септембра 3, 

Сурдулица- СРТ, због прекида пружања медијске услуге, сходно члану 89. став 

1. тачка 4) Закона о еклектронским медијима;  

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

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

К410: „MIX MEDIA 2009“ д.о.о. из Краљева, Ибарска 21, локал 1 - TV Mix;  

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

 

1. Доношење одлуке о покретању поступка узрицања мера проитв ПМУ 

Радиотелевизије Панчево д.о.о, Панчево – ТВ Панчево на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу због рубрика о Ненаду Живковићу , новинару у 

емисијама Дан и Вести емитованим на дане 22., 23., 24. и 26. фрбруар 2019. 

године;  

2. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Радиотелевизије Панчево 

д.о.о, Панчево – ТВ Панчево покренутом  на основу извештаја Службе за надзор 

и анализу због рубрика о Ненаду Живковићу , новинару у емисијама Дан и 

Вести емитованим на дане 22., 23., 24. и 26. фрбруар 2019. године;  

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Радиотелевизије Панчево 

д.о.о, Панчево – ТВ Панчево покренутом на основу пријаве Станке Симовић, 

судије Вишег суда у Панчеву; 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио Импулс 

доо, Бачка Паланка – Радио Импулс 106,0, за продужење дозволе за пружање 

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

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ШТАМПА, 

РАДИО И ФИЛМ доо из Бора, ул. Моше Пијаде бр. 19 – Радио Бор 103,1  за 

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

Закона о електронским медијима;  
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6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва за 

слуге пословне активности и трговину Kiss д.о.о. Лазаревац, ул. Воке Савића бб 

- RADIO KISS FM, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

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

7. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа за 

прозводњу, трговину и туризам Планета д.о.о. Апатин, ул. 25. маја бр.1 - NAKSI 

RADIO APATIN 105,8 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

8. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ Pink International Company/ TV Pink i Radio Pink и доношење 

одлуке; 

9. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ Pink International Company – 54 кабловских ( 53 ТВ и 1 радио) и 

доношење одлуке;  

 

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

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 205. редовне седнице: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 204. редовне седнце Савета РЕМ-а одржане дана 27. 

фебруара 2019. године; 

3. Доношење одлуке о издавању дозволе на основу Јавног  конкурса за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге 

радија путем терестричког аналогног, односно дигиталног преноса, за зоне 

покривања односно зоне расподеле:  

Лазаревац - Лр 92 

Гуча - Лр 288 

Футог- Лр 243  

Суботица - Лр 314 

Рековац - Лр 145 

Ариље - Лр 164 

Љиг  -Лр 192 

Кнић - Лр 119 

Авала 

Црвени Чот 

Бесна Кобила (2 дозволе) 

Црвени Чот/Суботица-Сомбор 

Јастребац 

Рудник-Црни врх (2 дозволе) 
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Тупижница/Дели Јован 

Цер Маљен 

4. Разматрање извештаја „ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС РАДИО-

ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ - НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ И 

ПРОГРАМСКИХ ОБАВЕЗА за 2018. годину“  и доношење одлуке; 

5. Разматрање извештаја “ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС РАДИО-

ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ -  НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ 

ПРОГРАМСКИХ ОБАВЕЗА  за 2018. годину“ и доношење одлуке; 

6. Разматрање извештаја „ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС РАДИО-

ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ - НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ И 

ПРОГРАМСКИХ ОБАВЕЗА за 2018. годину“  уз присуство представника 

РТС – 11,30 

7. Разматрање извештаја “ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС РАДИО-

ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ -  НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ 

