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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 323. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 26.12.2018. године, са почетком у 14,30 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 Јелена Коло, самостални стручни сарадник за односе 

са јавношћу. 

 

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. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећa за 

прозводњу, трговину и услуге Рекс д.о.о, ул. Змај Јовина бр. 193 Кикинда -  AMI 

NAKSI RADIO 89,7 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

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

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  ,,WIDЕ 

SOLUTIONS доо, Крагујевац“, ул. Јадранска 33, Крагујевац – Радио Центар 98.7 

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

Закона о електронским медијима; 

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

трговину, угоститељство и пословне услуге MIG EXTRA д.о.о. Свилајнац, 

Бобово бб- Радио МИГ 107,3 за продужење дозволе за пружање медијске; 

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва са 

ограниченом одговорношћу Предузеће за радиодифузију, маркетинг и услуге 

BROADCAST MEDIA GROUP доо из Бајине Баште, ул. Војводе Путника 32 - 



 

Радио Фан 94,7 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва са 

ограниченом одговорношћу РАДИО ХОМОЉЕ из Жагубица, ул. Хомољска бб - 

Радио Хомоље 90,0 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

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

7. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Информативно предузеће „Реч Поморавља“ д.о.о. из Велике Плане, ул. Николе 

Пашића бр. 27; 

8. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈЕ СУНЦЕ доо из Аранђеловца, ул. Илије Гарашанина бр. 36 – ТВ 

Сунце; 

9. Информација о промени власничке структуре у власничком ланцу пружалаца 

медијске услуге ТВ Канал Ултра д.о.о. Београд – у ликвидацији, ул. Булевар 

Зорана Ђинђића бр. 8а, United Media Production d.o.o. Београд, ул. Булевар 

Зорана Ђинђића бр. 8а, Grand production d.o.o. Београд, ул. Данила Лекића бр. 31 

и IDJWorld d.o.o. Београд, ул. Панчевачки пут бр. 36 б; 

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

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

К386: PRVA TELEVIZIJA д.о.о. из Београда, Аутопут 22-Prva Files; 

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

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

К365: PRVA TELEVIZIJA д.о.о. из Београда, Аутопут 22-Prva Kick; 

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

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

К366-1: PRVA TELEVIZIJA д.о.о. из Београда, Аутопут 22-Prva Life; 

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

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

К384: Радио телевизија «Четири С» д.о.о. из  Бојника, Стојана Љубића бб- ТВ 

4С; 

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

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

К386: „Телевизија К-1“д.о.о.  из  Лесковца, ул. Раданска 66- ТВ К-1; 

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

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

К387: „McBOX“д.о.о.  из  Новог Сада, ул. Мише Димитријевића 3- MUSIC BOX 

FOLKLORIKA; 

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

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

К388: „БМ  57» д.о.о. из Београда, Македонска бр.5- Корени; 

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

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

К389: Предузеће за маркетинг и издавачку делатност и РТВ продукцију „GMS 

International “д.о.о.  из  Београда, ул.Сјеничка бр.1- Turizam +TV; 



 

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

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

К390: Привредно друштво за производњу и емитовање телевизијског програма 

РТВ-МН Топлица д.о.о. из  Прокупља, Кнез Михајлова 57-ТВ 027; 

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

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

К392: „Diskos“ друштво са ограниченом одговорношћу за издавање и 

производњу носача звука и слике из Александровца, ул. Кушевачка бр.22- ТВ 

Дискос; 

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

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

К397: „Radio Jat“ д.о.о. за радиодифузију из Београда, ул Алексе Ненадовића 19-

21-Radio Jat 90,2; 

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

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

К398: „Karolina Radio “ д.о.о.  из Београда, ул Милешевска 29-Radio Karolina 

106,3; 

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

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

К399:  Предузеће за радиодифузну делатност и пружање услуга „TDI Radio 

Televizija “ д.о.о.  из Београда, ул Алексе Ненадовића 19-21-TDI Radio 91,8; 

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

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

К400:  „Браничево медија центар “ д.о.о. из Петровца на Млави,ул. Бате Булића 

бб-ТВ Браничево; 

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

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

К401:  Привредно друштво „Kopernikus Radio televizija Krajina “ d.o.o. из Бoра, 

ул. Моше Пијаде 23- ТВ Сезам; 

