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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 304. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 08.05.2018. године, са почетком у 13,00 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 о допуни Јавног конкурса за издавање дозвола за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем 

терестричког дигиталног односно аналогног преноса објављеног у Службеном 

гласнику Републике Србије број 31 од 27.4.2018. године; 

3. Разматрање и доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Епархије 

ваљевске Српске православне цркве, Трг Светог Владике Николаја 2, Ваљево – 

Радио Источник 100,2 за проширење зоне покривања; 

4. Доношење  oдлуке о пријави потраживања после отварања стечаја над  ПМУ 

Информативно предузеће Радио Ваљево д.о.о. - Радио Ваљево, Београд 

ул.Краља Милана бр.15, матични број 06121179, ПИБ 100067503; 

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

пружање медијске услуге број К140-1 издате имаоцу ,,Друштво за производњу 

ТВ програма маркетинг и издавачку делатност СВЕ НА ДЛАНУ д.о.о.“, ул. 

Железничка бб, Чачак – Све на длану 1, сходно члану 89. став 1. тачка 1) и члану 

90. Закона о електронским медијима (,,Сл. гласник РС“, бр. 83/2014 и 6/2016 - 

др. закон); 



 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге ,,Друштво за производњу ТВ 

програма маркетинг и издавачку делатност СВЕ НА ДЛАНУ д.о.о.“, ул. 

Железничка бб, Чачак – Све на длану 2; 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Спорт радио ФМ друштво са 

ограниченом одговорношћу, Незнаног јунака 1, Београд – Спорт ФМ 100,4; 

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

захтева McBOXS Doo Novi Sad , ул. Мише Димитријевића 3, Нови Сад – Music 

Box Florkorika, бр. 05-1079/18 од 23.04.2018. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

9. Разматрање и доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге НАША 

БАЛКАН ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО МАРКЕТИНШКЕ АКТИВНОСТИ 

ПРОДУКЦИЈА И РАДИО ДИФУЗНА ДЕЛАТНОСТИ БЕОГРАД, Београд, ул. 

Бул. Војводе Мишића 39а, за издавање сагласности за пренос дозволе издате на 

захтев; 

10. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  Nova.RS 

Television d.o.o – NOVA.RS – кабл. из Београда, 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  

Новосадска ТВ д.о.о. – Новосадска ТВ, Нови Сад 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  „ТВ 

Инфо Пулс„ д.о.о. – ПУЛС – кабл. из Врања, 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 за производњу и услуге „Реноар“ д.о.о. – ТВ ДУГА – кабл. 

из Пожаревца, 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  „Флеш  

Плус„ д.о.о. – ТВ ФЛЕШ ПЛУС – кабл. из Аранђеловца, 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  Ивана 

Ђорђевић Методиев ПР Агенција за кинематографску и телевизијску продукцију 

„Нибои Врање“ – ТВ ИНФО КОДАЛ – кабл. из Врања, 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  Конзум 



 

Лав д.о.о. – ТВ Лав+ из Ужица 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  Радио 

телевизија „Prima Internacional“ д.о.о. – ТВ ПРИМА – кабл. из Бајине Баште, 

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

медијима; 

18. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Prima internacional  д.о.о. – ТВ Прима, Бајина Башта 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  „Инфо 

Рас„ д.о.о. – ТВ РАС – кабл. из Београда, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

20. Разматрање извештаја о броју неправилности у вези са законом о оглашавању 

код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са дозволом за 

пружање медијске услуге за подручје целе републике и  код ЈМУ Радио-

телевизија Србије (РТС) за месецец март 2018. и доношење одлуке; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 304. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Доношење одлуке о допуни Јавног конкурса за издавање дозвола за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге 

радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса 

објављеног у Службеном гласнику Републике Србије број 31 од 27.4.2018. 