ПРОГРАМСКИХ ОБАВЕЗА  за 2018. годину“  уз присуство представника 

РТВ -11,45 

8. Размотрање налаза анализе који су утврђени у извештају Службе за надзор 

и анализу под називом „КОМЕРЦИЈАЛНИ ПРУЖАОЦИ МЕДИЈСКИХ 

УСЛУГА - НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ И ПРОГРАМСКИХ 

ОБАВЕЗА“  за 2018. годину  и упоређивање  са програмским елаборатом на 

основу којег је издата дозвола за пружање медијске услуге уз присуство 

представника ТВ  Прва – 12,00 

9. Размотрање налаза анализе који су утврђени у извештају Службе за надзор 

и анализу под називом „КОМЕРЦИЈАЛНИ ПРУЖАОЦИ МЕДИЈСКИХ 

УСЛУГА - НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ И ПРОГРАМСКИХ 

ОБАВЕЗА“  за 2018. годину  и упоређивање  са програмским елаборатом на 

основу којег је издата дозвола за пружање медијске услуге уз присуство 

представника ТВ  О2-12,00 

10. Размотрање налаза анализе који су утврђени у извештају Службе за надзор 

и анализу под називом „КОМЕРЦИЈАЛНИ ПРУЖАОЦИ МЕДИЈСКИХ 

УСЛУГА - НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ И ПРОГРАМСКИХ 

ОБАВЕЗА“  за 2018. годину  и упоређивање  са програмским елаборатом на 

основу којег је издата дозвола за пружање медијске услуге уз присуство 

представника ТВ Хепи- 12,15 

11. Размотрање налаза анализе који су утврђени у извештају Службе за надзор 

и анализу под називом „КОМЕРЦИЈАЛНИ ПРУЖАОЦИ МЕДИЈСКИХ 

УСЛУГА - НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ И ПРОГРАМСКИХ 

ОБАВЕЗА“  за 2018. годину  и упоређивање  са програмским елаборатом на 

основу којег је издата дозвола за пружање медијске услуге уз присуство 

представника ТВ Пинк- 12,30 

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

372 од 29.11.2017. 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- позив за 13 часова;  
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13. Доношење одлуке у поступку 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- позив за 13 часова;  

14. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе 

за пружање медијске услуге број 503/2012 издате привредном друштву 

Радио Царичин град доо, Лебане, Цара Душана бр. 81 – Радио Царичин 

град, на основу члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима 

(,,Сл. гласник РС“, бр. 83/2014 и 6/2016 - др. закон);   

15. Констатовање оставке Караџић Драган на место члана Управног одбора 

РТС;  

16. Покретање поступка за именовање члана Управног одбора  Јавне медијске 

установе „Радио - телевизија Србије"(у даљем тексту: РТС) ;  

17. Информација о достави записника са  195, 196 и 197 седнице Управног 

одбора „Радио-телевизије Војводине“ и Записници о доношењу одлука 

Управног одбора РТВ без одржавања седнице (ванседнично одлучивање) од 

20. децембра 2018. и 16. јануара 2019. године, План пословања РТВ за 2019. 

годину са првом изменом; 

18. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 205 од 31.05.2015. године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге MEDIJSKI STUDIO MASTER VLADIMIR 

MARINKOVIĆ PR BUČJE,  ул. Бучје, Трстеник – Master TVT, сходно члану 

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

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Привредно друштво ТВ Пирот д.о.о. – ТВ ПИРОТ из Пирота, пре истека 

времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима. (обустава) 

20. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Ђаковачке 

и сремске бискупије, Викаријат сремски, Петроварадин, ул. Штросмајерова 

бр.20 – РАДИО МАРИЈА ВРДНИК, за продужење дозволе за пружање 

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

медијима; 

21. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЦЕНТАР 

ЗА ТРЕНИНГ И ЕДУКАЦИЈУ из Жабља, ул. Николе Тесле 31 - Наш радио 

107,8 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 

88. став 2. Закона о електронским медијима; 

22. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија Удружење 

Глас Пожаревац, ул. Таковска 5, Пожаревац– Радио Пожаревац бр. 05-

294/19 од 19.02.2019. године за брисање из Регистра медијских услуга сходно 

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

23. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

АТОМ-ЗОНА доо, Разбојна,  Блаце – Радио Зона 96,0;  

24. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе бр. K368 од 

21.09.2017. године за пружање  медијске услуге издате на основу захтева 

СУРДУЛИЧКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА,  д.о.о., Сурдулица, ул. 5. септембра 

3, Сурдулица- СРТ, због прекида пружања медијске услуге, сходно члану 89. 