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

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

К402:  Друштво са ограниченом одговорношћу за емитовање радио програма 

„Radio HIT FM “  из Београда, ул. Максима Горког 56-HIT Music FM; 

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

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

К386: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK INTERNATIONAL 

COMPANY“д.о.о. из Београда, Незнаног јунака бр.1-TV PINK BH; 

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

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

К386: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK INTERNATIONAL 

COMPANY“д.о.о. из Београда, Незнаног јунака бр.1-TV PINK М; 

28. Разматрање и доношење допуског решења број Савета Регулаторног тела за 

електронске медије број 05-1377/18-4 од 02. 10. 2018. године, а на основу дописа 

Телекома Србија број 237919/1-2018; 



 

29. Разматрање захтева Наша визија д.о.о. из Београда – Наша Инфо Балкан ТВ за 

враћање дозволе за пружање медијске услуге К 189-3 у смислу одредби члана 

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

30. Разматрање захтева Наша визија д.о.о. из Београда – Наша времеплов Балкан ТВ 

за враћање дозволе за пружање медијске услуге К 190-3 у смислу одредби члана 

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

31. Извештај са 10. пленарног састанка групе Европских регулатора за 

аудиовизуелне медијске услуге (ЕРГА); 

32. Разматрање  и доношење одлуке поводом захтева „Радио телевизија Краљево и 

Ибарске новости“ д.о.о. из Краљева, Цара Лазара44/II- ТВ Краљево за приступ 

другом мултиплексу у алотменту Копаоник; 

  

 

1. Усвајање дневног реда; 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

 

1. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Томислав 

Јефтић пр. снимање и издавање звучних записа и музике Мега, Варварин, 

Мареново бб-Радио Мега 99,9 за продужење дозволе за пружање медијске 

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

2. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 403 од 

05.11.2018. године године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге 

Preduzeće za informisanje i marketing Pink international company doo (Savski 

venac),  ул. Незнаног јунака 1, Београд-Савски Венац – SUPERSTARTV, сходно 

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

3. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 404 од 

05.11.2018. године године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге 

Preduzeće za informisanje i marketing Pink international company doo (Savski 

venac),  ул. Незнаног јунака 1, Београд-Савски Венац – Starplustv, сходно члану 

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

4. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 351-1 

од 21.04.2017. године године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге 

Preduzeće za informisanje i marketing Pink international company doo (Savski 

venac),  ул. Незнаног јунака 1, Београд-Савски Венац – Star TV, сходно члану 

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

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

захтева TV Channels Production d.o.o., Beograd-Zvezdara, ул. Светог Николе 52, 

Београд  - STARPLUSTV, бр. 05-2549/18 од 26.12.2018. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима; 

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

захтева TV Channels Production d.o.o., Beograd-Zvezdara, ул. Светог Николе 52, 



 

Београд  - STAR TV, бр. 05-2550/18 од 26.12.2018. године, сходно члану 83. 

Закона о  

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

захтева TV Channels Production d.o.o., Beograd-Zvezdara, ул. Светог Николе 52, 

Београд  - SUPERSTARTV, бр. 05-2545/18 од 26.12.2018. године, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима; 

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

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 323. ванредне седнице 

 

 

2. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећa 

за прозводњу, трговину и услуге Рекс д.о.о, ул. Змај Јовина бр. 193, Кикинда 

-  AMI NAKSI RADIO 89,7 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  пружаоца медијске услуге Предузећa за прозводњу, 

трговину и услуге Рекс д.о.о, ул. Змај Јовина бр.193, Кикинда -  AMI NAKSI RADIO 

89,7. 

Налаже се пружаоцу медијске услуге Предузећa за прозводњу, трговину и услуге 

Рекс д.о.о, ул. Змај Јовина бр.193, Кикинда -  AMI NAKSI RADIO 89,7 да обезбеди да 

сопствена продукција учествује са најмање 25% у његовом годишње емитованом 

програму, сходно члану 70 став 5 Закона о електронским медијима. 

 

 

 

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  ,,WIDЕ 

SOLUTIONS доо, Крагујевац“, ул. Јадранска 33, Крагујевац – Радио Центар 

98.7 ФМ, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола  пружаоца медијске услуге ,,WIDЕ SOLUTIONS доо, 

Крагујевац“, ул. Јадранска 33, Крагујевац – Радио Центар 98.7 ФМ. 

