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Број: 
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Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 251. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 26.02.2016. године, са почетком у 11,00 часова 

 

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

Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

2. Милош Рајковић; 

3. Слободан Вељковић; 

4. Божидар Николић; 

5. Гордана Суша 

6. Оливера Зекић 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

Седницом је председавао заменик председника Савета, Горан Петровић, који је 

констатовао да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.   

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање Нацрта Правилника о висини, измени висине и начину 

обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке;  

3. Разматрање и доношење одлуке по предлогу за понављање поступка Предузећа 

за издавачку делатност, радио и телевизију „Мелос“ д.о.о., ул. Хајдук Вељкова 

бр. 2, Краљево- ТВ МЕЛОС;  

4. Разматрање приговора Удружења српске изворне музике “Косовски завет“ из 

Гњилана на Одлуку Савета о именовању чланова Управног одбора РТС-а и 

доношење одлуке;  

5. Разматрање приговора Бранимира Ђокића из Београдам ул Благоја Паровића 

115д, на Одлуку Савета о именовању чланова Управног одбора РТС-а и 

доношење одлуке;  

6. Разматрање приговора Удружења Срба из Хрватске – Београд  и Асоцијација 

избегличких и других удружења Срба из Хрватске  на Одлуку Савета о 

именовању чланова Управног одбора РТС-а и доношење одлуке;  

7. Разматрање приговора Удружења грађана „Сабор Зете“ и Српски Форум Црне 

Горе Београд - Подгорица на Одлуку Савета о именовању чланова Управног 

одбора РТС-а и доношење одлуке;  



 

 

8. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за право 

на пружање медијске услуге радио програма на локалном подручју, за пружаоца 

медијске услуге Привредно друштво  „Ресавски Радио“ д.о.о. из  Великог 

Поповића, Балајнац – Ресавски радио;  

9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за право 

на пружање медијске услуге радио програма на локалном подручју, за пружаоца 

медијске услуге Предузеће за радио и телевизију  „РТВ Стрела“ д.о.о. из  

Великог Поповића, Валики Поповић бб – Радио Стрела;  

10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за право 

на пружање медијске услуге радио програма на локалном подручју, за пружаоца 

медијске услуге „RIMI MEDIA GROUP“ д.о.о. из Београда, ул.Војислава Илића 

бр.38 – Радио Вива;  

11. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању висине годишње 

накнаде за  право на пружање медијске услуге телевизијског програма путем 

електронске комуникационе  мреже (кабловска дистрибуција медијских 

садржаја) следећим пружаоцима медијске услуге: 

 

-К203-ТВ 025 Инфо 

 Унија плус д.о.о.из  Апатина, ул. Вукице Митровић 11- ТВ 025 Инфо  

 Зона покривања: општина Апатин 

-К204  - ТВ Лотел + 

Лотел плус д.о.о., ул. Максима Горког бр.2, Лозница - ТВ Лотел + 

Зона покривања: општина Лозница 

-К205 - Master TVT  

MEDIJSKI STUDIO MASTER VLADIMIR MARINKOVIĆ PR BUČJE, Трстеник- 

Master TVT  

Зона покривања: општина Трстеник 

-К207 ТВ Маг   

PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING STUDIO MAG DOO, ул. 

Белопољска 35в, Обреновац- ТВ Маг  

Зона покривања : општина Обреновац 

-К208 TV NoN Stop    

OMLADINSKI TV KANAL NON STOP 2015 DOOул. Народног Фронта 18, локал 

3, Јагодина- TV NoN Stop  

Зона покривања: општина Јагодина 

 

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ "Куршум" д.о.о.– ТВ Куршум из Куршумлије, пре истека времена на које је 

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

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Мелос" д.о.о.– ТВ Мелос-кабл. из Краљево, пре истека времена на које је издата 

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

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног реда: 

 

1. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма ПМУ Предузећа за 

маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY d.o.o , Београ – 



 

Национална HAPPY TV о програмском садржају „Парови“ емитованом дана 23. 

