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Број: 
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З А П И С Н И К 

 

са 245. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 16.12.2015. године, са почетком у 13,00 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. Милош Рајковић; 

5. Слободан Вељковић; 

6. Божидар Николић; 

7. Оливера Зекић 

8. Гордана Суша 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

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. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредног 

друштва „Радио телевизија Краљево и Ибарске Новости“д.о.о, Краљево – ТВ 

Краљево, 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 RADIO 

TELEVIZIJA NOVI PAZAR д.о.о., ул. Стане Бачанин бр. 29, Нови Пазар - 

РЕГИОНАЛНА ТВ (раније: Јавно предузеће за информисање „Нови Пазар“) за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. 

Закона о електронским медијима; 

4. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге „РАДИО 

СОМБОР“ A.Д, -  у стечају, ул. Трг Светог Ђорђа бр. 1, Сомбор – РАДИО 

СОМБОР  за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 

88. став 2. Закона о електронским медијима; 

5. Измена одлуке Савета Регулатора донете на седници одржаној 10.12.2015. 

године у вези са продужењем дозволе за пружање медијске услуге ЈАВНОМ 



 

ПРЕДУЗЕЋУ „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВРАЊЕ “, ул. Партизанска бр. 17 а, 

Врања, – ТВ ВРАЊЕ, а у вези са дописом Агенције за приватизацију сл. 0912-

0312/15 од 10. 12. 2015. године (наш број 05-3333/15-3 од 11. 12. 2015. године); 

6. Измена одлуке Савета Регулатора донете на седници одржаној 10.12.2015. 

године у вези са продужењем дозволе за пружање медијске услуге ЈАВНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВРАЊЕ “, ул. Партизанска бр. 17 а, 

Врања, – РАДИО ВРАЊЕ, а у вези са дописом Агенције за приватизацију сл. 

0912-0312/15 од 10. 12. 2015. године (наш број 05-3333/15-3 од 11. 12. 2015. 

године); 

7. Измена одлуке Савета Регулатора донете на седници одржаној 10.12.2015. 

године у вези са продужењем дозволе за пружање медијске услуге ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ШТАМПА, РАДИО И ФИЛМ“,  ул. Моше Пијаде бр. 19, Бор – 

ТВ БОР, а у вези са дописом Агенције за приватизацију сл. 0912-0312/15 од 10. 

12. 2015. године (наш број 05-3333/15-3 од 11. 12. 2015. године); 

8. Измена одлуке Савета Регулатора донете на седници одржаној 10.12.2015. 

године у вези са захтевом пружаоца медијске услуге ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„РАДИО ЗРЕЊАНИН“, ул. Народне омладине бр. 1, Зрењанин – РАДИО 

ЗРЕЊАНИН, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

9. Измена одлуке Савета Регулатора донете на седници одржаној 10.12.2015. 

године у вези са продужењем дозволе за пружање медијске услуге РТВ Енигма 

д.о.о., ул. Нововаропка бб, Пријепоље – ТВ Енигма за продужење дозволе за 

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

медијима; 

10. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавног предузећа за информисање радио телевизија 

Стара Пазова, ул. Краља Петра бр. 10, Стара Пазова; 

11. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Радио-телевизија Инђија, ул. Војводе Степе бр. 1/3, 

Инђија; 

12. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Друштва са ограниченом одговорношћу 

информативно пропагандни центар Кула, ул. Максима Горког бр.1, Кула; 

13. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу – Извештај о броју 

неправилности предвиђених за поступање код националних ТВ пружалаца 

медијских услуга у вези са аудио-визуелном комерцијалном комуникацијом на 

основу Закона о електронским медијима и Закона о оглашавању за октобар 

месец 2015. године и доношење одлуке; 

14. Разматрање Правилника о допунама Правилника о преласку са аналогног на 

дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу и 

доношење одлуке;  

15. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Јавног 

предузећа за информисање Врбас, Врбас, Маршала Тита 105 – Радио Врбас за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. 

Закона о електронским медијима;  

 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 



 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 245. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Привредног друштва „Радио телевизија Краљево и Ибарске Новости“д.о.о, 

Краљево – ТВ Краљево, 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 RADIO 

TELEVIZIJA NOVI PAZAR д.о.о., ул. Стане Бачанин бр. 29, Нови Пазар - 

РЕГИОНАЛНА ТВ (раније: Јавно предузеће за информисање „Нови 

Пазар“) за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

4. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

„РАДИО СОМБОР“ A.Д, -  у стечају, ул. Трг Светог Ђорђа бр. 1, Сомбор – 

РАДИО СОМБОР  за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

5. Измена одлуке Савета Регулатора донете на седници одржаној 10.12.2015. 