 

 

 

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

трговину, угоститељство и пословне услуге MIG EXTRA д.о.о. Свилајнац, 

Бобово бб- Радио МИГ 107,3 за продужење дозволе за пружање медијске;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 



 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола пружаоца медијске услуге Друштва за трговину, 

угоститељство и пословне услуге MIG EXTRA д.о.о. Свилајнац, Бобово бб- Радио МИГ 

107,3. 

 

 

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва са 

ограниченом одговорношћу Предузеће за радиодифузију, маркетинг и 

услуге BROADCAST MEDIA GROUP доо из Бајине Баште, ул. Војводе 

Путника 32 - Радио Фан 94,7 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 пружаоца медијске услуге Друштва са ограниченом 

одговорношћу Предузеће за радиодифузију, маркетинг и услуге BROADCAST MEDIA 

GROUP доо из Бајине Баште, ул. Војводе Путника 32 - Радио Фан 94,7. 

 

Налаже се пружаоцу медијске услуге Друштва са ограниченом одговорношћу 

Предузеће за радиодифузију, маркетинг и услуге BROADCAST MEDIA GROUP доо из 

Бајине Баште, ул. Војводе Путника 32 - Радио Фан 94,7 да у свом програму има више 

информација локалног карактера, односно информација са подручја за које му је издата 

дозвола за пружање медијске услуге. 

 

 

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

програмски елаборат у складу са Правилником о поступку издавања дозволе за 

пружање медијске услуге на основу спроведеног јавног конкурса. 

 

 

 

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва са 

ограниченом одговорношћу РАДИО ХОМОЉЕ из Жагубица, ул. Хомољска 

бб - Радио Хомоље 90,0 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 пружаоца медијске услуге Друштва са ограниченом 

одговорношћу РАДИО ХОМОЉЕ из Жагубица, ул. Хомољска бб - Радио Хомоље 90,0 

 

 



 

7. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Информативно предузеће „Реч Поморавља“ д.о.о. из Велике Плане, ул. 

Николе Пашића бр. 27;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обавестити пружаоца медијске услуге „Реч Поморавља“ д.о.о. из Велике Плане 

(Радио Плана 90,4 и ТВ Плана), да је према одредби из члана 105. став 1. Закона о 

електронским медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/2014 и 6/16), ималац дозволе за 

пружање медијске услуге дужан да сваку промену власничке структуре у основном 

капиталу (промена оснивача или промена висине учешћа оснивача у капиталу), 

претходно пријави Регулатору у писменој форми и да ће Савет Регулатора убудуће, у 

случају непријављивања промене власничке структуре Регулатору, покренути поступак 

изрицања мера, сходно члану 105. у вези члана 28. Закона о електронским медијима. 

 

 

8. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ СУНЦЕ доо из Аранђеловца, ул. Илије Гарашанина 

бр. 36 – ТВ Сунце;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обавестити пружаоца медијске РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ СУНЦЕ доо из 

Аранђеловца, ул. Илије Гарашанина бр. 36 – ТВ Сунце да је према одредби из члана 

105. став 1. Закона о електронским медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/2014 и 

06/16), ималац дозволе за пружање медијске услуге дужан да сваку промену власничке 

структуре у основном капиталу (промена оснивача или промена висине учешћа 

оснивача у капиталу), претходно пријави Регулатору у писменој форми и да ће Савет 

Регулатора убудуће, у случају непријављивања промене власничке структуре 

Регулатору, покренути поступак изрицања мера предвиђених чланом 28. Закона о 

електронским медијима у вези члана 105. истог Закона. 

 

 

 

9. Информација о промени власничке структуре у власничком ланцу 

пружалаца медијске услуге ТВ Канал Ултра д.о.о. Београд – у ликвидацији, 

ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 8а, United Media Production d.o.o. Београд, 

ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 8а, Grand production d.o.o. Београд, ул. 

Данила Лекића бр. 31 и IDJWorld d.o.o. Београд, ул. Панчевачки пут бр. 36 

б;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 



 

Утврђује се да услед планираних промена власничке структуре друштва United 

group B.V Холандија, чији су посредни чланови ТВ Канал Ултра д.о.о. Београд – у 

ликвидацији, United Media Production d.o.o. Београд, Grand production d.o.o. Београд и 

IDJWorld d.o.o. Београд, неће доћи до промене директних оснивача наведених 

пружалаца медијске услуге и да услед извршених промена неће настати стање којим се 

нарушава медијски плурализам. 