и 24. фебруара 2016. године и доношење одлуке; 

 

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

једногласно усвојио допуњен дневни ред 251. ванредне седнице 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 251. ванредне седнице са допуном. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање Нацрта Правилника о висини, измени висине и начину 

обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке;  

3. Разматрање и доношење одлуке по предлогу за понављање поступка 

Предузећа за издавачку делатност, радио и телевизију „Мелос“ д.о.о., ул. 

Хајдук Вељкова бр. 2, Краљево- ТВ МЕЛОС;  

4. Разматрање приговора Удружења српске изворне музике “Косовски завет“ 

из Гњилана на Одлуку Савета о именовању чланова Управног одбора РТС-

а и доношење одлуке;  

5. Разматрање приговора Бранимира Ђокића из Београдам ул Благоја 

Паровића 115д, на Одлуку Савета о именовању чланова Управног одбора 

РТС-а и доношење одлуке;  

6. Разматрање приговора Удружења Срба из Хрватске – Београд  и 

Асоцијација избегличких и других удружења Срба из Хрватске  на Одлуку 

Савета о именовању чланова Управног одбора РТС-а и доношење одлуке;  

7. Разматрање приговора Удружења грађана „Сабор Зете“ и Српски Форум 

Црне Горе Београд - Подгорица на Одлуку Савета о именовању чланова 

Управног одбора РТС-а и доношење одлуке;  

8. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

право на пружање медијске услуге радио програма на локалном подручју, 

за пружаоца медијске услуге Привредно друштво  „Ресавски Радио“ д.о.о. из  

Великог Поповића, Балајнац – Ресавски радио;  

9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

право на пружање медијске услуге радио програма на локалном подручју, 

за пружаоца медијске услуге Предузеће за радио и телевизију  „РТВ 

Стрела“ д.о.о. из  Великог Поповића, Валики Поповић бб – Радио Стрела;  

10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

право на пружање медијске услуге радио програма на локалном подручју, 

за пружаоца медијске услуге „RIMI MEDIA GROUP“ д.о.о. из Београда, 

ул.Војислава Илића бр.38 – Радио Вива;  

11. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању висине 

годишње накнаде за  право на пружање медијске услуге телевизијског 

програма путем електронске комуникационе  мреже (кабловска 

дистрибуција медијских садржаја) следећим пружаоцима медијске услуге: 

 

-К203-ТВ 025 Инфо 

 Унија плус д.о.о.из  Апатина, ул. Вукице Митровић 11- ТВ 025 Инфо  

 Зона покривања: општина Апатин 

-К204  - ТВ Лотел + 

Лотел плус д.о.о., ул. Максима Горког бр.2, Лозница - ТВ Лотел + 



 

Зона покривања: општина Лозница 

-К205 - Master TVT  

MEDIJSKI STUDIO MASTER VLADIMIR MARINKOVIĆ PR BUČJE, Трстеник- 

Master TVT  

Зона покривања: општина Трстеник 

-К207 ТВ Маг   

PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING STUDIO MAG DOO, ул. 

Белопољска 35в, Обреновац- ТВ Маг  

Зона покривања : општина Обреновац 

-К208 TV NoN Stop    

OMLADINSKI TV KANAL NON STOP 2015 DOOул. Народног Фронта 18, локал 

3, Јагодина- TV NoN Stop  

Зона покривања: општина Јагодина 

 

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ "Куршум" д.о.о.– ТВ Куршум из Куршумлије, пре истека времена на 

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

медијима;  

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Мелос" д.о.о.– ТВ Мелос-кабл. из Краљево, пре истека времена на које је 

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

14. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма ПМУ 

Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY 

d.o.o , Београ – Национална HAPPY TV о програмском садржају „Парови“ 

емитованом дана 23. и 24. фебруара 2016. године и доношење одлуке; 

 

  

2. Разматрање Нацрта Правилника о висини, измени висине и начину 

обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Нацрт правилника о висини, измени висине и обрачунавања накнада за 

пружање медијске услуге. 

