
 

 

 

Број: 

Датум: 09. август 2017. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 284. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије 

одржане 09. августа 2017. Године са почетком у 11,00 часова 

У раду седнице учествовали су телефонским путем сходно члану 37. став 2. 

Пословника о раду Савета Регулаторног тела за електронске медије, следећи чланови 

Савета: 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

2. Оливера Зекић, члан Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. мр Горан Пековић, члан Савета 

5. Ђорђe Возаревић, члан Савета 

6. Радојe Кујовић, члан Савета 

 

У одржавању телефонске седнице, учествовала је и Душица Благојевић, 

начелница Правне службе.  

Седницом је председавао заменик председника Савета, Горан Петровић, који је 

констатовао да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.   

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Фондација ,,Панонија“ из Суботице, ул. Аге Мамужића број 11/III;  

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

и телевизија Трстеник д.о.о. из Трстеника, ул. Књегиње Милице бб, за 

промену власничке структуре;  

4. Информација о промени власничке структуре «РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 

ЦАРИБРОД» ДОО Димитровград;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге PREDUZEĆE ZA 

INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY 

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD, ул. 

Незнаног јунака бр. 1 - Pink Parada;  

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

Фрушка гора д.о.о. за информативну, маркетиншку и забавну делатност, ул. 

Главна 172 А, Рума за издавање сагласности на акт о преносу дозволе;  



7. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге „Удружење Рома Нови Сад“ из Новог Сада, ул. Капетана Берића 1/А 

– Радио Романо Кинг пре истека времена на које је издата због постојања 

разлога из члана 99. Закона о електронским медијима;  

8. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво са 

ограниченом одговорношћу КРАЉЕВАЧКА ТЕЛЕВИЗИЈА из Краљева, ул. 

Ибарска бр. 10 -  КА ТВ за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

9.  Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Santos-

Comerce“ друштво са ограниченом одговорношћу за радио-телевизијске 

активности, увоз-извоз  и услуге маркетинг, ул. Коче Коларова бр. 29, 

Зрењанин - РАДИО САНТОС 105,9,за продужење дозволе за пружање 

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

медијима;   

10. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредно 

друштво за радио и телевизијске активности „DUGA-SKY РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА ДУГА“ д.о.о. из Пожаревца, ул. Косте Абрашевића бр. 30 – 

TV Viminacium за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

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

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности 

код националних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудио-

визуелном комерцијалном комуникацијом на основу законa о оглашавању 

за ЈУН 2017. године и доношење одлуке;  

12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о објављивању мере коју 

је ПМУ Хепи ТВ из Београда изрекао Савет Регулаторног тела за 

електронске медије на начин како је то прописано Решењем о изреченој 

мери и доношење одлуке; Предмет бр: 07-1243/17-3 

13. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о објављивању мере коју 

је ПМУ ТВ Пинк из Београда изрекао Савет Регулаторног тела за 

електронске медије на начин како је то прописано Решењем о изреченој 

мери и доношење одлуке; Предмет бр: 07-3171/16 

14. Разматрање и доношење одлуке о укидању Привременог решења бр. КН/4-

1528/17 од 21.04.2017. године, за пружаоца медијске услуге ТВ КАНАЛ 

УЛТРА д.о.о.  из Београда, Булевар Зорана Ђинђића 8а-УЛТРА и доношења 

новог решења о утврђивање висине накнаде  

15. Разматрање и доношење одлуке о укидању Привременог решења бр. 

КН/122-1459/17 од 21.04.2017. године, за пружаоца медијске услуге ТВ 

КАНАЛ УЛТРА д.о.о.  из Београда, Булевар Зорана Ђинђића 8а-МИНИ 

УЛТРА и доношење новог решења о утврђивање висине накнаде  

16. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању висине 

накнаде за  пружање медијске услуге за RADIODIFUZNO DRUŠTVO 

PINGVIN DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, Београд, ул. 

Шумадијски Трг бр. 6а – Радио С 3 

17. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању висине 

накнаде за  пружање медијске услуге за PREDUZEĆE ZA VIZUELNE I 

POSLOVNE KOMUNIKACIJE SPIRIT SOUND MFM, д.о.о., Београд, ул. 