став 1. тачка 4) Закона о еклектронским медијима;  
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25. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

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

бр. К410: „MIX MEDIA 2009“ д.о.о. из Краљева, Ибарска 21, локал 1 - TV 

Mix;  

26. Доношење одлуке о покретању поступка узрицања мера проитв ПМУ 

Радиотелевизије Панчево д.о.о, Панчево – ТВ Панчево на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу због рубрика о Ненаду Живковићу , новинару у 

емисијама Дан и Вести емитованим на дане 22., 23., 24. и 26. фрбруар 2019. 

године;  

27. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Радиотелевизије 

Панчево д.о.о, Панчево – ТВ Панчево покренутом  на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу због рубрика о Ненаду Живковићу , новинару у 

емисијама Дан и Вести емитованим на дане 22., 23., 24. и 26. фрбруар 2019. 

године;  

28. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Радиотелевизије 

Панчево д.о.о, Панчево – ТВ Панчево покренутом на основу пријаве Станке 

Симовић, судије Вишег суда у Панчеву; 

29. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

Импулс доо, Бачка Паланка – Радио Импулс 106,0, за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима;  

30. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ШТАМПА, 

РАДИО И ФИЛМ доо из Бора, ул. Моше Пијаде бр. 19 – Радио Бор 103,1  за 

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

2. Закона о електронским медијима;  

31. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва за 

слуге пословне активности и трговину Kiss д.о.о. Лазаревац, ул. Воке 

Савића бб - RADIO KISS FM, за продужење дозволе за пружање медијске 

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

32. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

за прозводњу, трговину и туризам Планета д.о.о. Апатин, ул. 25. маја бр.1 - 

NAKSI RADIO APATIN 105,8 за продужење дозволе за пружање медијске 

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

33. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ Pink International Company/ TV Pink i Radio Pink и доношење 

одлуке; 

34. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ Pink International Company – 54 кабловских ( 53 ТВ и 1 радио) и 

доношење одлуке; 

 

 

 

2. Усвајање записника са 204. редовне седнце Савета РЕМ-а одржане дана 27. 

фебруара 2019. године;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Усваја се записник са  204. редовне седнце Савета РЕМ-а одржане дана 27. 

фебруара 2019. године. 

 

 

3. Доношење одлуке о издавању дозволе на основу Јавног  конкурса за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге 

радија путем терестричког аналогног, односно дигиталног преноса, за зоне 

покривања односно зоне расподеле: 

 

Лазаревац - Лр 92 

Гуча - Лр 288 

Футог- Лр 243  

Суботица - Лр 314 

Рековац - Лр 145 

Ариље - Лр 164 

Љиг  -Лр 192 

Кнић - Лр 119 

Авала 

Црвени Чот 

Бесна Кобила (2 дозволе) 

Црвени Чот/Суботица-Сомбор 

Јастребац 

Рудник-Црни врх (2 дозволе) 

Тупижница/Дели Јован 

Цер Маљен 

 

Заменик председника Савета је предложио а чланови Савета једногласно донели 

одлуку да се гласање за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања и медијске услуге радија путем терестричког аналогног, односно дигиталног 

преноса, за зоне покривања односно зоне расподеле обави јавним гласањем. 

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 емитовање радио програма на локалном подручју, оквирна 

жељена зона покривања- подручје општине Лазаревац Лр 92 Привредно друштво Радио 

Galaxy 2018. д.о.о. Лазаревац – Радио Galaxy 2018. 

Одбија се пријава SGFX медиа д.о.о. Лазаревац. 

Одбија се пријава „Минел Кварц“ д.о.о. Лазаревац. 

Одбија се пријава Удружење грађана „Заједно до једнакости“ Београд. 

