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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 298. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 27.02.2018. године, са почетком у 12,00 часова 

 

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

Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

2. Оливера Зекић, члан Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. мр. Горана Пековић, члан Савета 

5. Ђорђe Возаревић, члан Савета 

6. Радојe Кујовић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

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

издата пружаоцу медијске услуге Канал 9 д.о.о. – ТВ К9 из Новог Сада због 

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

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

издата пружаоцу медијске услуге Moto boem trans d.o.o. – TV Trans, Неготин 

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

медијима; 

4. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво за производњу, трговину и услуге Колубара Прес д.о.о. – 

K::CN K, из Лазаревца због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона 

о електронским медијима; 

5. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

телевизија Краљево и Ибарске новости д.о.о. – ТВ Краљево из Краљева, због 

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



 

6. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

телевизија д.о.о. – НТВ из Ниша, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

7. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

телевизија Мајданпек д.о.о. – Т1 из Мајданпека, због постојања разлога из члана 

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

8. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

телевизија Брус д.о.о. – ТВ Брус, Брус, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

9. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Бујановац д.о.о. – ТВ Бујановац, Бујановац због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

10. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Цариброд д.о.о. – ТВ Цариброд д.о.о. из Димитровграда због постојања разлога 

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

11. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Енигма д.о.о. – ТВ Енигма из Пријепоља, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

12. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Голија д.о.о. – ТВ Голија, Ивањица због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

13. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

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; 

14. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  Канал 9 

д.о.о. – ТВ К9, Нови Сад због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

15. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Телевизија К-1 д.о.о. – ТВ К-1 из Лесковца, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

16. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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



 

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

1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

17. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Телевизија Лесковац о.д. – ТВ Лесковац, Лесковац због постојања разлога из 

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

18. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

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

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

медијима; 

19. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

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

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

20. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Информативни центар д.о.о. – ТВ Прибој из Прибоја због постојања разлога из 

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

21. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  Santos-

comerce d.o.o. – TV Santos из Зрењанина, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

22. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Привредно друштво Коперникус Телевизија Крајина д.о.о. – ТВ Сезам из Бора, 

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

медијима; 

23. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Сунце д.о.о. – ТВ Сунце из Аранђеловца због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

24. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

boem trans d.o.o. – TV Trans, Неготин због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

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

Новости д.о.о. из Београда, Трг Николе Пашића 7 – Радио Новости 104,7, за 

промену власничке структуре; 

26. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија СТАНИЈА 

ВУЧЕТИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КАБЛОВСКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ НАШ 

ГРАД АРИЉЕ, ул. Максима Горког 2 , Ариље – Радио Рзавац Ариље бр. 05-

611/18 од 22.02.2018. године за упис у  Регистар медијских услуга сходно члану 

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



 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 298. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге Канал 9 д.о.о. – ТВ К9 из Новог 

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

електронским медијима; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге Moto boem trans d.o.o. – TV Trans, 

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

електронским медијима; 

4. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво за производњу, трговину и услуге Колубара Прес д.о.о. 

– K::CN K, из Лазаревца због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

5. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Радио телевизија Краљево и Ибарске новости д.о.о. – ТВ Краљево из 

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

електронским медијима; 

6. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Нишка телевизија д.о.о. – НТВ из Ниша, због постојања разлога из члана 

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

7. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Радио телевизија Мајданпек д.о.о. – Т1 из Мајданпека, због постојања 

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

8. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Радио телевизија Брус д.о.о. – ТВ Брус, Брус, због постојања разлога из 

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

9. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ Бујановац д.о.о. – ТВ Бујановац, Бујановац због постојања разлога из 

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



 

10. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ Цариброд д.о.о. – ТВ Цариброд д.о.о. из Димитровграда због постојања 

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

11. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ Енигма д.о.о. – ТВ Енигма из Пријепоља, због постојања разлога из 

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

12. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ Голија д.о.о. – ТВ Голија, Ивањица због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

13. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

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; 

14. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Канал 9 д.о.о. – ТВ К9, Нови Сад због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

15. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Телевизија К-1 д.о.о. – ТВ К-1 из Лесковца, због постојања разлога из члана 

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

16. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

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

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

17. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Телевизија Лесковац о.д. – ТВ Лесковац, Лесковац због постојања разлога 

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

18. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Радио и телевизијске делатности Млава-медија д.о.о. – ТВ Млава, Петровац 

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

електронским медијима; 

19. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

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

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

20. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  



 

Информативни центар д.о.о. – ТВ Прибој из Прибоја због постојања разлога 

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

21. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Santos-comerce d.o.o. – TV Santos из Зрењанина, због постојања разлога из 

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

22. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Привредно друштво Коперникус Телевизија Крајина д.о.о. – ТВ Сезам из 

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

електронским медијима; 

23. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ Сунце д.о.о. – ТВ Сунце из Аранђеловца због постојања разлога из 

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

24. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Moto boem trans d.o.o. – TV Trans, Неготин због постојања разлога из члана 

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

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

Новости д.о.о. из Београда, Трг Николе Пашића 7 – Радио Новости 104,7, за 

промену власничке структуре; 

26. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија СТАНИЈА 

ВУЧЕТИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КАБЛОВСКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

НАШ ГРАД АРИЉЕ, ул. Максима Горког 2 , Ариље – Радио Рзавац Ариље 

бр. 05-611/18 од 22.02.2018. године за упис у  Регистар медијских услуга 

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

 

 
 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге Канал 9 д.о.о. – ТВ К9 из Новог 

Сада 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 

 

Oбуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Канал 9 

д.о.о. – ТВ К9 из Новог Сада. 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге Moto boem trans d.o.o. – TV Trans, 

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

електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oбуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Moto 

boem trans d.o.o. – TV Trans, Неготин. 

 

 
 

4. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво за производњу, трговину и услуге Колубара Прес д.о.о. 

– K::CN K, из Лазаревца због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

издата пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за производњу, трговину и 

услуге Колубара Прес д.о.о. – K::CN K, из Лазаревца због постојања разлога из члана 

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

Позвати представника ПМУ на редовну седницу дана 7. марта 2018. године у 11 

часова. 

 

 
 

5. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Радио телевизија Краљево и Ибарске новости д.о.о. – ТВ Краљево из 

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

електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

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

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

електронским медијима. 



 

Позвати представника ПМУ на редовну седницу дана 7. марта 2018. године у 11 

часова. 

 

 
 

6. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Нишка телевизија д.о.о. – НТВ из Ниша, због постојања разлога из члана 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

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

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

Позвати представника ПМУ на редовну седницу дана 7. марта 2018. године у 11 

часова. 

 
 

7. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Радио телевизија Мајданпек д.о.о. – Т1 из Мајданпека, због постојања 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

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

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

 

Позвати представника ПМУ на редовну седницу дана 7. марта 2018. године у 11 

часова. 

 

 
 

8. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Радио телевизија Брус д.о.о. – ТВ Брус, Брус, због постојања разлога из 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

 

 

 



 

О Д Л У К У 

 

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

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

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

Позвати представника ПМУ на редовну седницу дана 7. марта 2018. године у 11 

часова. 

 

 
 

9. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ Бујановац д.о.о. – ТВ Бујановац, Бујановац због постојања разлога из 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

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

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

 

Позвати представника ПМУ на редовну седницу дана 7. марта 2018. године у 11 

часова. 

 
 

10. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ Цариброд д.о.о. – ТВ Цариброд д.о.о. из Димитровграда због постојања 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

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

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

електронским медијима. 

 

Позвати представника ПМУ на редовну седницу дана 7. марта 2018. године у 11, 

15  часова. 

 

 
 

11. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ Енигма д.о.о. – ТВ Енигма из Пријепоља, због постојања разлога из 

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



 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

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

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

 

Позвати представника ПМУ на редовну седницу дана 7. марта 2018. године у 11, 

15  часова. 

 

 
 

12. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ Голија д.о.о. – ТВ Голија, Ивањица 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 

 

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

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

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

 

Позвати представника ПМУ на редовну седницу дана 7. марта 2018. године у 11, 

15  часова. 

 

 
 

13. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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 

 

Покреће се поступак престанка важења 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. 

 

Позвати представника ПМУ на редовну седницу дана 7. марта 2018. године у 11, 

15  часова. 

 



 

 
 

14. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Канал 9 д.о.о. – ТВ К9, 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 

 

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

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

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

 

Позвати представника ПМУ на редовну седницу дана 7. марта 2018. године у 11, 

30 часова. 

 
 

15. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Телевизија К-1 д.о.о. – ТВ К-1 из Лесковца, због постојања разлога из члана 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

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

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

 

Позвати представника ПМУ на редовну седницу дана 7. марта 2018. године у 11, 

30 часова. 

