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З А П И С Н И К 

 

са 231. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 31.07.2015. године, са почетком у 11,00 часова 

 

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

Пословника о раду Савета РРА, следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Караџић, председник Савета; 

2. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

3. митрополит Порфирије Перић 

4. Проф. мр Горан Пековић; 

5. Гордана Суша 

6. Милош Рајковић; 

7. Слободан Вељковић; 

8. Божидар Николић; 

9. Оливера Зекић 

 

Седници је присуствовала Рајка Галин Ћертић извршни директор. 

 

Седницом је председавао председник Савета, Горан Караџић, 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 издавању дозволе на захтев MEDIJSKI STUDIO MASTER 

VLADIMIR MARINKOVIĆ PR, Бучје, Трстеник- МАСТЕР ТВТ бр. 05-1581/15-2 

од 01.07.2015. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;   

3. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Radio Televizija Prima 

International d.o.o., ул. Рајка Тадића 20, Бајина Башта- ТВ Прима за покретање 

поступка утврђивања обавезног преноса телевизијског програма ТВ Прима 

путем електронске  комуникационе мреже  оператора Предузеће за 

телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.,, ул. Таковска 2, Београд, на подручју 

Бајине Баште, сходно члану 101. Закона о електронским комуникацијама; 

4. Доношење одлуке о покретању поступка изрицања мере против пружаоца 

медијске услуге Д.о.о. за производњу, трговину и услуге “Mix Media” – TV MIX, 

Краљево, ул. Ибарска бр. 21 – TV MIX због повреде одредбе из члана 53. Закона 

о електронским медијима;  



 

5. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге Привредном друштву за продукцију и промет „ПЕК-ТОН“ д.о.о., Кучево, 

Светог Савет бб – TВ Звижд пре истека времена на које је издата због постојања 

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

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

издата пружаоцу медијске услуге Српској православној цркви – Епархија 

Врањска из Врања, ул. Ивана Милутиновића бр. 26 – РАДИО ИСКОН;  

7. Разматрање извештај о извршеној промени власничке структуре  пружаоца 

медијске услуге радија  Новинска агенција BETA PRESS д.о.о. из Београда, ПЈ 

БЕТА радио из Новог Пазара, ул. Краља Милана бр. 4- РАДИО СТО ПЛУС и 

доношење одлуке;  

8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"РТВ Панонија" – ТВ Панонија из Новог Сада, пре истека времена на које је 

издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

9. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"Радио 016"д.о.о. – Радио 016 из Лесковца, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;   

10. Доношење одлуке о усвајању Правилника о аудиовизуелним комерцијалним 

комуникацијама;  

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „Риалити ТВ програми“ и 

доношење одлуке;   

12. Доношење одлуке о престанку важења дозволе за кабловско емитовање 

програма бр. К44/1 од 09.11.2011. године пружаоцу медијских услуга Културно 

спортски клуб, ул. Александра Карађорђевића 3, Чајетина - ТВ Чајетина, путем 

електронске комуникационе мреже Предузеће САТ ТВ МЕТЕОР д.о.о.- 

Кабловско-телекомуникациони системи, ул. Димитрија Туцовића 151, Ужице, 

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

13. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга Моја ТВ д.о.о. – МОЈА ТВ-

кабловски, Чачак, због постојања разлога из члана 89 став 1 тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  

14. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга Телевизија Телемарк д.о.о. – 

Телевизија Телемарк-кабловски, Чачак, због постојања разлога из члана 89 став 

1 тачка 8 Закона о електронским медијима;  

15. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга РТВ "Стрела" д.о.о. – ТВ Стрела-

кабловски, Велики Поповић, због постојања разлога из члана 89 став 1 тачка 8 

Закона о електронским медијима;  

16. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга Телевизија Галаксија 32 д.о.о. – ТВ 

Галаксија 32-кабловски, Чачак, због постојања разлога из члана 89 став 1 тачка 8 

Закона о електронским медијима;  

17. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга Тимочка телевизија и радио а.д. – 

BEST MUSIC- кабловски, Зајечар, због постојања разлога из члана 89 став 1 

тачка 8 Закона о електронским медијима;  

18. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга Радио телевизија "Четири С" д.о.о – 



 

ТВ 4С-кабловски, Бојник, због постојања разлога из члана 89 став 1 тачка 8 

Закона о електронским медијима;  

19. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга Телевизија Плус д.о.о. – ТВ Плус- 

кабловски, Крушевац, због постојања разлога из члана 89 став 1 тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  

20. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга "Mix Media" d.o.o. – TV MIX- 

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

електронским медијима; 

21. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга Цвијета Јовановић ПР – ТВ Кула- 

кабловски, Врбас, због постојања разлога из члана 89 став 1 тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  

22. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга RTV CITY d.o.o. – TV CITY- 

кабловски, Уб, због постојања разлога из члана 89 став 1 тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  

23. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга McBOXS d.o.o. – Music Box TV- 

кабловски, Зајечар, због постојања разлога из члана 89 став 1 тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  

24. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга Нова РС. Телевизија д.о.о. – 

NOVA.RS- кабловски, Београд, због постојања разлога из члана 89 став 1 тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

25. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга Тимочка телевизија и радио а.д. – 

РТЗ- кабловски, Зајечар, због постојања разлога из члана 89 став 1 тачка 8 

Закона о електронским медијима;  

26. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга Имре Пастор ПР Агенција за пр.и 

емит.тв.прог.ТИСА – Tisa Info Kanal- кабловски, Бечеј, због постојања разлога 

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

27. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга Привредно друштво за 

телекомуникације "ТВ Метрополис" д.о.о. –М МОЈА ТВ, Београд, због 

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

28. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга АД "Тимочка телевизија" – BEST 

TV, Зајечар, због постојања разлога из члана 89 став 1 тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

29. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга ТВ Банат д.о.о. – ТВ Банат, Вршац, 

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

медијима;  

30. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга "Клисура продукција" д.о.о. – ТВ 

Клисура, Грделица, због постојања разлога из члана 89 став 1 тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 



 

31. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга "Екран" о.д. Енвер Исламовић и др. 

- Санџак ТВ, Нови Пазар, због постојања разлога из члана 89 став 1 тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

32. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга РТВ Кладово д.о.о. – ТВ Кладово, 

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

електронским медијима; 

33. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга "Пек-тон" д.о.о. – ТВ Звижд, 

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

медијима; 

34. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга "Руф" д.о.о. – ТВ Кучево, Петровац 

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

електронским медијима;  

35. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга GMC Trade d.o.o. – TV Gem, 

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

електронским медијима;  

36. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга "ТВ Плус" д.о.о. – ТВ Плус, 

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

електронским медијима; 

37. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека времена 

на које је издата пружаоцу медијских услуга РТВ "Prima internacional" d.o.o. – 

ТВ Прима, Бајина Башта, због постојања разлога из члана 89 став 1 тачка 8 

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 231. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Доношење одлуке о издавању дозволе на захтев MEDIJSKI STUDIO 

MASTER VLADIMIR MARINKOVIĆ PR, Бучје, Трстеник- МАСТЕР ТВТ 

бр. 05-1581/15-2 од 01.07.2015. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима;   

3. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Radio Televizija Prima 

International d.o.o., ул. Рајка Тадића 20, Бајина Башта- ТВ Прима за 

покретање поступка утврђивања обавезног преноса телевизијског програма 

ТВ Прима путем електронске  комуникационе мреже  оператора Предузеће 

за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.,, ул. Таковска 2, Београд, на 



 

подручју Бајине Баште, сходно члану 101. Закона о електронским 

комуникацијама; 