Шумадијски Трг бр. 6а – Радио С 4 

18. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању висине 

накнаде за  пружање медијске услуге за РREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I 

MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY DRUŠTVO SA 



OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (SAVSKI VENAC) ул. 

Незнаног јунака бр. 1 – Star TV 

19. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању висине 

накнаде за  пружање медијске услуге за Oмладински ТВ Канал ,,Non Stop“ 

2015 д.о.о. Јагодина, ул. Чочетова бр. 1а локал 4 – ТV Non Stop 

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

услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге „HI FI“ 

д.о.о. из Београда, ул. Боже Јанковића бр.27а- HIFI ETNO 

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

услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге May Media“ 

д.о.о. из Алексинца, депаданс хотела „Bosphorus“, Житковачки пут бб -RTV 

Bosphorus 

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

услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге Привредно 

друштво „Ривијера филм“д.о.о. из Београда,  ул. Коче Поповића бр.9- MTS 

CLASSIC  

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

услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге 

INFORMATIVNI PRESS CENTAR OPŠTINE VLADIČIN HAN DOO, ул. 

Светосавска 3, Владичин Хан - Телевизија Хан  

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

услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге Привредно 

друштво „Ривијера филм“д.о.о. из Београда,  ул. Коче Поповића бр.9- ТВ 

Јека  

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

услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге Привредно 

друштво „Ривијера филм“д.о.о. из Београда,  ул. Коче Поповића бр.9- 

W.W.M; 

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

који је издата пружаоцу  медијске услуге Привредно друштво Радио 

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

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

медијима. 

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

који је издата пружаоцу  медијске услуге Д.о.о. Краљевачка телевизија – КА 

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

електронским медијима 

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

који је издата пружаоцу  медијске услуге Штампа, радио и филм д.о.о. – ТВ 

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

електронским медијима 

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

који је издата пружаоцу  медијске услуге Радио Телевизија Бујановац д.о.о. 



– ТВ БУЈАНОВАЦ , Бујановац због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. 

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

који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Радио телевизија 

Краљево и Ибарске новости д.о.о. – ТВ Краљево, Краљево због постојања 

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

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

који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије TВ Мост д.о.о – ТВ 

Мост, Нови Сад због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима 

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

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

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

електронским медијима 

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

је издата пружаоцу медијске услуге АТОМ-ЗОНА доо из Разбојне, Блаце – 

Радио Зона 96,0 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се предложени дневни ред 284. ванредне седнице. 

 

2. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Фондација ,,Панонија“ из Суботице, ул. Аге Мамужића број 11/III;  

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

и телевизија Трстеник д.о.о. из Трстеника, ул. Књегиње Милице бб, за 

промену власничке структуре;  

4. Информација о промени власничке структуре «РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 

ЦАРИБРОД» ДОО Димитровград;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге PREDUZEĆE ZA 

INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY 

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD, ул. 

Незнаног јунака бр. 1 - Pink Parada;  

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

Фрушка гора д.о.о. за информативну, маркетиншку и забавну делатност, ул. 

Главна 172 А, Рума, за издавање сагласности на акт о преносу дозволе;  

7. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге „Удружење Рома Нови Сад“ из Новог Сада, ул. Капетана Берића 1/А 

– Радио Романо Кинг пре истека времена на које је издата због постојања 

разлога из члана 99. Закона о електронским медијима;  

8. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво са 

ограниченом одговорношћу КРАЉЕВАЧКА ТЕЛЕВИЗИЈА из Краљева, ул. 