 
 

16. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

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

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

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

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

 



 

Позвати представника ПМУ на редовну седницу дана 7. марта 2018. године у 11, 

30 часова. 

 

 
 

17. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Телевизија Лесковац о.д. – ТВ Лесковац, Лесковац због постојања разлога 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

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

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

 

Позвати представника ПМУ на редовну седницу дана 7. марта 2018. године у 11, 

30 часова. 

 

 
 

18. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Радио и телевизијске делатности Млава-медија д.о.о. – ТВ Млава, Петровац 

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

електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

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

– ТВ Млава, Петровац на Млави због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. 

Закона о  електронским медијима. 

 

Позвати представника ПМУ на редовну седницу дана 7. марта 2018. године у 11, 

45 часова. 

 
 

19. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Телевизија Пожега д.о.о. – ТВ Пожега, Пожега 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 

 

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

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

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

 

Позвати представника ПМУ на редовну седницу дана 7. марта 2018. године у 11, 

45 часова. 

 
 

20. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Информативни центар д.о.о. – ТВ Прибој из Прибоја због постојања разлога 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

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

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

 

Позвати представника ПМУ на редовну седницу дана 7. марта 2018. године у 11, 

45 часова. 

 

 
 

21. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Santos-comerce d.o.o. – TV Santos из Зрењанина, због постојања разлога из 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

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

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

 

Позвати представника ПМУ на редовну седницу дана 7. марта 2018. године у 11, 

45 часова. 

 
 

22. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Привредно друштво Коперникус Телевизија Крајина д.о.о. – ТВ Сезам из 

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

електронским медијима;               



 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

издата пружаоцу медијске услуге Привредно друштво Коперникус Телевизија Крајина 

д.о.о. – ТВ Сезам из Бора због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о  

електронским медијима. 

 

Позвати представника ПМУ на редовну седницу дана 7. марта 2018. године у 11, 

45 часова. 

 
 

23. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ Сунце д.о.о. – ТВ Сунце из Аранђеловца због постојања разлога из 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

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

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

 

Позвати представника ПМУ на редовну седницу дана 7. марта 2018. године у 12 

часова. 

 

 
 

24. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Moto boem trans d.o.o. – TV Trans, Неготин због постојања разлога из члана 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

издата пружаоцу медијске услуге Moto boem trans d.o.o. – TV Trans, Неготин због 

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

 

Позвати представника ПМУ на редовну седницу дана 7. марта 2018. године у 12 

часова. 

 

 

 



 

 
 

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

Новости д.о.о. из Београда, Трг Николе Пашића 7 – Радио Новости 104,7, за 

промену власничке структуре;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре Радио Новости д.о.о. из Београда, Трг Николе Пашића 7 – Радио Новости 

104,7, која би била извршена тако што би његови досадашњи оснивачи Милан 

Ђорђевић-23,75 %, Ратомир Красић-23,75 %, Владан Самарџић-23,75 % и Андрија 

Добријевић-23,75 % удела у капиталу наведеног друштва, пренели део свог оснивачког 

удела у капиталу тог друштва на НИД Компанију Новости а.д. Београд, те ће власничка 

структура Радио Новости 104,7 бити Милан Ђорђевић-12,50 %, Ратомир Красић-12,50 

%,  Владан Самарџић-12,50 %, Андрија Добријевић-12,50 % и НИД Компанија Новости 

ад, Београд са 50 % удела у капиталу наведеног друштва, неће настати стање којим се 

нарушава медијски плурализам. 

 

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

промену података у дозволи за емитовање програма који се односе на власничку 

структуру Радио Новости 104,7. 

 

 
 

26. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија СТАНИЈА 

ВУЧЕТИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КАБЛОВСКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

НАШ ГРАД АРИЉЕ, ул. Максима Горког 2 , Ариље – Радио Рзавац Ариље 

бр. 05-611/18 од 22.02.2018. године за упис у  Регистар медијских услуга 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Да се пружалац медијске услуге радија СТАНИЈА ВУЧЕТИЋ ПР АГЕНЦИЈА 

ЗА КАБЛОВСКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ НАШ ГРАД АРИЉЕ, ул. Максима Горког 

2 , Ариље – Радио Рзавац Ариље,  упише у Регистар медијских услуга пружаоца који 

медијске услуге пружају искључиво путем глобалне информатичке мреже, сходно 

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

 

Седница завршена у 12:30 часова. 

 

                                                     

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 
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