4. Доношење одлуке о покретању поступка изрицања мере против пружаоца 

медијске услуге Д.о.о. за производњу, трговину и услуге “Mix Media” – TV 

MIX, Краљево, ул. Ибарска бр. 21 – TV MIX због повреде одредбе из члана 

53. Закона о електронским медијима;  

5. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пружаоцу 

медијске услуге Привредном друштву за продукцију и промет „ПЕК-ТОН“ 

д.о.о., Кучево, Светог Савет бб – TВ Звижд пре истека времена на које је 

издата због постојања разлога из члана 89  став 1 тачка  1) Закона о 

електронским медијима;  

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

је издата пружаоцу медијске услуге Српској православној цркви – Епархија 

Врањска из Врања, ул. Ивана Милутиновића бр. 26 – РАДИО ИСКОН;  

7. Разматрање извештај о извршеној промени власничке структуре  пружаоца 

медијске услуге радија  Новинска агенција BETA PRESS д.о.о. из Београда, 

ПЈ БЕТА радио из Новог Пазара, ул. Краља Милана бр. 4- РАДИО СТО 

ПЛУС и доношење одлуке;  

8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"РТВ Панонија" – ТВ Панонија из Новог Сада, пре истека времена на које 

је издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

9. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"Радио 016"д.о.о. – Радио 016 из Лесковца, пре истека времена на које је 

издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;   

10. Доношење одлуке о усвајању Правилника о аудиовизуелним 

комерцијалним комуникацијама;  

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „Риалити ТВ програми“ 

и доношење одлуке;   

12. Доношење одлуке о престанку важења дозволе за кабловско емитовање 

програма бр. К44/1 од 09.11.2011. године пружаоцу медијских услуга 

Културно спортски клуб, ул. Александра Карађорђевића 3, Чајетина - ТВ 

Чајетина, путем електронске комуникационе мреже Предузеће САТ ТВ 

МЕТЕОР д.о.о.- Кабловско-телекомуникациони системи, ул. Димитрија 

Туцовића 151, Ужице, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о 

електронским медијима;  

13. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга Моја ТВ д.о.о. – МОЈА 

ТВ-кабловски, Чачак, због постојања разлога из члана 89 став 1 тачка 8 

Закона о електронским медијима;  

14. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга Телевизија Телемарк 

д.о.о. – Телевизија Телемарк-кабловски, Чачак, због постојања разлога из 

члана 89 став 1 тачка 8 Закона о електронским медијима;  

15. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга РТВ "Стрела" д.о.о. – 

ТВ Стрела-кабловски, Велики Поповић, због постојања разлога из члана 89 

став 1 тачка 8 Закона о електронским медијима;  

16. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга Телевизија Галаксија 



 

32 д.о.о. – ТВ Галаксија 32-кабловски, Чачак, због постојања разлога из 

члана 89 став 1 тачка 8 Закона о електронским медијима;  

17. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга Тимочка телевизија и 

радио а.д. – BEST MUSIC- кабловски, Зајечар, због постојања разлога из 

члана 89 став 1 тачка 8 Закона о електронским медијима;  

18. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга Радио телевизија 

"Четири С" д.о.о – ТВ 4С-кабловски, Бојник, због постојања разлога из 

члана 89 став 1 тачка 8 Закона о електронским медијима;  

19. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга Телевизија Плус д.о.о. 

– ТВ Плус- кабловски, Крушевац, због постојања разлога из члана 89 став 1 

тачка 8 Закона о електронским медијима;  

20. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга "Mix Media" d.o.o. – 

TV MIX- кабловски, Краљево, због постојања разлога из члана 89 став 1 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

21. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга Цвијета Јовановић ПР 

– ТВ Кула- кабловски, Врбас, због постојања разлога из члана 89 став 1 

тачка 8 Закона о електронским медијима;  

22. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга RTV CITY d.o.o. – TV 

CITY- кабловски, Уб, због постојања разлога из члана 89 став 1 тачка 8 

Закона о електронским медијима;  

23. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга McBOXS d.o.o. – Music 

Box TV- кабловски, Зајечар, због постојања разлога из члана 89 став 1 

тачка 8 Закона о електронским медијима;  

24. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга Нова РС. Телевизија 

д.о.о. – NOVA.RS- кабловски, Београд, због постојања разлога из члана 89 

став 1 тачка 8 Закона о електронским медијима; 

25. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга Тимочка телевизија и 

радио а.д. – РТЗ- кабловски, Зајечар, због постојања разлога из члана 89 

став 1 тачка 8 Закона о електронским медијима;  

26. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга Имре Пастор ПР 

Агенција за пр.и емит.тв.прог.ТИСА – Tisa Info Kanal- кабловски, Бечеј, 

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

медијима;  

27. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга Привредно друштво 

за телекомуникације "ТВ Метрополис" д.о.о. –М МОЈА ТВ, Београд, због 

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

медијима;  

28. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга АД "Тимочка 



 

телевизија" – BEST TV, Зајечар, због постојања разлога из члана 89 став 1 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

29. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга ТВ Банат д.о.о. – ТВ 

Банат, Вршац, због постојања разлога из члана 89 став 1 тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  

30. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга "Клисура 

продукција" д.о.о. – ТВ Клисура, Грделица, због постојања разлога из члана 

89 став 1 тачка 8 Закона о електронским медијима; 

31. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга "Екран" о.д. Енвер 

Исламовић и др. - Санџак ТВ, Нови Пазар, због постојања разлога из члана 

89 став 1 тачка 8 Закона о електронским медијима; 

32. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга РТВ Кладово д.о.о. – 

ТВ Кладово, Кладово, због постојања разлога из члана 89 став 1 тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

33. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга "Пек-тон" д.о.о. – ТВ 

Звижд, Кучево, због постојања разлога из члана 89 став 1 тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

34. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга "Руф" д.о.о. – ТВ 

Кучево, Петровац на Млави, због постојања разлога из члана 89 став 1 

тачка 8 Закона о електронским медијима;  

35. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга GMC Trade d.o.o. – TV 

Gem, Лазаревац, због постојања разлога из члана 89 став 1 тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  

36. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга "ТВ Плус" д.о.о. – ТВ 

Плус, Крушевац, због постојања разлога из члана 89 став 1 тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

37. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга РТВ "Prima 

internacional" d.o.o. – ТВ Прима, Бајина Башта, због постојања разлога из 

члана 89 став 1 тачка 8 Закона о електронским медијима;  

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

О Д Л У К У 

 

Усваја се дневни ред 231. ванредне седнице Савета. 

 

  

2. Доношење одлуке о издавању дозволе на захтев MEDIJSKI STUDIO 

MASTER VLADIMIR MARINKOVIĆ PR, Бучје, Трстеник- МАСТЕР 



 

ТВТ бр. 05-1581/15-2 од 01.07.2015. 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 на захтев MEDIJSKI STUDIO MASTER VLADIMIR MARINKOVIĆ 

PR, Бучје, Трстеник- МАСТЕР ТВТ, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

  

3. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Radio Televizija 

Prima International d.o.o., ул. Рајка Тадића 20, Бајина Башта- ТВ Прима 

за покретање поступка утврђивања обавезног преноса телевизијског 

програма ТВ Прима путем електронске  комуникационе мреже  

оператора Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.,, ул. 

Таковска 2, Београд, на подручју Бајине Баште, сходно члану 101. 

Закона о електронским комуникацијама; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да обавести Републичку агенција за електронске 

комуникације и поштанске услуге о испуњености услова прописаног чланом 101. тачка 

2. Закона о електронским комуникацијама од стране пружаоца медисјке услуге Radio 

Televizija Prima International d.o.o., ул. Рајка Тадића 20, Бајина Башта- ТВ Прима, 

односно да се упути захтев за одређивање обавезног преноса телевизијског програма 

ТВ Јасеница путем електронске  комуникационе мреже  кабловског оператора, на 

подручју Бајине Баште, сходно члану 101. Закона о електронским комуникацијама.  