Одбија се пријава „Broadcasting Media Group Galaxy“ д.о.о. Бајина Башта. 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за емитовање радио програма на локалном подручју, оквирна 

жељена зона покривања- подручје општине Кнић Лр 119 Радио 9 д.о.о Крагујевац- Хит 

народни радио. 

Одбија се пријава Јовица Миливојевић пр ЗТУР и мењачница „Раде Змај“ Баре. 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за емитовање радио програма на локалном подручју, оквирна 

жељена зона покривања- подручје општине Гуча Лр 288 Круна д.о.о Јежевица- Радио 

Гуча. 

Одбија се пријава Милош Стошића пр Агенција за маркетинг „Skay Media Team“ 

Ранутовац. 

Одбија се пријава „Студио М“ д.о.о. Чачак. 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за емитовање радио програма на локалном подручју, оквирна 

жељена зона покривања- подручје општине Љиг Лр 192 Предузеће за производњу, 

промет и услуге Радио Бубоња д.о.о. Љиг- Радио Бубоња. 

Одбија се пријава Удружење грађана „Заједно до једнакости“ Београд. 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за емитовање радио програма на локалном подручју, оквирна 

жељена зона покривања- подручје општине Футог Лр 243 Удружење грађана завичајно 

удружење Футог, Футог- Радио Футог. 

 

 

О Д Л У К У 
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Издаје се дозвола за емитовање радио програма на локалном подручју, оквирна 

жељена зона покривања- подручје општине Суботица Лр 314 Фондација Панонија, 

Суботица- Суботички мађарски радио. 

Одбија се пријава Удружење грађана „Буњевачки омладински центар“, 

Суботица. 

Одбија се пријава „Megvajer“ д.о.о. Суботица. 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за емитовање радио програма на локалном подручју, оквирна 

жељена зона покривања- подручје општине Рековац Лр 145 Миле Влаисављевић пр 

занатска радња Столар дрводеља, Крагујевац- Радио Левач. 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за емитовање радио програма на локалном подручју, оквирна 

жељена зона покривања- подручје општине Ариље Лр 164 Милена Вучетић пр 

Агенција за бежичне телекомуникације Пундосат, Ариље- Радио Рзавац. 

Одбија се пријава Милош Стошић пр Агенција за маркетинг „Skay Media Team“ 

Ранутовац. 

Одбија се пријава „Broadcasting Media Group Galaxy“ д.о.о. Бајина Башта. 

О Д Л У К У 

 

Да се са подносиоцима пријаве за пружање медијске услуге на територији целе 

Републике Србије обаве јавни разговори ради разјашњења чинјеница у управној ствари. 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за емитовање телевизијског програма зона расподеле алотмент 

Авала, СОС канал плус д.о.о. Београд- Сос канал плус. 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за емитовање телевизијског програма зона расподеле алотмент 

Црвени Чот, РТВ Панчево д.о.о. Панчево- Дунав ТВ. 

 

 

 

 

О Д Л У К У 
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Издаје се дозвола за емитовање телевизијског програма зона расподеле алотмент 

Бесна Кобила, Врањска плус д.о.о. Врање- ТВ Врањска плус. 

Издаје се дозвола за емитовање телевизијског програма зона расподеле алотмент 

Бесна Кобила, Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш- КЦН Југ. 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за емитовање телевизијског програма зона расподеле алотмент 

Црвени Чот/Субоица-Сомбор, Новосадска ТВ д.о.о Нови Сад- Војвођанска ТВ. 

Одбија се пријава Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш- КЦН Север. 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за емитовање телевизијског програма зона расподеле алотмент 

Јастребац, Зона Плус д.о.о. Ниш- Зона плус ТВ. 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за емитовање телевизијског програма зона расподеле алотмент 

Рудник-Црни врх, РТВ Шумадија д.о.о. Аранђеловац- РТВ Шумадија. 

Издаје се дозвола за емитовање телевизијског програма зона расподеле алотмент 

Рудник-Црни врх, Удружење за информисање путем електронских и принтаних медија 

Rom press, Ниш-ТВ Ром. 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за емитовање телевизијског програма зона расподеле алотмент 

Тупужница/Дели Јован, Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш- КЦН Исток. 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за емитовање телевизијског програма зона расподеле алотмент 

Цер Маљен, Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш- КЦН Запад. 