 

Налаже се Стручној служби да спроведе поступак јавне расправе. 

 

  

 

3. Разматрање и доношење одлуке по предлогу за понављање поступка 

Предузећа за издавачку делатност, радио и телевизију „Мелос“ д.о.о., ул. 

Хајдук Вељкова бр. 2, Краљево- ТВ МЕЛОС; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

 

 



 

О Д Л У К У 

 

Дозвољава се понављање поступка па се закључак  Савета РЕМ-а од 26.1.2016. године 

којим је одбачен захтев ПМУ за продужење дозволе као неблаговремен, поништава. 

 

  

 

4. Разматрање приговора Удружења српске изворне музике “Косовски завет“ 

из Гњилана на Одлуку Савета о именовању чланова Управног одбора РТС-

а и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да подносиоцима приговора упути допис следећег садржаја 

обзиром да у складу са Законом није предвиђена могућност да се против ове одлуке 

Савета поднесе приговор: 

 

Поштовани, 

 

Поводом вашег дописа бр. 01-3384/15/16-58 од 28.01.2016. године којим сте изјавили 

приговор на Одлуку Савета Регулатора о именовању чланова Управног одбора Јавног 

медијског сервиса, обавештавамо вас следеће: 

 

На основу овлашћења из члана 17. Закона о јавним  медијским сервисима („Сл. гласник 

РС“, број 83/2014), Савет Регулаторног тела за електронске медије је Правилником о 

поступку именовања чланова Управниог одбора јавног медијског сервиса („Сл. гласник 

РС“, број 143/14) ближе прописао поступак именовања чланова Управног одбора. 

 

Тако је, одредбама члана 3. Правилника прописано да Стручна служба Регулатора, по 

истеку рока за подношење предлога на Јавни конкурс, предлоге који су потпуни и 

благовремени доставља Савету Регулатора на разматрање. 

 

На седници Савета, одржаној дана 18.12.2015. године разматрана је и утврђена Листа 

кандидата за именовање чланова Управног одбора, која је заједно са целокупном 

пратећом документацијом, која је релевантна за доношење одлуке, постављена на сајт 

Регулатора дана 21.12.2015. године, на увид јавности, ради подношења приговора. 

Рок за подношење приговора је 15 дана, од дана објављивања Листе, односно рок је био 

до 05. јануара 2016. године. 

 

Гласање за избор чланова Управног одбора обавезно је тајно, сходно одредби из члана 

23. Статута Републичке радиодифузне агенције („Сл. гласник РС“, број 102/05). 

 

Одлука Савета Регулаторног тела за електронске медије о именовању чланова 

Управног одбора Јавне медијске установе „Радио – телевизија Србије“ – РТС број 01-

3384/15/16-56 од 14. јануара 2016. године, која је објављена на веб сајту Регулатора и 

дневном листу „Политика“, представља резулата гласања и сви именовани чланови су 

изгласани на начин предвиђен законом, односно двотрећинском већином укупног броја 

чланова Савета. Против ове одлуке није дозвољен приговор. 



 

  

 

5. Разматрање приговора Бранимира Ђокића из Београдам ул Благоја 

Паровића 115д, на Одлуку Савета о именовању чланова Управног одбора 

РТС-а и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да подносиоцима приговора упути допис следећег садржаја 

обзиром да у складу са Законом није предвиђена могућност да се против ове одлуке 

Савета поднесе приговор: 

 

Поштовани, 

 

Поводом вашег дописа бр. 01-3384/15/16-59 од 28.01.2016. године којим сте изјавили 

приговор на Одлуку Савета Регулатора о именовању чланова Управног одбора Јавног 

медијског сервиса, обавештавамо вас следеће: 

 

На основу овлашћења из члана 17. Закона о јавним  медијским сервисима („Сл. гласник 

РС“, број 83/2014), Савет Регулаторног тела за електронске медије је Правилником о 

поступку именовања чланова Управниог одбора јавног медијског сервиса („Сл. гласник 

РС“, број 143/14) ближе прописао поступак именовања чланова Управног одбора. 