Ибарска бр. 10 -  КА ТВ за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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



9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Santos-

Comerce“ друштво са ограниченом одговорношћу за радио-телевизијске 

активности, увоз-извоз  и услуге маркетинг, ул. Коче Коларова бр. 29, 

Зрењанин - РАДИО САНТОС 105,9,за продужење дозволе за пружање 

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

медијима; 

10. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво за радио и телевизијске активности „DUGA-SKY 

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ДУГА“ д.о.о. из Пожаревца, ул. Косте Абрашевића 

бр. 30 – TV Viminacium за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју 

неправилности код националних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези 

са аудио-визуелном комерцијалном комуникацијом на основу законa о 

оглашавању за ЈУН 2017. године и доношење одлуке;  

12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о објављивању 

мере коју је ПМУ Хепи ТВ из Београда изрекао Савет Регулаторног тела за 

електронске медије на начин како је то прописано Решењем о изреченој мери 

и доношење одлуке; Предмет бр: 07-1243/17-3 

13. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о објављивању 

мере коју је ПМУ ТВ Пинк из Београда изрекао Савет Регулаторног тела за 

електронске медије на начин како је то прописано Решењем о изреченој мери 

и доношење одлуке; Предмет бр: 07-3171/16 

14. Разматрање и доношење одлуке о укидању Привременог решења бр. 

КН/4-1528/17 од 21.04.2017. године, за пружаоца медијске услуге ТВ КАНАЛ 

УЛТРА д.о.о.  из Београда, Булевар Зорана Ђинђића 8а-УЛТРА и доношења 

новог решења о утврђивање висине накнаде  

15. Разматрање и доношење одлуке о укидању Привременог решења бр. 

КН/122-1459/17 од 21.04.2017. године, за пружаоца медијске услуге ТВ КАНАЛ 

УЛТРА д.о.о.  из Београда, Булевар Зорана Ђинђића 8а-МИНИ УЛТРА и 

доношење новог решења о утврђивање висине накнаде  

16. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању висине 

накнаде за  пружање медијске услуге за RADIODIFUZNO DRUŠTVO PINGVIN 

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, Београд, ул. Шумадијски 

Трг бр. 6а – Радио С 3 

17. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању висине 

накнаде за  пружање медијске услуге за PREDUZEĆE ZA VIZUELNE I 

POSLOVNE KOMUNIKACIJE SPIRIT SOUND MFM, д.о.о., Београд, ул. 

Шумадијски Трг бр. 6а – Радио С 4 

18. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању висине 

накнаде за  пружање медијске услуге за РREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I 

MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (SAVSKI VENAC) ул. 

Незнаног јунака бр. 1 – Star TV 

19. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању висине 

накнаде за  пружање медијске услуге за Oмладински ТВ Канал ,,Non Stop“ 

2015 д.о.о. Јагодина, ул. Чочетова бр. 1а локал 4 – ТV Non Stop 

20. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже 



(кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге 

„HI FI“ д.о.о. из Београда, ул. Боже Јанковића бр.27а- HIFI ETNO 

21. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже 

(кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге 

May Media“ д.о.о. из Алексинца, депаданс хотела „Bosphorus“, Житковачки 

пут бб -RTV Bosphorus 

22.  Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже 

(кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво „Ривијера филм“д.о.о. из Београда,  ул. Коче Поповића 

бр.9- MTS CLASSIC  

23. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже 

(кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге 

INFORMATIVNI PRESS CENTAR OPŠTINE VLADIČIN HAN DOO, ул. 

Светосавска 3, Владичин Хан - Телевизија Хан  

24. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже 

(кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво „Ривијера филм“д.о.о. из Београда,  ул. Коче Поповића 

бр.9- ТВ Јека  

25. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже 

(кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво „Ривијера филм“д.о.о. из Београда,  ул. Коче Поповића 

бр.9- W.W.M .  

26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу  медијске услуге Привредно друштво Радио 

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

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

медијима. 

27. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу  медијске услуге Д.о.о. Краљевачка телевизија – 

КА ТВ, Краљево због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима. 

28. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу  медијске услуге Штампа, радио и филм д.о.о. – ТВ 

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

електронским медијима. 

29. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу  медијске услуге Радио Телевизија Бујановац д.о.о. 

– ТВ БУЈАНОВАЦ , Бујановац због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. 

30. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Радио телевизија 

Краљево и Ибарске новости д.о.о. – ТВ Краљево, Краљево због постојања 

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

31. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије TВ Мост д.о.о – ТВ 



Мост, Нови Сад због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима. 

32. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије РТВ Врање д.о.о – ТВ 

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

електронским медијима. 

33. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијске услуге АТОМ-ЗОНА доо из Разбојне, 

Блаце – Радио Зона 96,0 

 

  

2. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Фондација ,,Панонија“ из Суботице, ул. Аге Мамужића број 11/III;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Фондација ,,Панонија“ из Суботице, 

ул. Аге Мамужића број 11/III – ТВ Панон и Pannon radio 91,5 којим ће 

обавестити истог 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 висибне 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 

дозволама за пружање медијске услуге Фондације ,,Панонија“ из Суботице, ул. 

Аге Мамужића број 11/III, односно у дозволи за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања (ТВ Панон) и у дозволи за пружање медијске услуге 

радија (Pannon radio 91,5), а који се односе на власничку структуру наведеног 

имаоца дозволе. 

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

и телевизија Трстеник д.о.о. из Трстеника, ул. Књегиње Милице бб, за 

промену власничке структуре;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Утврђује се да планираном променом власничке структуре Радио и телевизија 

Трстеник д.о.о. из Трстеника, ул. Књегиње Милице бб – ТВ Трстеник и Радио 

Трстеник 94,2 која би била извршена тако што би досадашњи оснивач тог 

Михајло Ђурђевић пренео целокупан своје оснивачки удео у висини од 18,18% 

удела у капиталу друштва на другог члана друштва Велибора Јовановића, неће 

настати стање којим се нарушава медијски плурализам; 

 



Даје се налог Стручној служби да након достављања извода из АПР-а изврши 

промену података у дозволама за пружање медијске услуге ТВ Трстеник и Радио 

Трстеник 94,2, а који се односе на власничку структуру наведеног пружаоца 

медијске услуге. 

 

4. Информација о промени власничке структуре «РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 

ЦАРИБРОД» ДОО Димитровград;  

 

  Савет је упознат са наведеном информацијом  

 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге PREDUZEĆE ZA 

INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY 

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD, ул. 

Незнаног јунака бр. 1 - Pink Parada;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев за промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге 

Preduzeće za informisanje i marketing Pink international company društvo sa 

ograničenom odgovornošću, Београд, ул. Незнаног јунака бр. 1 – Pink Parada у 

нови идентификациони знак City Play; 

 

Даје се налог Стручној служби да изврши промену података у дозволи пружаоца 

медијске услуге Preduzeće za informisanje i marketing Pink international company 

društvo sa ograničenom odgovornošću, Београд, ул. Незнаног јунака бр. 1 – Pink 

Parada у City Play, која се односи на промену идентификационог знака. 

 

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

Фрушка гора д.о.о. за информативну, маркетиншку и забавну делатност, ул. 

Главна 172 А, Рума, за издавање сагласности на акт о преносу дозволе;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Нацрт уговора о преносу дозволе за пружање 

медијске услуге на основу кога би се извршио пренос дозволе Регулаторног тела 

за електронске медије за кабловско емитовање програма број K 206 од  

09.09.2015. године са имаоца дозволе Радио Фрушка гора д.о.о. за 

информативну, маркетиншку и забавну делатност, ул. Главна 172 А, Рума, на 

друштво стицаоца Телевизија Фрушка гора д.о.о. из Руме, матични број: 

21141453 21053252, ПИБ: 109203197 након чега би ималац напред наведених 

дозвола за пружање медијске услуге кабловског емитовања програма било 

правно лице:  

Телевизија Фрушка гора д.о.о. из Руме, матични број: 21141453, ПИБ: 109203197 

 

Даје се налог Стручној служби да се у складу са Уговором о преносу дозволе, 

промене подаци у дозволи за кабловско емитовање програма број K 206 од 



09.09.2015. године, тако што ће ималац наведених дозвола бити Телевизија 

Фрушка гора д.о.о. из Руме, матични број: 21141453, ПИБ: 109203197 

 

7. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге „Удружење Рома Нови Сад“ из Новог Сада, ул. Капетана Берића 1/А 

– Радио Романо Кинг пре истека времена на које је издата због постојања 

разлога из члана 99. Закона о електронским медијима;  
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

       Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. 