 

  

4. Доношење одлуке о покретању поступка изрицања мере против 

пружаоца медијске услуге Д.о.о. за производњу, трговину и услуге “Mix 

Media” – TV MIX, Краљево, ул. Ибарска бр. 21 – TV MIX због повреде 

одредбе из члана 53. Закона о електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мере против пружаоца медијске услуге Д.о.о. за 

производњу, трговину и услуге “Mix Media” – TV MIX, Краљево, ул. Ибарска бр. 21 – 

TV MIX због повреде одредбе из члана 53. Закона о електронским медијима; 

 

Позвати представника пружаоца медијске услуге Д.о.о. за производњу, трговину и 

услуге “Mix Media” – TV MIX, Краљево, ул. Ибарска бр. 21 – TV MIX на следећу 

седницу Савета ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање поступка. 



 

 

  

5. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пружаоцу 

медијске услуге Привредном друштву за продукцију и промет „ПЕК-

ТОН“ д.о.о., Кучево, Светог Савет бб – TВ Звижд пре истека времена на 

које је издата због постојања разлога из 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 за пружање медијске услуге пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Привредном друштву за 

продукцију и промет „ПЕК-ТОН“ д.о.о., Кучево, Светог Савет бб – TВ Звижд због 

постојања разлога из члана 89 став 1 тачка 1) Закона о електорнским медијима. 

 

Позвати представника пружаоца медијске услуге Привредног друштва за продукцију и 

промет „ПЕК-ТОН“ д.о.о., Кучево, Светог Савет бб – TВ Звижд на следећу седницу 

Савета Регулатора ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

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

које је издата пружаоцу медијске услуге Српској православној цркви – 

Епархија Врањска из Врања, ул. Ивана Милутиновића бр. 26 – РАДИО 

ИСКОН;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за емитовање радио програма пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Српској православној цркви – 

Епархија Врањска из Врања, ул. Ивана Милутиновића бр. 26 – РАДИО ИСКОН, због 

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

 

Позвати представника РАДИО ИСКОН на следећу седницу Савета Регулаторног тела 

за електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање 

поступка одузимања дозволе. 

  

7. Разматрање извештај о извршеној промени власничке структуре  

пружаоца медијске услуге радија  Новинска агенција BETA PRESS д.о.о. 

из Београда, ПЈ БЕТА радио из Новог Пазара, ул. Краља Милана бр. 4- 

РАДИО СТО ПЛУС и доношење одлуке;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 



 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис РАДИО СТО ПЛУС, којим ће обавестити истог да је према одредби из 

члана 105. став 1. Закона о електронским медијима ("Службени гласник РС", бр. 

83/2014), ималац дозволе за пружање медијске услуге дужан да сваку промену 

власничке структуре у основном капиталу (промена оснивача или промена висине 

учешћа оснивача у капиталу), претходно пријави Регулатору у писменој форми. Савет 

Регулатора ће убудуће, у случају непријављивања промене власничке структуре 

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

електронским медијима. 

 

Даје се налог Стручној служби да изврши промену података на сајту Регулатора и у 

дозволи за емитовање програма РАДИО СТО ПЛУС а који се односе на власничку 

структуру наведеног имаоца дозволе. 

  

8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге  "РТВ Панонија" – ТВ Панонија из Новог Сада, пре истека 

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

електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Ставља се ван снаге одлука о одузимању дозволе од 29.06.2015.године и обустаља 

поступак одузимања дозволе за ПМУ "РТВ Панонија" – ТВ Панонија из Новог Сада. 

  

9. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге  "Радио 016"д.о.о. – Радио 016 из Лесковца, пре истека времена на 

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

медијима;   

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  "Радио 

016"д.о.о. – Радио 016 из Лесковца.  