Одбија се пријава Удружење грађана „Заједно до једнакости” Београд“. 

 

 

4. Разматрање извештаја „ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС РАДИО-

ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ - НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ И 

ПРОГРАМСКИХ ОБАВЕЗА 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 
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Усваја се извештај Службе за надзор и анализу „Јавни медијски сервис Радио-

телевизија Србије- Начин испуњавања законских програмских обавеза за 2018. годину“.  

Извештај објавити на сајту Регулатора. 

 

 

5. Разматрање извештаја “ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС РАДИО-

ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ -  НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ 

ПРОГРАМСКИХ ОБАВЕЗА  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 „Јавни медијски сервис Радио-

телевизија Војводине- Начин испуњавања законских програмских обавеза за 2018. 

годину“.  

Извештај објавити на сајту Регулатора. 

 

 

6. Разматрање извештаја „ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС РАДИО-

ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ - НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ И 

ПРОГРАМСКИХ ОБАВЕЗА за 2018. годину“  уз присуство представника 

РТС; 

 

Седници су приступили представници РТС Драган Бујошевић и Маријана Гојковић. 

 

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 РТС. 

 

 

7. Разматрање извештаја “ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС РАДИО-

ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ -  НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ 

ПРОГРАМСКИХ ОБАВЕЗА  за 2018. годину“  уз присуство представника 

РТВ; 

Седници је приступила представница РТВ Соња Кокотовић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

 

О Д Л У К У 

 



14 

 

Констатује се да је обављен разговор са представницима РТВ. 

  

 

8. Размотрање налаза анализе који су утврђени у извештају Службе за надзор 

и анализу под називом „КОМЕРЦИЈАЛНИ ПРУЖАОЦИ МЕДИЈСКИХ 

УСЛУГА - НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ И ПРОГРАМСКИХ 

ОБАВЕЗА“  за 2018. годину  и упоређивање  са програмским елаборатом на 

основу којег је издата дозвола за пружање медијске услуге уз присуство 

представника ТВ  Прва; 

 

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. 

 

 

9. Размотрање налаза анализе који су утврђени у извештају Службе за надзор 

и анализу под називом „КОМЕРЦИЈАЛНИ ПРУЖАОЦИ МЕДИЈСКИХ 

УСЛУГА - НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ И ПРОГРАМСКИХ 

ОБАВЕЗА“  за 2018. годину  и упоређивање  са програмским елаборатом на 

основу којег је издата дозвола за пружање медијске услуге уз присуство 

представника 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. 

 

 

10. Размотрање налаза анализе који су утврђени у извештају Службе за надзор 

и анализу под називом „КОМЕРЦИЈАЛНИ ПРУЖАОЦИ МЕДИЈСКИХ 

УСЛУГА - НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ И ПРОГРАМСКИХ 

ОБАВЕЗА“  за 2018. годину  и упоређивање  са програмским елаборатом на 

основу којег је издата дозвола за пружање медијске услуге уз присуство 

представника ТВ Хепи;  

 

 

Седници су приступили представници ПМУ Миломир Марић и Александра Крстић. 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се  да је обављен разговор са представницима ПМУ. 

 

 

11. Размотрање налаза анализе који су утврђени у извештају Службе за надзор 

и анализу под називом „КОМЕРЦИЈАЛНИ ПРУЖАОЦИ МЕДИЈСКИХ 

УСЛУГА - НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ И ПРОГРАМСКИХ 

ОБАВЕЗА“  за 2018. годину  и упоређивање  са програмским елаборатом на 

основу којег је издата дозвола за пружање медијске услуге уз присуство 

представника 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. 

 

 

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

372 од 29.11.2017. 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 

 

Одузима се дозвола за ПМУ Udruženje komitet znanja Srbije, Beograd,  ул. 