 

 

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

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

бр. К386: PRVA TELEVIZIJA д.о.о. из Београда, Аутопут 22-Prva Files;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге PRVA TELEVIZIJA д.о.о. из Београда, Аутопут 22-Prva 

Files, почев  од 26. 12. 2018. године,у  износу  176.043,22 динара. 

 

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

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

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

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

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

решења. 

 

Ово решење важи од дана доношења, па све док за то постоје законски услови. 

 

 

 

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

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

бр. К365: PRVA TELEVIZIJA д.о.о. из Београда, Аутопут 22-Prva Kick;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге PRVA TELEVIZIJA д.о.о. из Београда, Аутопут 22-Prva 

Kick, почев  од 26. 12. 2018. године,у  износу  од  470.327,38 динара. 

 

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

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

изреке решења и то износ од  39.193,95 динара до петог у месецу за текући месец, на 

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



 

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

решења. 

 

Ово решење важи од дана доношења, па све док за то постоје законски услови. 

 

 

 

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

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

бр. К366-1: PRVA TELEVIZIJA д.о.о. из Београда, Аутопут 22-Prva Life;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге PRVA TELEVIZIJA д.о.о. из Београда, Аутопут 22-Prva 

Life, почев  од  26. 12. 2018. године,у  износу  од 176.043,22 динара. 

 

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

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

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

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

плаћања:  

 

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

решења. Ово решење важи од дана доношења, па све док за то постоје законски услови. 

 

 

 

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

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

бр. К384: Радио телевизија «Четири С» д.о.о. из  Бојника, Стојана Љубића 

бб- ТВ 4С;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др. 

пружаоцу медијске услуге Радио телевизија «Четири С» д.о.о. из  Бојника, Стојана 

Љубића бб- ТВ 4С,МБ 06943578 почев  од 26. 12. 2018. године,у  износу од 3.936,66 

динара. 

 

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

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

изреке решења и то износ од 328,06 динара до петог у месецу за текући месец, на рачун 



 

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

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

Ово решење важи од дана доношења, па све док за то постоје законски услови. 

 

 

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

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

бр. К386: „Телевизија К-1“д.о.о.  из  Лесковца, ул. Раданска 66- ТВ К-1;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге „Телевизија К-1“д.о.о.  из  Лесковца, ул. Раданска 66- 

ТВ К-1, МБ 20281391, почев од 26. 12. 2018. године, у  износу од  8.186,88 динара. 

 

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

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

изреке решења и то износ од 682,24 динара до петог у месецу за текући месец, на рачун 

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

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

 

Ово решење важи од дана доношења, па све док за то постоје законски услови. 

 

 

 

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

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

бр. К387: „McBOX“д.о.о.  из  Новог Сада, ул. Мише Димитријевића 3- 

MUSIC BOX FOLKLORIKA;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге „McBOX“д.о.о.  из  Новог Сада, ул. Мише 

Димитријевића 3- MUSIC BOX FOLKLORIKA,МБ 20847659, почев од 26. 12. 2018. 

године, у  износу  од 1.018,31 динара. 

 

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

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

изреке решења и то износ од 84,86 динара до петог у месецу за текући месец, на рачун 

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

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

 

Ово решење важи од дана доношења, па све док за то постоје законски услови. 



 

 

 

 

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

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

бр. К388: „БМ  57» д.о.о. из Београда, Македонска бр.5- Корени;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге „БМ  57» д.о.о. из Београда, Македонска бр.5- Корени, 

МБ 21375535, почев  од 26. 12. 2018. године, у  износу од  234.724,29 динара. 

 

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

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

решења и то износ од  19.560,36 динара до петог у месецу за текући месец, на рачун 

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

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

 

Ово решење важи од дана доношења, па све док за то постоје законски услови. 

 

 

 

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

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

бр. К389: Предузеће за маркетинг и издавачку делатност и РТВ продукцију 

„GMS International “д.о.о.  из  Београда, ул.Сјеничка бр.1- Turizam +TV;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге Предузеће за маркетинг и издавачку делатност и РТВ 

продукцију „GMS International “д.о.о.  из  Београда, ул.Сјеничка бр.1- Turizam +TV, МБ 

17450298, почев  од 26. 12. 2018. године, у износу од  176.043,22 динара. 