  

10. Доношење одлуке о усвајању Правилника о аудиовизуелним 

комерцијалним комуникацијама;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 



 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Правилник о аудиовизуелним комерцијалним комуникацијама. 

 

Правилник објавити у Службеном гласнику РС. 

 

  

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „Риалити ТВ 

програми“ и доношење одлуке;   

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се извештај „Риалити ТВ програми“. 

 

Извештај обавити на веб сајту РЕМ-а.  

  

12. Доношење одлуке о престанку важења дозволе за кабловско емитовање 

програма бр. К44/1 од 09.11.2011. године пружаоцу медијских услуга 

Културно спортски клуб, ул. Александра Карађорђевића 3, Чајетина - 

ТВ Чајетина, путем електронске комуникационе мреже Предузеће САТ 

ТВ МЕТЕОР д.о.о.- Кабловско-телекомуникациони системи, ул. 

Димитрија Туцовића 151, Ужице, 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 Регулаторног тела за електронске медије за кабловско емитовање 

телевизијског програма бр. К 44/1 од 09. новембра 2011. године, пружаоцу медијске 

услуге Културно спортски клуб, ул. Александра Карађорђевића 3, Чајетина - ТВ 

Чајетина, пре истека времена на које је издата, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона 

о електронских медија. 

 

Брише се дозволе Регулаторног тела за електронске медије бр. К 44/1 од 09. новембра 

2011. године за кабловско емитовање  телевизијског програма пружаоца медијске 

услуге Културно спортски клуб, ул. Александра Карађорђевића 3, Чајетина - ТВ 

Чајетина из Регистра дозвола кабловских емитера. 

  

13.  Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга Моја ТВ д.о.о. – 

МОЈА ТВ-кабловски, Чачак, 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 

кабловском пружаоцу медијске услуге Моја ТВ д.о.о. – МОЈА ТВ-кабловски, Чачак 

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

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

14. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга Телевизија 

Телемарк д.о.о. – Телевизија Телемарк-кабловски, Чачак, 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 

кабловском пружаоцу медијске услуге Телевизија Телемарк д.о.о. – Телевизија 

Телемарк-кабловски, Чачак због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о 

електронским медијима. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

15. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга РТВ "Стрела" 

д.о.о. – ТВ Стрела-кабловски, Велики Поповић, 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 

кабловском пружаоцу медијске услуге РТВ "Стрела" д.о.о. – ТВ Стрела-кабловски, 

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

електронским медијима. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 



 

  

16. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга Телевизија 

Галаксија 32 д.о.о. – ТВ Галаксија 32-кабловски, Чачак, 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 

кабловском пружаоцу медијске услуге Телевизија Галаксија 32 д.о.о. – ТВ Галаксија 

32-кабловски, Чачак због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о 

електронским медијима. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

17. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга Тимочка 

телевизија и радио а.д. – BEST MUSIC- кабловски, Зајечар, 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 

кабловском пружаоцу медијске услуге Тимочка телевизија и радио а.д. – BEST MUSIC- 

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

електронским медијима. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

18. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга Радио телевизија 

"Четири С" д.о.о – ТВ 4С-кабловски, Бојник, 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 

кабловском пружаоцу медијске услуге Радио телевизија "Четири С" д.о.о – ТВ 4С-

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

електронским медијима. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

19. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга Телевизија Плус 

д.о.о. – ТВ Плус- кабловски, Крушевац, 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 

кабловском пружаоцу медијске услуге Телевизија Плус д.о.о. – ТВ Плус- кабловски, 

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

медијима. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

20. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга "Mix Media" d.o.o. 