године у вези са продужењем дозволе за пружање медијске услуге ЈАВНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВРАЊЕ “, ул. Партизанска бр. 17 а, 

Врања, – ТВ ВРАЊЕ, а у вези са дописом Агенције за приватизацију сл. 

0912-0312/15 од 10. 12. 2015. године (наш број 05-3333/15-3 од 11. 12. 2015. 

године); 

6. Измена одлуке Савета Регулатора донете на седници одржаној 10.12.2015. 

године у вези са продужењем дозволе за пружање медијске услуге ЈАВНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВРАЊЕ “, ул. Партизанска бр. 17 а, 

Врања, – РАДИО ВРАЊЕ, а у вези са дописом Агенције за приватизацију 

сл. 0912-0312/15 од 10. 12. 2015. године (наш број 05-3333/15-3 од 11. 12. 2015. 

године); 

7. Измена одлуке Савета Регулатора донете на седници одржаној 10.12.2015. 

године у вези са продужењем дозволе за пружање медијске услуге ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ШТАМПА, РАДИО И ФИЛМ“,  ул. Моше Пијаде бр. 19, Бор 

– ТВ БОР, а у вези са дописом Агенције за приватизацију сл. 0912-0312/15 од 

10. 12. 2015. године (наш број 05-3333/15-3 од 11. 12. 2015. године); 

8. Измена одлуке Савета Регулатора донете на седници одржаној 10.12.2015. 

године у вези са захтевом пружаоца медијске услуге ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„РАДИО ЗРЕЊАНИН“, ул. Народне омладине бр. 1, Зрењанин – РАДИО 

ЗРЕЊАНИН, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

9. Измена одлуке Савета Регулатора донете на седници одржаној 10.12.2015. 

године у вези са продужењем дозволе за пружање медијске услуге РТВ 

Енигма д.о.о., ул. Нововаропка бб, Пријепоље – ТВ Енигма за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о 

електронским медијима; 



 

10. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавног предузећа за информисање радио 

телевизија Стара Пазова, ул. Краља Петра бр. 10, Стара Пазова; 

11. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Радио-телевизија Инђија, ул. Војводе Степе бр. 

1/3, Инђија; 

12. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Друштва са ограниченом одговорношћу 

информативно пропагандни центар Кула, ул. Максима Горког бр.1, Кула; 

13. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу – Извештај о броју 

неправилности предвиђених за поступање код националних ТВ пружалаца 

медијских услуга у вези са аудио-визуелном комерцијалном комуникацијом 

на основу Закона о електронским медијима и Закона о оглашавању за 

октобар месец 2015. године и доношење одлуке; 

14. Разматрање Правилника о допунама Правилника о преласку са аналогног 

на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу и 

доношење одлуке;  

15. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Јавног предузећа за информисање Врбас, Врбас, Маршала Тита 105 – Радио 

Врбас за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 

88. став 2. Закона о електронским медијима;  

 

  

2. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Привредног друштва „Радио телевизија Краљево и Ибарске Новости“д.о.о, 

Краљево – ТВ Краљево, 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 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

 

  

 

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге RADIO 

TELEVIZIJA NOVI PAZAR д.о.о., ул. Стане Бачанин бр. 29, Нови Пазар - 

РЕГИОНАЛНА ТВ (раније: Јавно предузеће за информисање „Нови 

Пазар“) 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 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

 

 



 

  

 

4. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

„РАДИО СОМБОР“ A.Д, -  у стечају, ул. Трг Светог Ђорђа бр. 1, Сомбор – 

РАДИО СОМБОР  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 

 

Ставља се ван снаге одлука Савета Регулатора којом је усвојен захтев пружаоца 

медијске услуге РАДИО СОМБОР за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

 

Одбија се захтев пружаоца медијске услуге РАДИО СОМБОР за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 3. Закона о електронским 

медијима. 

  

 

5. Измена одлуке Савета Регулатора донете на седници одржаној 10.12.2015. 

године у вези са продужењем дозволе за пружање медијске услуге ЈАВНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВРАЊЕ “, ул. Партизанска бр. 17 а, 

Врања, – ТВ ВРАЊЕ, а у вези са дописом Агенције за приватизацију сл. 

0912-0312/15 од 10. 12. 2015. године (наш број 05-3333/15-3 од 11. 12. 2015. 