493/2011 издате пружаоцу медијске услуге „Удружење Рома Нови Сад“ из Новог 

Сада, ул. Капетана Берића 1/А – Радио Романо Кинг. 

       Позвати представника пружаоца медијске услуге на седницу Савета Регулатора 

ради изјашњења о чињенице које су биле основ за покретање поступка 

одузимања дозволе. 

8. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво са 

ограниченом одговорношћу КРАЉЕВАЧКА ТЕЛЕВИЗИЈА из Краљева, ул. 

Ибарска бр. 10 -  КА ТВ за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

      Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

      Продужава се дозвола за пружање медијске услуге  Друштво са ограниченом 

одговорношћу КРАЉЕВАЧКА ТЕЛЕВИЗИЈА из Краљева, ул. Ибарска бр. 10 -  

КА ТВ 

 

9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Santos-

Comerce“ друштво са ограниченом одговорношћу за радио-телевизијске 

активности, увоз-извоз  и услуге маркетинг, ул. Коче Коларова бр. 29, 

Зрењанин - РАДИО САНТОС 105,9,за продужење дозволе за пружање 

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

медијима;   

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге  услуге „Santos-Comerce“ 

друштво са ограниченом одговорношћу за радио-телевизијске активности, увоз-

извоз  и услуге маркетинг, ул. Коче Коларова бр. 29, Зрењанин - РАДИО 

САНТОС 105,9, 

 

10. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредно 

друштво за радио и телевизијске активности „DUGA-SKY РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА ДУГА“ д.о.о. из Пожаревца, ул. Косте Абрашевића бр. 30 – 



TV Viminacium за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

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

            Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге  услуге Привредном друштву 

за радио и телевизијске активности „DUGA-SKY РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ДУГА“ 

д.о.о. из Пожаревца, ул. Косте Абрашевића бр. 30 – TV Viminacium 

 

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности 

код националних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудио-

визуелном комерцијалном комуникацијом на основу законa о оглашавању 

за ЈУН 2017. године и доношење одлуке;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

Поднети захтев за покретање прекршајног поступка против NACIONALNA 

HAPPY TV Бeoград, Рreduzećа za informisanje i marketing PINK 

INTERNATIONAL COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU, Београд, RADIO DIFUZNOG PREDUZEĆA B92 AD, 

Београд  и PRVA TELEVIZIJA DOO, Београд  

 

12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о објављивању мере коју 

је ПМУ Хепи ТВ из Београда изрекао Савет Регулаторног тела за 

електронске медије на начин како је то прописано Решењем о изреченој 

мери и доношење одлуке; Предмет бр: 07-1243/17-3 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

   Усваја се извештај Службе за надзор и анализу о објављивању мере од стране 

ПМУ NACIONALNA HAPPY TV Бeoград у предмету број 07-1243/17 

 

13. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о објављивању мере коју 

је ПМУ ТВ Пинк из Београда изрекао Савет Регулаторног тела за 

електронске медије на начин како је то прописано Решењем о изреченој 

мери и доношење одлуке; Предмет бр: 07-3171/16 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

О Д Л У К У 

Усваја се извештај Службе за надзор и анализу о објављивању мере од 

стране ПМУ PINK INTERNATIONAL COMPANY DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, Београд у предмету број 07-3171/16 



14. Разматрање и доношење одлуке о укидању Привременог решења бр. КН/4-

1528/17 од 21.04.2017. године, за пружаоца медијске услуге ТВ КАНАЛ 

УЛТРА д.о.о.  из Београда, Булевар Зорана Ђинђића 8а-УЛТРА и доношења 

новог решења о утврђивање висине накнаде  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

УКИДА се Привремено решење Савета бр. КН/4-1528/17 од 21.04.2017. године. 