 

Тако је, одредбама члана 3. Правилника прописано да Стручна служба Регулатора, по 

истеку рока за подношење предлога на Јавни конкурс, предлоге који су потпуни и 

благовремени доставља Савету Регулатора на разматрање. 

 

На седници Савета, одржаној дана 18.12.2015. године разматрана је и утврђена Листа 

кандидата за именовање чланова Управног одбора, која је заједно са целокупном 

пратећом документацијом, која је релевантна за доношење одлуке, постављена на сајт 

Регулатора дана 21.12.2015. године, на увид јавности, ради подношења приговора. 

Рок за подношење приговора је 15 дана, од дана објављивања Листе, односно рок је био 

до 05. јануара 2016. године. 

 

Гласање за избор чланова Управног одбора обавезно је тајно, сходно одредби из члана 

23. Статута Републичке радиодифузне агенције („Сл. гласник РС“, број 102/05). 

 

Одлука Савета Регулаторног тела за електронске медије о именовању чланова 

Управног одбора Јавне медијске установе „Радио – телевизија Србије“ – РТС број 01-

3384/15/16-56 од 14. јануара 2016. године, која је објављена на веб сајту Регулатора и 

дневном листу „Политика“, представља резулата гласања и сви именовани чланови су 

изгласани на начин предвиђен законом, односно двотрећинском већином укупног броја 

чланова Савета. Против ове одлуке није дозвољен приговор. 

 

 

 

 

 



 

  

 

6. Разматрање приговора Удружења Срба из Хрватске – Београд  и 

Асоцијација избегличких и других удружења Срба из Хрватске  на Одлуку 

Савета о именовању чланова Управног одбора РТС-а и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да подносиоцима приговора упути допис следећег садржаја 

обзиром да у складу са Законом није предвиђена могућност да се против ове одлуке 

Савета поднесе приговор: 

 

Поштовани, 

Поводом вашег дописа бр. 01-3384/15/16-60 од 28.01.2016. године којим сте изјавили 

приговор на Одлуку Савета Регулатора о именовању чланова Управног одбора Јавног 

медијског сервиса, обавештавамо вас следеће: 

 

На основу овлашћења из члана 17. Закона о јавним  медијским сервисима („Сл. гласник 

РС“, број 83/2014), Савет Регулаторног тела за електронске медије је Правилником о 

поступку именовања чланова Управниог одбора јавног медијског сервиса („Сл. гласник 

РС“, број 143/14) ближе прописао поступак именовања чланова Управног одбора. 

 

Тако је, одредбама члана 3. Правилника прописано да Стручна служба Регулатора, по 

истеку рока за подношење предлога на Јавни конкурс, предлоге који су потпуни и 

благовремени доставља Савету Регулатора на разматрање. 

 

На седници Савета, одржаној дана 18.12.2015. године разматрана је и утврђена Листа 

кандидата за именовање чланова Управног одбора, која је заједно са целокупном 

пратећом документацијом, која је релевантна за доношење одлуке, постављена на сајт 

Регулатора дана 21.12.2015. године, на увид јавности, ради подношења приговора. 

Рок за подношење приговора је 15 дана, од дана објављивања Листе, односно рок је био 

до 05. јануара 2016. године. 

 

Гласање за избор чланова Управног одбора обавезно је тајно, сходно одредби из члана 

23. Статута Републичке радиодифузне агенције („Сл. гласник РС“, број 102/05). 