 

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

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

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

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

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

решења. 

 

Ово решење важи од дана доношења, па све док за то постоје законски услови. 

 



 

 

 

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

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

бр. К390: Привредно друштво за производњу и емитовање телевизијског 

програма РТВ-МН Топлица д.о.о. из  Прокупља, Кнез Михајлова 57-ТВ 027;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за производњу и емитовање 

телевизијског програма РТВ-МН Топлица д.о.о. из  Прокупља, Кнез Михајлова 57-ТВ 

027, МБ 21380857, почев  од 26. 12. 2018. године, у  износу од 742,71 динара. 

 

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

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

изреке решења и то износ од  62,89 динара до петог у месецу за текући месец, на рачун 

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

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

 

Ово решење важи од дана доношења, па све док за то постоје законски услови. 

 

 

 

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

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

бр. К392: „Diskos“ друштво са ограниченом одговорношћу за издавање и 

производњу носача звука и слике из Александровца, ул. Кушевачка бр.22- 

ТВ Дискос;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге „Diskos“ друштво са ограниченом одговорношћу за 

издавање и производњу носача звука и слике из Александровца, ул. Кушевачка бр.22- 

ТВ Дискос, МБ 07194889, почев  од 26. 12. 2018. године,у  износу од 2.527,59 динара. 

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

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

изреке решења и то износ од 210,63 динара до петог у месецу за текући месец, на рачун 

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

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

 

Ово решење важи од дана доношења, па све док за то постоје законски услови. 



 

 

 

 

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

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

бр. К397: „Radio Jat“ д.о.о. за радиодифузију из Београда, ул Алексе 

Ненадовића 19-21-Radio Jat 90,2;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је 

дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга бр. К397: „Radio Jat“ 

д.о.о. за радиодифузију из Београда, ул Алексе Ненадовића 19-21-Radio Jat 90,2 , МБ  

20120169, почев од 26. 12. 2018. године па убудуће док за то постоје законски услови, у 

укупном износу од 2.182,05 динара. 

 

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

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

изреке решења, односно   износ од  181,84 динара до петог у месецу за текући месец, на 

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

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

решења. 

 

Ово решење важи од дана доношења, па све док за то постоје законски услови. 

 

 

 

 

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

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

бр. К398: „Karolina Radio “ д.о.о.  из Београда, ул Милешевска 29-Radio 

Karolina 106,3;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је 

дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга бр. К398: „ Karolina 

Radio“ д.о.о. из Београда, ул Милешевска 29-Radio Karolina 106,3 , МБ  20120169, почев 

од 26. 12. 2018. године, па убудуће док за то постоје законски услови, у укупном износу 

од 9.567,43 динара. 

 

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

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

изреке решења, односно износ од 797,29 динара до петог у месецу за текући месец, на 

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



 

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

решења. 

 

Ово решење важи од дана доношења , па све док за то постоје законски услови. 

 

 

 

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

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

бр. К399:  Предузеће за радиодифузну делатност и пружање услуга „TDI 

Radio Televizija “ д.о.о.  из Београда, ул Алексе Ненадовића 19-21-TDI Radio 

91,8;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је 

дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга бр. К399: Предузеће за 

радиодифузну делатност и пружање услуга „TDI Radio Televizija “ д.о.о.  из Београда, 

ул Алексе Ненадовића 19-21-TDI Radio 91,8  , МБ  20120169, почев од 26. 12. 2018. 

године па убудуће док за то постоје законски услови, у укупном износу од 2.182,05 

динара. 

 

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

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

изреке решења, односно износ од  181,84 динара до петог у месецу за текући месец, на 

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

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

решења. 

 

Ово решење важи од дана доношења , па све док за то постоје законски услови. 

 

 

 

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

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

бр. К400:  „Браничево медија центар “ д.о.о. из Петровца на Млави,ул. Бате 

Булића бб-ТВ Браничево;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је 

дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга бр. К400: „Браничево 

медија центар “ д.о.о. из Петровца на Млави,ул. Бате Булића бб-ТВ Браничево, МБ  

20293446, почев од 26. 12. 2018. године па убудуће док за то постоје законски услови, у 

укупном износу од 1.351,47 динара. 