Пружаоцу медијске услуге Привредно друштво ТВ КАНАЛ УЛТРА д.о.о.  из 

Београда, Булевар Зорана Ђинђића 8а-УЛТРА накнада за пружање медијске 

услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни систем, IPTV и др.) за 2017. годину, почев од 01.07.2017. године, 

утврђује се у износу од 76.799,95 динара 

Месечни износ накнаде из става 2. овог рeшења, почев од 01.07.2017. године, 

износи 6.400,00 динара. 

Износ месечне накнаде, из става 3. овог решења плаћа се на рачун Регулаторног 

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

Уплата месечне накнаде позивом на број: број овог решења, тако што се уплата 

врши од првог до петог у месецу за текући месец, а под претњом принудног 

извршења. 
 

15. Разматрање и доношење одлуке о укидању Привременог решења бр. 

КН/122-1459/17 од 21.04.2017. године, за пружаоца медијске услуге ТВ 

КАНАЛ УЛТРА д.о.о.  из Београда, Булевар Зорана Ђинђића 8а-МИНИ 

УЛТРА и доношење новог решења о утврђивање висине накнаде  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

УКИДА се Привремено решење Савета бр. КН/122-1459/17 од 21.04.2017. 

године. 

Пружаоцу медијске услуге Привредно друштво ТВ КАНАЛ УЛТРА д.о.о.  из 

Београда, Булевар Зорана Ђинђића 8а-МИНИ УЛТРА накнада за пружање 

медијске услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже 

(кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) за 2017. годину, почев од 

01.07.2017. године, утврђује се у износу од 53.670,92 динара 

Месечни износ накнаде из става 2. овог рeшења, почев од 01.07.2017. године, 

износи 4.472,58 динара. 

Износ месечне накнаде, из става 3. овог решења плаћа се на рачун Регулаторног 

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

Уплата месечне накнаде позивом на број: број овог решења, тако што се уплата 

врши од првог до петог у месецу за текући месец, а под претњом принудног 

извршења. 

 

16. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању висине 

накнаде за  пружање медијске услуге за RADIODIFUZNO DRUŠTVO 

PINGVIN DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, Београд, ул. 

Шумадијски Трг бр. 6а – Радио С 3 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 



Пружаоцу медијске услуге RADIODIFUZNO DRUŠTVO PINGVIN DRUŠTVO 

SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, Београд, ул. Шумадијски Трг бр. 6а – 

Радио С 3 накнада за пружање медијске услуге (радија) путем електронске 

комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) за 2017. 

годину одређује су износу од 527,51 динара. 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 43,96 динара. 

Накнада за пружање медијске услуге радија плаћа се на рачун Регулаторног тела 

за електронске медије број 840-978627-49, са назнаком-сврха плаћања: Уплата 

месечне накнаде позивом на број: број овог решења, тако што се уплата врши од 

првог до петог у месецу за текући месец, а под претњом принудног извршења.  

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

 

17. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању висине 

накнаде за  пружање медијске услуге за PREDUZEĆE ZA VIZUELNE I 

POSLOVNE KOMUNIKACIJE SPIRIT SOUND MFM, д.о.о., Београд, ул. 

Шумадијски Трг бр. 6а – Радио С 4 
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Пружаоцу медијске услуге PREDUZEĆE ZA VIZUELNE I POSLOVNE 

KOMUNIKACIJE SPIRIT SOUND MFM, д.о.о., Београд, ул. Шумадијски Трг бр. 

6а – Радио С 4 накнада за пружање медијске услуге (радија) путем електронске 

комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) за 2017. 

годину одређује су износу од 703,34 динара. 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 58,61 динара. 

Накнада за пружање медијске услуге радија плаћа се на рачун Регулаторног тела 

за електронске медије број 840-978627-49, са назнаком-сврха плаћања: Уплата 

месечне накнаде позивом на број: број овог решења, тако што се уплата врши од 

првог до петог у месецу за текући месец, а под претњом принудног извршења.  

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

 

18. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању висине 

накнаде за  пружање медијске услуге за РREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I 

MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (SAVSKI VENAC) ул. 

Незнаног јунака бр. 1 – Star TV 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Пружаоцу медијске услуге PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING 

PINK INTERNATIONAL COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (SAVSKI VENAC) ул. Незнаног јунака бр. 1 – 

Star TV накнада за пружање медијске услуге (телевизије) путем електронске 

комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) за 2017. 