Устаничка 64, Београд – СРПСКА НАУЧНА ТЕЛЕВИЗИЈА-СНТВ. 

 

 

13. Доношење одлуке у поступку 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; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Стефан Радић. 
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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 за ПМУ Предузеће за производњу, трговину и услуге 

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

 

 

14. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе 

за пружање медијске услуге број 503/2012 издате привредном друштву 

Радио Царичин град доо, Лебане, Цара Душана бр. 81 – Радио Царичин 

град, на основу члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима 

(,,Сл. гласник РС“, бр. 83/2014 и 6/2016 - др. закон); 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе број 503/2012 пре истека времена на 

које је издата пружаоцу медијске услуге Радио Царичин град, због постојања разлога 

прописаних чланом 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

Да се представник пружаоца медијске услуге Радио Царичин град позове на 

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

покретање поступка. 

 

 

 

15. Констатовање оставке Караџић Драган на место члана Управног одбора 

РТС; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Савет констатује да је Драгану Караџићу престао мандат члана Управног одбора 

Јавне медијске установе „Радио - телевизија Србије". 

  

 

16. Покретање поступка за именовање члана Управног одбора  Јавне медијске 

установе „Радио - телевизија Србије"(у даљем тексту: РТС); 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 
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Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној дана 

13.03.2019. године, на основу члана 17. Закона о јавним медијским сервисима  

(„Службени гласник РС“ број 83/14) и Правилником   о поступку именовања чланова 

Управног одбора Јавног медијског сервиса (Службени гласник РС“ број 

143/14),расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за предлагање кандидата за једног члана Управног одбора Јавне медијске установе 

„Радио - телевизија Србије"(РТС). 

Налаже се стручној служби да оглас Јавног конкурса објави на интернет страни 

Регучатора, Службеном гласнику РС и једном штампаном јавном гласилу које се 

дистрибуира на подручју целе Републике. 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за предлагање кандидата за једног члана 

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

Чланови Управног одбора именују се из реда угледних стручњака из области 

које су од значаја за обављање послова установа јавног медијског сервиса (стручњаци 

из области медија, културе, менаџмента, права и финансија). 

Чланови Управног одбора не могу бити носиоци јавних функција и функција у 

политичкој странци, запослени код пружаоца медијске услуге, као ни лица чије би 

чланство у Управном одбору могло да доведе до сукоба интереса у складу са прописом 

који регулише спречавање сукоба интереса при обављању јавне функције. 

Чланови Управног одбора не смеју обављати услуге и друге послове за установу 

јавног медијског сервиса. 

Мандат чланова Управног одбора је пет година. 

Једно лице може бити именовано за члана Управног одбора највише два пута. 

Чланови управног одбора имају право на накнаду за свој рад у висини просечне 

нето зараде у јавном медијском сервису. 

Предлог кандидата за чланове Управног одбора, треба да  садржи : 

- име и презиме; 

- датум и годину рођења; 

- школску спрему и занимање; 

- адресу и контакт телефон кандидата и 

- адресу и контакт телефон предлагача. 

 

Уз предлог се доставља: 
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- радна биографија кандидата са образложењем; 

- писана сагласност кандидата да прихвата кандидатуру и 

- изјава кандидата да не постоје сметње из члана 17. Закона о јавним медијским 

сервисима. 

 

Кандидат уз предлог може да достави и другу додатну документацију за коју сматра 

да је од значаја за доношење одлуке о именовању.  

Предлози се достављају Регулатору лично или поштом у року од 15 дана од 

објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије" 

Адреса је: 

Регулаторно тело за електронске медије 

Трг Николе Пашића бр. 5 

11 000 Београд 

Телефон за информације 011/20-28-700 

 

 

17. Информација о достави записника са  195, 196 и 197 седнице Управног 

одбора „Радио-телевизије Војводине“ и Записници о доношењу одлука 

Управног одбора РТВ без одржавања седнице (ванседнично одлучивање) од 

20. децембра 2018. и 16. јануара 2019. године, План пословања РТВ за 2019. 