године; 

3. Разматрање и доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге 

Епархије ваљевске Српске православне цркве, Трг Светог Владике 

Николаја 2, Ваљево – Радио Источник 100,2 за проширење зоне покривања; 

4. Доношење  oдлуке о пријави потраживања после отварања стечаја над  

ПМУ Информативно предузеће Радио Ваљево д.о.о. - Радио Ваљево, 

Београд ул.Краља Милана бр.15, матични број 06121179, ПИБ 100067503; 

5. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе 

за пружање медијске услуге број К140-1 издате имаоцу ,,Друштво за 

производњу ТВ програма маркетинг и издавачку делатност СВЕ НА 

ДЛАНУ д.о.о.“, ул. Железничка бб, Чачак – Све на длану 1, сходно члану 89. 



 

став 1. тачка 1) и члану 90. Закона о електронским медијима (,,Сл. гласник 

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

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге ,,Друштво за 

производњу ТВ програма маркетинг и издавачку делатност СВЕ НА 

ДЛАНУ д.о.о.“, ул. Железничка бб, Чачак – Све на длану 2; 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Спорт радио ФМ 

друштво са ограниченом одговорношћу, Незнаног јунака 1, Београд – Спорт 

ФМ 100,4; 

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

захтева McBOXS Doo Novi Sad , ул. Мише Димитријевића 3, Нови Сад – 

Music Box Florkorika, бр. 05-1079/18 од 23.04.2018. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима; 

9. Разматрање и доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге НАША 

БАЛКАН ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО МАРКЕТИНШКЕ АКТИВНОСТИ 

ПРОДУКЦИЈА И РАДИО ДИФУЗНА ДЕЛАТНОСТИ БЕОГРАД, Београд, 

ул. Бул. Војводе Мишића 39а, за издавање сагласности за пренос дозволе 

издате на захтев; 

10. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Nova.RS Television d.o.o – NOVA.RS – кабл. из Београда, 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  

Новосадска ТВ д.о.о. – Новосадска ТВ, Нови Сад 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  „ТВ 

Инфо Пулс„ д.о.о. – ПУЛС – кабл. из Врања, 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 за производњу и услуге „Реноар“ д.о.о. – ТВ ДУГА – 

кабл. из Пожаревца, 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  

„Флеш  Плус„ д.о.о. – ТВ ФЛЕШ ПЛУС – кабл. из Аранђеловца, 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  

Ивана Ђорђевић Методиев ПР Агенција за кинематографску и 



 

телевизијску продукцију „Нибои Врање“ – ТВ ИНФО КОДАЛ – кабл. из 

Врања, 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  

Конзум Лав д.о.о. – ТВ Лав+ из Ужица 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  

Радио телевизија „Prima Internacional“ д.о.о. – ТВ ПРИМА – кабл. из Бајине 

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

електронским медијима; 

18. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

RTV Prima internacional  д.о.о. – ТВ Прима, Бајина Башта 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  

„Инфо Рас„ д.о.о. – ТВ РАС – кабл. из Београда, због постојања разлога из 

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

20. Разматрање извештаја о броју неправилности у вези са законом о 

оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са 

дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе републике и  код 

ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС) за месецец март 2018. и доношење 

одлуке; 

 
 

2. Доношење одлуке о допуни Јавног конкурса за издавање дозвола за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге 

радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса 

објављеног у Службеном гласнику Републике Србије број 31 од 27.4.2018. 

године;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука да се допуни текст огласа Јавног конкурса од 27.04.2018. године са 

следећим зонама расподеле: 

 

за издавање дозволе за пружање медијске услуге телевизијског емитовања: 

 



 

 

Зона расподеле (број дозвола) 

Висина 

годишње 

накнаде за 

право на 

пружање 

медијске 

услуге 

(Регулаторно 

тело за 

електронске 

медије)(дин)* 

Висина годишње 

накнаде за услуге 

емитовања ТВ 

програма (ЈП Емисиона 

техника и везе) 

(дин.)/без ПДВ-а** 

Депозит 

(дин.) 

1 Цер-Маљен 1.дозвола 2.493.104.97 
SD резолуција 

545.007,36 
623.276.00 

 

 

за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија 

 

 

Ознака 
Зона 

покривања 

Висина годишње 

накнаде за право 

на пружање 

медијске услуге 

(Регулаторно тело 

за електронске 

медије) (дин) 

Висина годишње накнаде 

за коришћење радио-

фреквенције (Регулаторна 

агенција за електронске 

комуникације и поштанске 

услуге) 

(дин.) 