годину одређује су износу од 179.464,50 динара. 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 14.955,38 динара. 



Накнада за пружање медијске услуге телевизије плаћа се на рачун Регулаторног 

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

Уплата месечне накнаде позивом на број: број овог решења, тако што се уплата 

врши од првог до петог у месецу за текући месец, а под претњом принудног 

извршења.  

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

 

19. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању висине 

накнаде за  пружање медијске услуге за Oмладински ТВ Канал ,,Non Stop“ 

2015 д.о.о. Јагодина, ул. Чочетова бр. 1а локал 4 – ТV Non Stop 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Пружаоцу медијске услуге Oмладински ТВ Канал ,,Non Stop“ 2015 д.о.о. 

Јагодина, ул. Чочетова бр. 1а локал 4 – ТV Non Stop накнада за пружање 

медијске услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже 

(кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) за 2017. годину одређује су 

износу од 866,40 динара. 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 72,20 динара. 

Накнада за пружање медијске услуге телевизије плаћа се на рачун Регулаторног 

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

Уплата месечне накнаде позивом на број: број овог решења, тако што се уплата 

врши од првог до петог у месецу за текући месец, а под претњом принудног 

извршења.  

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

 

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

услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге „HI FI“ 

д.о.о. из Београда, ул. Боже Јанковића бр. 27а - HIFI ETNO 
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Пружаоцу медијске услуге „HI FI“ д.о.о. из Београда, ул. Боже Јанковића бр. 

27а- HIFI ETNO накнада за пружање медијске услуге (телевизије) путем 

електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) за 2017. годину одређује се у износу од 179.464,50 динара. 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 14.955,38 динара. 

Накнада за пружање медијске услуге телевизије плаћа се на рачун Регулаторног 

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

Уплата месечне накнаде позивом на број: број овог решења, тако што се уплата 

врши од првог до петог у месецу за текући месец, а под претњом принудног 

извршења.  

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

 

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

услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге May Media“ 



д.о.о. из Алексинца, депаданс хотела „Bosphorus“, Житковачки пут бб -RTV 

Bosphorus 
 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

Пружаоцу медијске услуге „May Media“ д.о.о. из Алексинца, депаданс хотела 

„Bosphorus“, Житковачки пут бб- RTV Bosphorus  накнада за пружање медијске 

услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни систем, IPTV и др.) за 2017. годину одређује се у износу од 

381,68 динсра. 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 31,81 динара. 

Накнада за пружање медијске услуге телевизије плаћа се на рачун Регулаторног 

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

Уплата месечне накнаде позивом на број: број овог решења, тако што се уплата 

врши од првог до петог у месецу за текући месец, а под претњом принудног 

извршења.  

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

 

22.  Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже 

(кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво „Ривијера филм“д.о.о. из Београда,  ул. Коче Поповића 

бр.9- MTS CLASSIC  

 
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

Пружаоцу медијске услуге Привредно друштво „Ривијера филм“д.о.о. из 

Београда,  ул. Коче Поповића бр. 9 – MTS CLASSIC накнада за пружање 

медијске услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже 

(кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) за 2017. годину одређује се у 

износу од 239.286,00 динара. 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 19.940,50 динара. 

Накнада за пружање медијске услуге телевизије плаћа се на рачун Регулаторног 

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

Уплата месечне накнаде позивом на број: број овог решења, тако што се уплата 

врши од првог до петог у месецу за текући месец, а под претњом принудног 

извршења.  

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

 

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

услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге 

INFORMATIVNI PRESS CENTAR OPŠTINE VLADIČIN HAN DOO, ул. 

Светосавска 3, Владичин Хан - Телевизија Хан  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 



Пружаоцу медијске услуге INFORMATIVNI PRESS CENTAR OPŠTINE 

VLADIČIN HAN DOO, ул. Светосавска 3, Владичин Хан - Телевизија Хан 

накнада за пружање медијске услуге (телевизије) путем електронске 

комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) за 2017. 