 

 

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

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

изреке решења, односно износ од  112,62 динара до петог у месецу за текући месец, на 

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

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

решења. 

 

Ово решење важи од дана доношења , па све док за то постоје законски услови. 

 

 

 

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

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

бр. К401:  Привредно друштво „Kopernikus Radio televizija Krajina “ d.o.o. из 

Бoра, ул. Моше Пијаде 23- ТВ Сезам;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је 

дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга бр. К401: Привредно 

друштво „Kopernikus Radio televizija Krajina “ d.o.o. из Бoра, ул. Моше Пијаде 23- ТВ 

Сезам, МБ  17225880, почев од 26. 12. 2018. године па убудуће док за то постоје 

законски услови, у укупном износу од 2.257,20 динара. 

 

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

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

изреке решења, односно  износ од  188,10 динара до петог у месецу за текући месец, на 

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

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

решења. 

 

Ово решење важи од дана доношења , па све док за то постоје законски услови. 

 

 

 

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

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

бр. К402:  Друштво са ограниченом одговорношћу за емитовање радио 

програма „Radio HIT FM “  из Београда, ул. Максима Горког 56-HIT Music 

FM;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

 



 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је 

дужан да плаћа ималац дозволе за пружање медијских  услуга бр. К402 Друштво са 

ограниченом одговорношћу за емитовање радио програма „Radio HIT FM “  из 

Београда, ул. Максима Горког 56-HIT Music FM , МБ  20080683, почев од 26. 12. 2018. 

године па убудуће док за то постоје законски услови, у укупном износу од 6.088,31 

динара. 

 

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

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

изреке решења, односно износ од  507,36 динара до петог у месецу за текући месец, на 

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

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

решења. 

 

Ово решење важи од дана доношења , па све док за то постоје законски услови. 

 

 

 

 

 

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

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

бр. К386: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK INTERNATIONAL 

COMPANY“д.о.о. из Београда, Незнаног јунака бр.1-TV PINK BH;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг „PINK 

INTERNATIONAL COMPANY“д.о.о. из Београда, Незнаног јунака бр.1-TV PINK BH, 

почев  од 26. 12. 2018. године,у  износу 652.298,31 динар. 

 

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

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

изреке решења и то износ од  54.358,19 динара до петог у месецу за текући месец, на 

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

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

решења. 

 

Ово решење важи од дана доношења, па све док за то постоје законски услови. 

 

 

 

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

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



 

бр. К386: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK INTERNATIONAL 

COMPANY“д.о.о. из Београда, Незнаног јунака бр.1-TV PINK М;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг „PINK 

INTERNATIONAL COMPANY“д.о.о. из Београда, Незнаног јунака бр.1-TV PINK М, 

почев  од 26. 12. 2018. године ,у  износу 652.298,31 динара. 

 

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

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

изреке решења и то износ од 54.358,19  динара до петог у месецу за текући месец, на 

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

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

решења. 

 

Ово решење важи од дана доношења, па све док за то постоје законски услови. 

 

 

 

28. Разматрање и доношење допуског решења број Савета Регулаторног тела за 

електронске медије број 05-1377/18-4 од 02. 10. 2018. године, а на основу 

дописа Телекома Србија број 237919/1-2018;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Исправља се Решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број 05-

1377/18-4 од 02. 10. 2018. године тако што у ставу 2. после речи „овог решења“ додају 

речи од „од 01. 06. 2018. године“. 

 

 

 

29. Разматрање захтева Наша визија д.о.о. из Београда – Наша Инфо Балкан 

ТВ за враћање дозволе за пружање медијске услуге К 189-3 у смислу 

одредби члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе К 189-3 издате Наша визија д.о.о. из 

Београда - Наша Инфо Балкан ТВ у смислу одредби члана 89. став 1. тачка 1) Закона о 

електронским медијима. 

 



 

Позвати представника пму на следећу седницу Савета. 

 

 

 

30. Разматрање захтева Наша визија д.о.о. из Београда – Наша времеплов 

Балкан ТВ за враћање дозволе за пружање медијске услуге К 190-3 у смислу 

одредби члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе К 190-3 издате Наша визија д.о.о. из 

Београда - Наша времеплов Балкан ТВ у смислу одредби члана 89. став 1. тачка 1) 

Закона о електронским медијима. 

 

Позвати представника пму на следећу седницу Савета. 