 

Одлука Савета Регулаторног тела за електронске медије о именовању чланова 

Управног одбора Јавне медијске установе „Радио – телевизија Србије“ – РТС број 01-

3384/15/16-56 од 14. јануара 2016. године, која је објављена на веб сајту Регулатора и 

дневном листу „Политика“, представља резулата гласања и сви именовани чланови су 

изгласани на начин предвиђен законом, односно двотрећинском већином укупног броја 

чланова Савета. Против ове одлуке није дозвољен приговор. 

 

  

 

7. Разматрање приговора Удружења грађана „Сабор Зете“ и Српски Форум 

Црне Горе Београд - Подгорица на Одлуку Савета о именовању чланова 

Управног одбора РТС-а и доношење одлуке; 



 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да подносиоцима приговора упути допис следећег садржаја 

обзиром да у складу са Законом није предвиђена могућност да се против ове одлуке 

Савета поднесе приговор: 

 

Поштовани, 

 

Поводом вашег дописа бр. 01-3384/15/16-61 од 28.01.2016. године којим сте изјавили 

приговор на Одлуку Савета Регулатора о именовању чланова Управног одбора Јавног 

медијског сервиса, обавештавамо вас следеће: 

 

На основу овлашћења из члана 17. Закона о јавним  медијским сервисима („Сл. гласник 

РС“, број 83/2014), Савет Регулаторног тела за електронске медије је Правилником о 

поступку именовања чланова Управниог одбора јавног медијског сервиса („Сл. гласник 

РС“, број 143/14) ближе прописао поступак именовања чланова Управног одбора. 

 

Тако је, одредбама члана 3. Правилника прописано да Стручна служба Регулатора, по 

истеку рока за подношење предлога на Јавни конкурс, предлоге који су потпуни и 

благовремени доставља Савету Регулатора на разматрање. 

 

На седници Савета, одржаној дана 18.12.2015. године разматрана је и утврђена Листа 

кандидата за именовање чланова Управног одбора, која је заједно са целокупном 

пратећом документацијом, која је релевантна за доношење одлуке, постављена на сајт 

Регулатора дана 21.12.2015. године, на увид јавности, ради подношења приговора. 

Рок за подношење приговора је 15 дана, од дана објављивања Листе, односно рок је био 

до 05. јануара 2016. године. 

 

Гласање за избор чланова Управног одбора обавезно је тајно, сходно одредби из члана 

23. Статута Републичке радиодифузне агенције („Сл. гласник РС“, број 102/05). 

 

Одлука Савета Регулаторног тела за електронске медије о именовању чланова 

Управног одбора Јавне медијске установе „Радио – телевизија Србије“ – РТС број 01-

3384/15/16-56 од 14. јануара 2016. године, која је објављена на веб сајту Регулатора и 

дневном листу „Политика“, представља резулата гласања и сви именовани чланови су 

изгласани на начин предвиђен законом, односно двотрећинском већином укупног броја 

чланова Савета. Против ове одлуке није дозвољен приговор. 

 

  

 

8. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

право на пружање медијске услуге радио програма на локалном подручју, 

за пружаоца медијске услуге Привредно друштво  „Ресавски Радио“ д.о.о. из  

Великог Поповића, Балајнац – Ресавски радио; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 



 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се висина годишње накнаде за  право на пружање медијске услуге радио 

програма на локалном подручју за пружаоца медијске услуге Привредно друштво  

„Ресавски Радио“ д.о.о. из  Великог Поповића, Балајнац – Ресавски радио и то од 

08.02.2016. године па убудуће, док за то постоје законски услови, у износу од 482,50 

динара. 

  

 

9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

право на пружање медијске услуге радио програма на локалном подручју, 

за пружаоца медијске услуге Предузеће за радио и телевизију  „РТВ 

Стрела“ д.о.о. из  Великог Поповића, Валики Поповић бб – Радио Стрела; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се висина годишње накнаде за  право на пружање медијске услуге радио 

програма на локалном подручју за пружаоца медијске услуге Предузеће за радио и 

телевизију  „РТВ Стрела“ д.о.о. из  Великог Поповића, Валики Поповић бб – Радио 

Стрела и то од 08.02.2016. године па убудуће, док за то постоје законски услови, у 

износу од 8.923,00 динара. 