године); 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Ставља се ван снаге одлука Савета Регулатора којом је усвојен захтев пружаоца 

медијске услуге ТВ ВРАЊЕ за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

 

Одбија се захтев пружаоца медијске услуге ТВ ВРАЊЕ за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 3. Закона о електронским 

медијима. 

  

 

6. Измена одлуке Савета Регулатора донете на седници одржаној 10.12.2015. 

године у вези са продужењем дозволе за пружање медијске услуге ЈАВНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВРАЊЕ “, ул. Партизанска бр. 17 а, 

Врања, – РАДИО ВРАЊЕ, а у вези са дописом Агенције за приватизацију 

сл. 0912-0312/15 од 10. 12. 2015. године (наш број 05-3333/15-3 од 11. 12. 2015. 

године); 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 



 

 

Ставља се ван снаге одлука Савета Регулатора којом је усвојен захтев пружаоца 

медијске услуге РАДИО ВРАЊЕ за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

 

Одбија се захтев пружаоца медијске услуге РАДИО ВРАЊЕ за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 3. Закона о електронским 

медијима. 

 

  

 

7. Измена одлуке Савета Регулатора донете на седници одржаној 10.12.2015. 

године у вези са продужењем дозволе за пружање медијске услуге ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ШТАМПА, РАДИО И ФИЛМ“,  ул. Моше Пијаде бр. 19, Бор 

– ТВ БОР, а у вези са дописом Агенције за приватизацију сл. 0912-0312/15 од 

10. 12. 2015. године (наш број 05-3333/15-3 од 11. 12. 2015. године); 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Ставља се ван снаге одлука Савета Регулатора којом је усвојен захтев пружаоца 

медијске услуге ТВ БОР за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима. 

 

Одбија се захтев пружаоца медијске услуге ТВ БОР за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге у складу са чланом 88. став 3. Закона о електронским медијима. 

 

 

  

8. Измена одлуке Савета Регулатора донете на седници одржаној 10.12.2015. 

године у вези са захтевом пружаоца медијске услуге ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„РАДИО ЗРЕЊАНИН“, ул. Народне омладине бр. 1, Зрењанин – РАДИО 

ЗРЕЊАНИН, 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 

 

Ставља се ван снаге одлука Савета Регулатора којом је усвојен захтев пружаоца 

медијске услуге Радио Зрењанин за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

 

Одбија се захтев пружаоца медијске услуге Радио Зрењанин  за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 3. Закона о електронским 

медијима. 

 

  

 



 

9. Измена одлуке Савета Регулатора донете на седници одржаној 10.12.2015. 

године у вези са продужењем дозволе за пружање медијске услуге РТВ 

Енигма д.о.о., ул. Нововаропка бб, Пријепоље – ТВ Енигма 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 

 

Ставља се ван снаге одлука Савета Регулатора којом је одбијен захтев пружаоца 

медијске услуге РТВ Енигма д.о.о., ул. Нововаропка бб, Пријепоље – ТВ Енигма за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о 

електронским медијима. 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

 

  

 

10. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавног предузећа за информисање радио 

телевизија Стара Пазова, ул. Краља Петра бр. 10, Стара Пазова; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се  решење којом се утврђује висина накнаде за пружање медијске услуге, 

почев од дана доношења одлуке Савета Регулатора, па убудуће, док за то постоје 

законски услови. Висина годишње накнаде за емитовање радио програма за Стару 

Пазову је 25.313,00 динара. 

 

Налаже се Стручној служби да изврши промену података у дозволи за пружање 

медијске услуге ЈП РТВ  Стара Пазова и у Регистру медијских услуга. 

 

Налаже се Служби за надзор и анализу пружалаца медијских услуга да сходно 

одредбама из члана 9. Уговора о приватизацији, врши надзор над емитованим 

програмом ЈП РТВ Стара Пазова и да на основу достављеног материјала сачини 

годишњи извештај . 

 

Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима 

према пружаоцу медијске услуге Предузећа за информисање радио телевизија Стара 

пазова д.о.о, ул. Краља Петра бр. 10, Стара Пазова, због повреде одредаба 24. Закона о 

електронским медијима. 

 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 

 

 

 



 

  

 

11. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Радио-телевизија Инђија, ул. Војводе Степе бр. 

1/3, Инђија; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се  решење којим се утврђује висина накнаде за пружање медијске услуге, 

почев од дана доношења одлуке Савета Регулатора, па убудуће, док за то постоје 

законски услови у износу од 18.520,00 динара. 