Депозит 

(дин.) 

Лр145 Рековац 4.253,00 884,40 1.063.00 

Лр164 Ариље 7.230,00 1.503,36 1,807.00 

 

 

 
 

3. Разматрање и доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге 

Епархије ваљевске Српске православне цркве, Трг Светог Владике 

Николаја 2, Ваљево – Радио Источник 100,2 за проширење зоне покривања;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

О Д Б И Ј А   С Е  захтев Епархије ваљевске Српске православне цркве, Трг 

Светог Владике Николаја 2, Ваљево – Радио Источник 100,2 ради проширења зоне 

покривања на подручје Лајковца, Уба, Осечине, Мионице и Обреновца, као неоснован. 

 

 
 

4. Доношење  oдлуке о пријави потраживања после отварања стечаја над  

ПМУ Информативно предузеће Радио Ваљево д.о.о. - Радио Ваљево, 

Београд ул.Краља Милана бр.15, матични број 06121179, ПИБ 100067503;               

 



 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Подноси се пријава потраживања после отварања стечаја над ПМУ 

Информативно предузеће Радио Ваљево д.о.о. - Радио Ваљево за износ дуга   у износу 

од 40.627,08 динара и састоји се од дуга до дана стечаја (23.03.2018.) и то: 

 

Дуг у износу од 14.472,82 динара (5 месеци) се односи на период од августа 

2016. до децембра 2016.године; месечни износ накнаде 2.895,67 динара. 

 

Дуг у износу од 26.154,26 динара (12 месеци) се односи на целу 2017.годину; 

месечни износ накнаде 2.171,75 динара са законском затезном каматом. 

 

 
 

5. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе 

за пружање медијске услуге број К140-1 издате имаоцу ,,Друштво за 

производњу ТВ програма маркетинг и издавачку делатност СВЕ НА 

ДЛАНУ д.о.о.“, ул. Железничка бб, Чачак – Све на длану 1, сходно члану 89. 

став 1. тачка 1) и члану 90. Закона о електронским медијима (,,Сл. гласник 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе број К140-1 пре истека времена на које 

је издата пружаоцу медијске услуге СВЕ НА ДЛАНУ д.о.о., због постојања разлога 

прописаних чланом 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима (,,Сл. гласник 

РС“, бр. 83/2014 и 6/2016 - др. закон). 

 

Позвати представника пружаоца медијске услуге СВЕ НА ДЛАНУ д.о.о. на 

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

покретање поступка. 

 
 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге ,,Друштво за 

производњу ТВ програма маркетинг и издавачку делатност СВЕ НА 

ДЛАНУ д.о.о.“, ул. Железничка бб, Чачак – Све на длану 2;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усвоја се захтев за промену идентификационог знака Све на длану 2  пружаоца 

медијске услуге СВЕ НА ДЛАНУ д.о.о. у нови идентификациони знак btv.rs 

(balkanklubtv). 

 



 

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

медијске услуге СВЕ НА ДЛАНУ д.о.о. у btv.rs (balkanklubtv), која се односи на 

промену идентификационог знака. 

 
 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Спорт радио ФМ 

друштво са ограниченом одговорношћу, Незнаног јунака 1, Београд – Спорт 

ФМ 100,4;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на измену идентификационог знака из „Спорт ФМ 100,4“ у „ 

Welcome To Fun Radio 100,4“. 

 

Обавестити Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске 

услуге о насталој промени идентификационог знака. 

 

Налаже се Стручној служби Регулатора да након достављања измењене дозволе 

за коришћење радио-фреквенције за радио станицу од стране РАТЕЛ-а изврши промену 

у дозволи за пружање медијске услуге Спорт радио ФМ друштво са ограниченом 

одговорношћу, Незнаног јунака 1, Београд који се односи на промену 

идентификационог знака. 

 
 

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

захтева McBOXS Doo Novi Sad , ул. Мише Димитријевића 3, Нови Сад – 

Music Box Florkorika, бр. 05-1079/18 од 23.04.2018. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева McBOXS Doo 

Novi Sad , ул. Мише Димитријевића 3, Нови Сад – Music Box Florkorika, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима. 