 

 

 

31. Извештај са 10. пленарног састанка групе Европских регулатора за 

аудиовизуелне медијске услуге (ЕРГА);            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се извештај. 

 

 

32. Разматрање  и доношење одлуке поводом захтева „Радио телевизија 

Краљево и Ибарске новости“ д.о.о. из Краљева, Цара Лазара44/II- ТВ 

Краљево за приступ другом мултиплексу у алотменту Копаоник;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

«Радио телевизија Краљево и Ибарске новости“ д.о.о. из Краљева, Цара 

Лазара44/II- ТВ Краљево, додељује се право на приступ алотменту Копаоник, и  

 

Доноси се допунско решење о праву приступа алотменту Копаоник, којим је 

одређена логичка нумерација и које се Јавно предузеће „Емисиона техника и везе“ мора 

придржавати  у мрежи за  мултиплексирање и  дистрибуцију медијских садржаја. 

 

 

 

33. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Томислав 

Јефтић пр. снимање и издавање звучних записа и музике Мега, Варварин, 



 

Мареново бб-Радио Мега 99,9 за продужење дозволе за пружање медијске 

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

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за продужење дозволе за пружање медијске услуге ПМУ 

Томислав Јефтић пр. снимање и издавање звучних записа и музике Мега, Варварин, 

Мареново бб-Радио Мега 99,9. 

 

Ставља се пружалац медијске услуге Томислав Јефтић пр. снимање и издавање 

звучних записа и музике Мега, Варварин, Мареново бб-Радио Мега 99,9 под назор и 

налаже му се да периодично доставља снимке програма. 

 

 

 

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

403 од 05.11.2018. године године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге Preduzeće za informisanje i marketing Pink international company doo 

(Savski venac),  ул. Незнаног јунака 1, Београд-Савски Венац – 

SUPERSTARTV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским 

медијима;            

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге, бр. К 403 од 05.11.2018. године, 

пружаоцу медијске услуге Pink international company doo (Savski venac),  ул. Незнаног 

јунака 1, Београд-Савски Венац – SUPERSTARTV, сходно члану 89. став 1. тачка 1) 

Закона о електронским медијима. 

 

 

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

404 од 05.11.2018. године године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге Preduzeće za informisanje i marketing Pink international company doo 

(Savski venac),  ул. Незнаног јунака 1, Београд-Савски Венац – Starplustv, 

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

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге, бр. К 404 од 05.11.2018. године, 

пружаоцу медијске услуге Pink international company doo (Savski venac),  ул. Незнаног 

јунака 1, Београд-Савски Венац – Starplustv, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о 

електронским медијима. 

 



 

 

 

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

351-1 од 21.04.2017. године године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге Preduzeće za informisanje i marketing Pink international 

company doo (Savski venac),  ул. Незнаног јунака 1, Београд-Савски Венац – 

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

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозволе за пружање медијске услуге, бр. К 351-1 од 21.04.2017. 

године, пружаоцу медијске услуге Pink international company doo (Savski venac),  ул. 

Незнаног јунака 1, Београд-Савски Венац – Star TV, сходно члану 89. став 1. тачка 1) 

Закона о електронским медијима. 

 

 

 

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

захтева TV Channels Production d.o.o., Beograd-Zvezdara, ул. Светог Николе 

52, Београд  - STARPLUSTV, бр. 05-2549/18 од 26.12.2018. 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 TV Channels 

Production d.o.o., Beograd-Zvezdara, ул. Светог Николе 52, Београд - STARPLUSTV, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 

 

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

захтева TV Channels Production d.o.o., Beograd-Zvezdara, ул. Светог Николе 

52, Београд  - STAR TV, бр. 05-2550/18 од 26.12.2018. 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 TV Channels 

Production d.o.o., Beograd-Zvezdara, ул. Светог Николе 52, Београд  - STAR TV, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 

 



 

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

захтева TV Channels Production d.o.o., Beograd-Zvezdara, ул. Светог Николе 

52, Београд  - SUPERSTARTV, бр. 05-2545/18 од 26.12.2018. 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 TV Channels 

Production d.o.o., Beograd-Zvezdara, ул. Светог Николе 52, Београд - SUPERSTARTV, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 

 

Седница завршена у 15:00 часова. 

 

 

Записник сачинила: 

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ 

 

Јелена Коло 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