годину са првом изменом; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом. 

 

 

18. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 205 од 31.05.2015. године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге MEDIJSKI STUDIO MASTER VLADIMIR 

MARINKOVIĆ PR BUČJE,  ул. Бучје, Трстеник – Master TVT, сходно члану 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге, бр. К 205 

од 31.05.2015. године, пружаоцу медијске услуге MEDIJSKI STUDIO MASTER 
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VLADIMIR MARINKOVIĆ PR BUČJE,  ул. Бучје, Трстеник – Master TVT, сходно члану 

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

Да се представник пружаоца медијске услуге MEDIJSKI STUDIO MASTER 

VLADIMIR MARINKOVIĆ PR BUČJE,  ул. Бучје, Трстеник – Master TVT позове на 

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

покретање поступка. 

 

 

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Привредно друштво ТВ Пирот д.о.о. – ТВ ПИРОТ из Пирота, пре истека 

времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

 

20. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Ђаковачке 

и сремске бискупије, Викаријат сремски, Петроварадин, ул. Штросмајерова 

бр.20 – РАДИО МАРИЈА ВРДНИК, за продужење дозволе за пружање 

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

медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе Ђаковачке и сремске бискупије, 

Викаријат сремски, Петроварадин, ул. Штросмајерова бр.20 – РАДИО МАРИЈА 

ВРДНИК. 

 

 

21. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЦЕНТАР 

ЗА ТРЕНИНГ И ЕДУКАЦИЈУ из Жабља, ул. Николе Тесле 31 - Наш радио 

107,8 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 
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О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе ЦЕНТАР ЗА ТРЕНИНГ И 

ЕДУКАЦИЈУ из Жабља, ул. Николе Тесле 31 - Наш радио 107,8. 

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.  

 

 

22. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија Удружење 

Глас Пожаревац, ул. Таковска 5, Пожаревац– Радио Пожаревац бр. 05-

294/19 од 19.02.2019. године за брисање из Регистра 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 

 

Брише се из Регистра медијских услуга пружалаца који медијске услуге пружају 

искључиво путем глобалне информатичке мреже, сходно члану 74. став 1. тачка 2. 

Закона о електронским медијима пружалац медијске услуге радија Удружење Глас 

Пожаревац, ул. Таковска 5, Пожаревац– Радио Пожаревац.  

 

 

23. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

АТОМ-ЗОНА доо, Разбојна,  Блаце – Радио Зона 96,0; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге АТОМ-ЗОНА доо, Разбојна,  Блаце – 

Радио Зона 96,0 (у даљем тексту: Радио Зона 96,0), којим ће се обавестити исти да је 

према одредби из члана 105. став 1. Закона о електронским медијима ("Службени 

гласник РС", бр. 83/2014), ималац дозволе за пружање медијске услуге дужан да сваку 

промену власничке структуре у основном капиталу (промена оснивача или промена 

висине учешћа оснивача у капиталу), претходно пријави Регулатору у писменој форми 

и да ће Савет Регулатора убудуће, у случају непријављивања промене власничке 

структуре Регулатору, покренути поступак изрицања мера, у складу са чланом 28. 

Закона о електронским медијима; 

Даје се налог Стручној служби Регулатора да изврши промену података у 

дозволи за емитовање програма АТОМ-ЗОНА доо, Разбојна,  Блаце – Радио Зона 96,0, а 

који се односе на власничку структуру, законског заступника, пословног имена и 

седишта привредног друштва, наведеног имаоца дозволе. 
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24. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе бр. K368 од 

21.09.2017. године за пружање  медијске услуге издате на основу захтева 

СУРДУЛИЧКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА,  д.о.о., Сурдулица, ул. 5. септембра 

3, Сурдулица- СРТ, због прекида пружања медијске услуге, сходно члану 89. 