 

 

 

 

 
 

9. Разматрање и доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге НАША 

БАЛКАН ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО МАРКЕТИНШКЕ АКТИВНОСТИ 

ПРОДУКЦИЈА И РАДИО ДИФУЗНА ДЕЛАТНОСТИ БЕОГРАД, Београд, 

ул. Бул. Војводе Мишића 39а, за издавање сагласности за пренос дозволе 

издате на захтев;               



 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак за издавање сагласности за пренос дозволе издате на 

захтев, покренут по захтеву пружаоца медијске услуге НАША БАЛКАН ТЕЛЕВИЗИЈА 

ДОО МАРКЕТИНШКЕ АКТИВНОСТИ ПРОДУКЦИЈА И РАДИО ДИФУЗНА 

ДЕЛАТНОСТИ БЕОГРАД, Београд, ул. Бул. Војводе Мишића 39а, због потпуног 

одустанка странке од захтева бр. 08-796/18 у складу са чланом 98. став 1. Закона о 

општем управном поступку. 

 

 
 

10. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Nova.RS Television d.o.o – NOVA.RS – кабл. из Београда, 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 Nova.RS Television d.o.o – NOVA.RS – кабл. из 

Београда  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  

Новосадска ТВ д.о.о. – Новосадска ТВ, 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 Новосадска ТВ д.о.о. – Новосадска ТВ, Нови Сад 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  „ТВ 

Инфо Пулс„ д.о.о. – ПУЛС – кабл. из Врања, 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 „ТВ Инфо Пулс„ д.о.о. – ПУЛС – кабл. из Врања 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 за производњу и услуге „Реноар“ д.о.о. – ТВ ДУГА – 

кабл. из Пожаревца, 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 и услуге „Реноар“ 

д.о.о. – ТВ ДУГА – кабл. из Пожаревца 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  

„Флеш  Плус„ д.о.о. – ТВ ФЛЕШ ПЛУС – кабл. 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 „Флеш  Плус„ д.о.о. – ТВ ФЛЕШ ПЛУС – кабл. из 

Аранђеловца 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  

Ивана Ђорђевић Методиев ПР Агенција за кинематографску и 

телевизијску продукцију „Нибои Врање“ – ТВ ИНФО КОДАЛ – кабл. из 



 

Врања, 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 Ивана Ђорђевић Методиев ПР Агенција за 

кинематографску и телевизијску продукцију „Нибои Врање“ – ТВ ИНФО КОДАЛ – 

кабл. из Врања 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  

Конзум Лав д.о.о. – ТВ Лав+ из Ужица 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 Конзум Лав д.о.о. – ТВ Лав+ из Ужица 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  

Радио телевизија „Prima Internacional“ д.о.о. – ТВ ПРИМА – кабл. из Бајине 

Баште, 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 „Prima Internacional“ д.о.о. – ТВ 

ПРИМА – кабл. из Бајине Баште због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. 

Закона о  електронским медијима. 

 
 

18. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

RTV Prima internacional  д.о.о. – ТВ Прима, Бајина Башта 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 RTV Prima internacional  д.о.о. – ТВ Прима, Бајина 

Башта 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  

„Инфо Рас„ д.о.о. – ТВ РАС – кабл. из Београда, 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 „Инфо Рас„ д.о.о. – ТВ РАС – кабл. из Београда због 

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

 

 
 

20. Разматрање извештаја о броју неправилности у вези са законом о 

оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са 

дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе републике и  код 

ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС) за месецец март 2018. и доношење 

одлуке;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца 

медијских услуга Предузеће за информисање и маркетинг Pink Internacional Company 

Друштво са ограниченом одговорношћу - ТВ Пинк, Радио дифузно предузеће Б92 А.Д. 

- ТВ O2, Предузће за маркетинг, издавачку делатност, Прва телевизија Д.О.О. – Прва, 

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О.– 

Nacionalna Happy TV у вези са повредама одредби члана 12; 28.2; 29.1.2; 30.1; 32; 33.4; 

33.5; 35.1; 35.2; 37.1; 37.3; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају 

Службе за надзор и анализу за месец март 2018. године. 

 

Седница завршена у 13:40 часова. 

 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 



 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