 

Налаже се Стручној служби да изврши промену података у дозволи за пружање 

медијске услуге РАДИО ИНЂИЈА и у Регистру медијских услуга. 

 

Налаже се Служби за надзор и анализу пружалаца медијских услуга да сходно 

одредбама из члана 9. Уговора о приватизацији, врши надзор над емитованим 

програмом РАДИО ИНЂИЈА и да на основу достављеног материјала сачини годишњи 

извештај. 

 

  

 

12. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Друштва са ограниченом одговорношћу 

информативно пропагандни центар Кула, ул. Максима Горког бр.1, Кула; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се  којом се утврђује висина накнаде за пружање медијске услуге, почев од дана 

доношења одлуке Савета Регулатора, па убудуће, док за то постоје законски услови у 

износу од 16.583,00 динара. 

 

Налаже се Стручној служби да изврши промену података у дозволи за пружање 

медијске услуге РАДИО КУЛСКА КОМУНА и у Регистру медијских услуга. 

 

Налаже се Служби за надзор и анализу пружалаца медијских услуга да сходно 

одредбама из члана 9. Уговора о приватизацији, врши надзор над емитованим 

програмом РАДИО КУЛСКА КОМУНА и да на основу достављеног материјала сачини 

годишњи извештај. 

 

Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима 

према пружаоцу медијске услуге РАДИО КУЛСКА КОМУНА, због повреде одредаба 

24. Закона о електронским медијима. 

 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 



 

 

 

  

 

13. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу – Извештај о броју 

неправилности предвиђених за поступање код националних ТВ пружалаца 

медијских услуга у вези са аудио-визуелном комерцијалном комуникацијом 

на основу Закона о електронским медијима и Закона о оглашавању за 

октобар месец 2015. године и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца медијских 

услуга Предузеће за информисање и маркетинг Pink Internacional Company Друштво са 

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

Прва телевизија Д.О.О. – Прва у вези са повредама одредби члана 58.2.3; 58.2.4;  67.1; 

67.4; 67.5; 67.7.2; 67.10; 67.11 и 67.14 Закона о електронских медија, а по извештају 

Службе за надзор и анализу за месец октобар 2015. године.  

Поднети захтеве за покретање пријаве за привредни преступ против пружалаца 

медијских услуга Предузеће за информисање и маркетинг Pink Internacional Company 

Друштво са ограниченом одговорношћу - ТВ Пинк у вези са повредама одредби члана 

57 и 68 Закон о оглашавању. 

Овлашћују се адвокати Милан Бирман, Драгослав Оташевић и Борис Богдановић да 

заступају РЕМ пред надлежним судом. 

  

 

14. Разматрање Правилника о допунама Правилника о преласку са аналогног 

на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу и 

доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одредбама члана 1 Правилника о преласку са аналогног на дигитално емитовање 

телевизијског програма и приступу мултиплексу, дефинисано је да се Правилник 

односи на :  

„..начин и временски распоред преласка, захтеви и динамика у погледу успостављања 

мреже за мултиплексирање и дистрибуцију дигиталног телевизијског програма на 

територији Републике Србије, захтеви за формирање мултиплекса и обим коришћења 

радио-фреквенција, као и захтеви везани за успостављање иницијалне мреже за 

тестирање емитовања дигиталног телевизијског сигнала, у мери неопходној за 

успешно обављање преласка на дигитално емитовање телевизијског програма.“ 

Такође, одредбама члана 7 и 9 Правилника је дефинисана поступање Регулатора током 

преласка са аналогног на дигитално емитовање програма. 



 

Како је поступак преласка окончан 7. јуна 2015. године и како је Регулатор доделио 

право приступа мултиплексима свим имаоцима дозвола за аналогно- терестричко 

емитовање програма, а дозволе за дигитално емитовање програма се издају на основу 

јавног конкурса, на основу важећег Закона о електронским медијима Савет не може да 

додељује право приступа мултиплексу имаоцима дозвола издатих на захтев. 

 

 

  

 

15. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Јавног предузећа за информисање Врбас, Врбас, Маршала Тита 105 – Радио 

Врбас 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 

 

Обуставља се поступак по захтеву Радио Врбаса за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седница завршена у 14:00 часова. 

 

У Београду,        

дана 16. децембра  2015. године                                                       

Записник сачинила 

 

Драгана Таљић 

                     председник Савета 

 

                                                                                                                       Горан Караџић  

 