став 1. тачка 4) Закона о еклектронским медијима;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак  одузимања дозволе за пружање медијске услуге, бр. К368 

oд 21.09.2017.године, пружаоцу медијске услуге СУРДУЛИЧКА РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА,  д.о.о., Сурдулица, ул. 5. септембра 3, Сурдулица- СРТ, сходно члану 

89. став 1. тачка 4. Закона о електронским медијима. 

Да се представник пружаоца медијске услуге СУРДУЛИЧКА РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА,  д.о.о., Сурдулица, ул. 5. септембра 3, Сурдулица- СРТ позове на 

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

покретање поступка. 

 

 

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

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

бр. К410: „MIX MEDIA 2009“ д.о.о. из Краљева, Ибарска 21, локал 1 - TV 

Mix; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге : „MIX MEDIA 2009“ д.о.о. из Краљева, Ибарска 21, 

локал 1 - TV Mix, МБ 21435554, почев  од..... ,у  износу од 2.521,68 динара. 

 

 

26. Доношење одлуке о покретању поступка узрицања мера проитв ПМУ 

Радиотелевизије Панчево д.о.о, Панчево – ТВ Панчево на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу због рубрика о Ненаду Живковићу , новинару у 

емисијама Дан и Вести емитованим на дане 22., 23., 24. и 26. фрбруар 2019. 

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

чланови Савета једногласно донели 

 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мера проитв ПМУ Радиотелевизије Панчево 

д.о.о, Панчево – ТВ Панчево. 

 

 

27. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Радиотелевизије 

Панчево д.о.о, Панчево – ТВ Панчево покренутом  на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу због рубрика о Ненаду Живковићу , новинару у 

емисијама Дан и Вести емитованим на дане 22., 23., 24. и 26. фрбруар 2019. 

године; 

 

Седници је приступила представница ПМУ Татјана Цук. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Изриче се мера упозорења ПМУ Радиотелевизије Панчево д.о.о, Панчево – ТВ 

Панчево. 

 

 

28. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Радиотелевизије 

Панчево д.о.о, Панчево – ТВ Панчево покренутом на основу пријаве Станке 

Симовић, судије Вишег суда у Панчеву; 

 

Седници је приступила представница ПМУ Татјана Цук. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Изриче се мера упозорења ПМУ Радиотелевизије Панчево д.о.о, Панчево – ТВ 

Панчево. 

  

 

29. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

Импулс доо, Бачка Паланка – Радио Импулс 106,0, 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 
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О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе Радио Импулс доо, Бачка Паланка 

– Радио Импулс 106,0. 

 

 

30. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ШТАМПА, 

РАДИО И ФИЛМ доо из Бора, ул. Моше Пијаде бр. 19 – Радио Бор 103,1  за 

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

2. Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе ШТАМПА, РАДИО И ФИЛМ доо 

из Бора, ул. Моше Пијаде бр. 19 – Радио Бор 103,1.  

 

 

31. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва за 

слуге пословне активности и трговину Kiss д.о.о. Лазаревац, ул. Воке 

Савића бб - RADIO KISS FM, за продужење дозволе за пружање медијске 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе Друштва за слуге пословне 

активности и трговину Kiss д.о.о. Лазаревац, ул. Воке Савића бб - RADIO KISS FM. 

 

 

32. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

за прозводњу, трговину и туризам Планета д.о.о. Апатин, ул. 25. маја бр.1 - 

NAKSI RADIO APATIN 105,8 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 
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Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе Предузећа за прозводњу, трговину 

и туризам Планета д.о.о. Апатин, ул. 25. маја бр.1 - NAKSI RADIO APATIN 105,8. 

 

 

 

33. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ Pink International Company/ TV Pink i Radio Pink и доношење 

одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске услуге 

ПМУ Pink International Company/ TV Pink i Radio Pink. 

 

 

34. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ Pink International Company – 54 кабловских ( 53 ТВ и 1 радио) и 

доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске услуге 

ПМУ Pink International Company – 54 кабловских ( 53 ТВ и 1 радио). 

 

 

 

Седница завршена у 13:30 часова. 

 

Записник сачинила: 

Секретар канцеларије Савета 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