годину одређује се у износу од 876,46 динара. 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 73,04 динара. 

Накнада за пружање медијске услуге телевизије плаћа се на рачун Регулаторног 

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

Уплата месечне накнаде позивом на број: број овог решења, тако што се уплата 

врши од првог до петог у месецу за текући месец, а под претњом принудног 

извршења.  

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

 

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

услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге Привредно 

друштво „Ривијера филм“д.о.о. из Београда,  ул. Коче Поповића бр.9- ТВ 

Јека  
 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Пружаоцу медијске услуге Привредно друштво „Ривијера филм“д.о.о. из 

Београда,  ул. Коче Поповића бр.9- ТВ Јека накнада за пружање медијске услуге 

(телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни систем, IPTV и др.) за 2017. годину одређује се у износу од 

179.464,50 динара. 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 14.955,38 динара. 

Накнада за пружање медијске услуге телевизије плаћа се на рачун Регулаторног 

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

Уплата месечне накнаде позивом на број: број овог решења, тако што се уплата 

врши од првог до петог у месецу за текући месец, а под претњом принудног 

извршења.  

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

 

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

услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге Привредно 

друштво „Ривијера филм“д.о.о. из Београда,  ул. Коче Поповића бр.9- 

W.W.M . 
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Пружаоцу медијске услуге Привредно друштво „Ривијера филм“д.о.о. из 

Београда,  ул. Коче Поповића бр.9 - W.W.M  накнада за пружање медијске 

услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни систем, IPTV и др.) за 2017. годину одређује се у износу од 

179.464,50 динара. 



Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 14.955,38 динара. 

Накнада за пружање медијске услуге телевизије плаћа се на рачун Регулаторног 

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

Уплата месечне накнаде позивом на број: број овог решења, тако што се уплата 

врши од првог до петог у месецу за текући месец, а под претњом принудног 

извршења.  

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

 

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

који је издата пружаоцу  медијске услуге Привредно друштво Радио 

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

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

медијима. 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

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

пружаоцу  медијске услуге Привредно друштво Радио Телевизија Јасеница д.о.о. 

– ТВ Јасеница, Смедеревска Паланка због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. 

 

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

који је издата пружаоцу  медијске услуге Д.о.о. Краљевачка телевизија – КА 

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

електронским медијима 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

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

пружаоцу  медијске услуге Д.о.о. Краљевачка телевизија – КА ТВ, Краљево због 

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

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

који је издата пружаоцу  медијске услуге Штампа, радио и филм д.о.о. – ТВ 

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

електронским медијима. 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

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

пружаоцу  медијске услуге Штампа, радио и филм д.о.о. – ТВ Бор, Бор због 

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

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

који је издата пружаоцу  медијске услуге Радио Телевизија Бујановац д.о.о. 



– ТВ БУЈАНОВАЦ , Бујановац због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

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

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

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

Закона о електронским медијима. 

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

који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Радио телевизија 

Краљево и Ибарске новости д.о.о. – ТВ Краљево, Краљево због постојања 

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

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

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

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

ТВ Краљево, Краљево због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона 

о електронским медијима. 

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

који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије TВ Мост д.о.о – ТВ 

Мост, Нови Сад због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима. 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

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

пружаоцу  медијске услуге TВ Мост д.о.о – ТВ Мост, Нови Сад због постојања 

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

 

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

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

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

електронским медијима 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

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

пружаоцу  медијске услуге РТВ Врање д.о.о – ТВ Врање, Врање због постојања 

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



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

је издата пружаоцу медијске услуге АТОМ-ЗОНА доо из Разбојне, Блаце – 

Радио Зона 96,0 

Након разматрања наведеног чланови Савета су 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 Зона 96,0,  

због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима; 

 

Позвати представника Радио Зона 96,0 на следећу седницу Савета Регулатора 

ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање поступка 

одузимања дозволе; 

 

           Седница је завршена у 11.30 часова  

 

У Београду, 

дана 09. август 2017. године                             

 

Записник сачинила 

 

Душица Благојевић 

                                                                                              

 

 