– TV MIX- кабловски, Краљево, због постојања разлога из члана 89 став 

1 тачка 8 Закона о електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

кабловском пружаоцу медијске услуге "Mix Media" d.o.o. – TV MIX- кабловски, 

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

медијима. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

21. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга Цвијета Јовановић 



 

ПР – ТВ Кула- кабловски, Врбас, 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 

кабловском пружаоцу медијске услуге Цвијета Јовановић ПР – ТВ Кула- кабловски, 

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

медијима. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

22. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга RTV CITY d.o.o. – 

TV CITY- кабловски, Уб, 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 

кабловском пружаоцу медијске услуге RTV CITY d.o.o. – TV CITY- кабловски, Уб због 

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

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

23. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга McBOXS d.o.o. – 

Music Box TV- кабловски, Зајечар, 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 

кабловском пружаоцу медијске услуге McBOXS d.o.o. – Music Box TV- кабловски, 

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

медијима. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 



 

  

24. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга Нова РС. 

Телевизија д.о.о. – NOVA.RS- кабловски, Београд, 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 

кабловском пружаоцу медијске услуге Нова РС. Телевизија д.о.о. – NOVA.RS- 

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

електронским медијима. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

25. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга Тимочка 

телевизија и радио а.д. – РТЗ- кабловски, Зајечар, 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 

кабловском пружаоцу медијске услуге Тимочка телевизија и радио а.д. – РТЗ- 

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

електронским медијима. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

 

26. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга Имре Пастор ПР 

Агенција за пр.и емит.тв.прог.ТИСА – Tisa Info Kanal- кабловски, Бечеј, 

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 

кабловском пружаоцу медијске услуге Имре Пастор ПР Агенција за пр.и 

емит.тв.прог.ТИСА – Tisa Info Kanal- кабловски, Бечеј због постојања разлога из члана 

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

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

  

27. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга Привредно 

друштво за телекомуникације "ТВ Метрополис" д.о.о. –М МОЈА ТВ, 

Београд, 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 телевизије Привредно друштво за телекомуникације "ТВ 

Метрополис" д.о.о. –М МОЈА ТВ, Београд због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8. Закона о електронским медијима. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

28. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга АД "Тимочка 

телевизија" – BEST TV, Зајечар, 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 телевизије АД "Тимочка телевизија" – BEST TV, Зајечар 

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

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења.  

  

29. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга ТВ Банат д.о.о. – 

ТВ Банат, Вршац, 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 телевизије ТВ Банат д.о.о. – ТВ Банат, Вршац због постојања 

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

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

30. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга "Клисура 

продукција" д.о.о. – ТВ Клисура, Грделица, 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 телевизије "Клисура продукција" д.о.о. – ТВ Клисура, 

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

медијима. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

31. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга "Екран" о.д. Енвер 

Исламовић и др. - Санџак ТВ, Нови Пазар, 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 телевизије "Екран" о.д. Енвер Исламовић и др. - Санџак ТВ, 

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

медијима. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 



 

  

32. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга РТВ Кладово д.о.о. 

– ТВ Кладово, Кладово, 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 телевизије РТВ Кладово д.о.о. – ТВ Кладово, Кладово због 

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

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

33. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга "Пек-тон" д.о.о. – 

ТВ Звижд, Кучево, 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 телевизије "Пек-тон" д.о.о. – ТВ Звижд, Кучево због 

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

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

34.  Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга "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 телевизије "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 следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

35. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга GMC Trade d.o.o. – 

TV Gem, Лазаревац, 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 телевизије GMC Trade d.o.o. – TV Gem, Лазаревац због 

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

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

 

36. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга "ТВ Плус" д.о.о. – 

ТВ Плус, Крушевац, 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 телевизије "ТВ Плус" д.о.о. – ТВ Плус, Крушевац због 

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

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

 

37. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пре истека 

времена на које је издата пружаоцу медијских услуга РТВ "Prima 

internacional" d.o.o. – 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 телевизије РТВ "Prima internacional" d.o.o. – ТВ Прима, 



 

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

електронским медијима. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

 

 

 

 

 

Седница завршена у 12:00 часова. 

 

У Београду,        

дана 31. јула  2015. године                                                       

Записник сачинила 

 

Драгана Таљић 

                     председник Савета 

 

                                                                                                                       Горан Караџић  

 