  

 

10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

право на пружање медијске услуге радио програма на локалном подручју, 

за пружаоца медијске услуге „RIMI MEDIA GROUP“ д.о.о. из Београда, 

ул.Војислава Илића бр.38 – Радио Вива; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се висина годишње накнаде за  право на пружање медијске услуге радио 

програма на локалном подручју за пружаоца медијске услуге „RIMI MEDIA GROUP“ 

д.о.о. из Београда, ул.Војислава Илића бр.38 – Радио Вива и то од 08.02.2016. године па 

убудуће, док за то постоје законски услови, у износу од 131.440,00 динара. 

 

  

 

11. Разматрање и доношење привременог решења о утврђивању висине 

годишње накнаде за  право на пружање медијске услуге телевизијског 

програма путем електронске комуникационе  мреже (кабловска 

дистрибуција медијских садржаја) следећим пружаоцима медијске услуге: 

-К203-ТВ 025 Инфо 

 Унија плус д.о.о.из  Апатина, ул. Вукице Митровић 11- ТВ 025 Инфо  

 Зона покривања: општина Апатин 

 

-К204  - ТВ Лотел + 



 

Лотел плус д.о.о., ул. Максима Горког бр.2, Лозница - ТВ Лотел + 

Зона покривања: општина Лозница 

 

-К205 - Master TVT  

MEDIJSKI STUDIO MASTER VLADIMIR MARINKOVIĆ PR BUČJE, Трстеник- Master 

TVT  

Зона покривања: општина Трстеник 

 

-К207 ТВ Маг   

PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING STUDIO MAG DOO, ул. Белопољска 

35в, Обреновац- ТВ Маг  

Зона покривања : општина Обреновац 

 

-К208 TV NoN Stop    

OMLADINSKI TV KANAL NON STOP 2015 DOOул. Народног Фронта 18, локал 3, 

Јагодина- TV NoN Stop  

Зона покривања: општина Јагодина 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге 

телевизијског програма путем електронске комуникационе  мреже, на локалном 

подручју - општина Апатин коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге Унија 

плус д.о.о.из  Апатина, ул. Вукице Митровић 11- ТВ 025 Инфо, и то од .....2016. године, 

па убудуће док за то постоје услови,  у износу од 11.130,00 динара. 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге 

телевизијског програма путем електронске комуникационе  мреже, на локалном 

подручју - општина Лозница коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге Лотел 

плус д.о.о., ул. Максима Горког бр.2, Лозница - ТВ Лотел + и то од .....2016. године, па 

убудуће док за то постоје услови,  у износу од 30.521,00 динара. 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге 

телевизијског програма путем електронске комуникационе  мреже, на локалном 

подручју - општина Трстеник  коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге 

MEDIJSKI STUDIO MASTER VLADIMIR MARINKOVIĆ PR BUČJE, Трстеник- Master, 

и то од .....2016. године, па убудуће док за то постоје услови,  у износу од 16.531,00 

динара. 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге 

телевизијског програма путем електронске комуникационе  мреже, на локалном 

подручју – општина Обреновац,  коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге 



 

PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING STUDIO MAG DOO, ул. Белопољска 

35в, Обреновац- ТВ Маг , и то од .....2016. године, па убудуће док за то постоје услови,  

у износу од 27.904,00 динара. 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге 

телевизијског програма путем електронске комуникационе  мреже, на локалном 

подручју – општина Јагодина,  коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге 

OMLADINSKI TV KANAL NON STOP 2015 DOOул. Народног Фронта 18, локал 3, 

Јагодина- TV NoN Stop, и то од .....2016. године, па убудуће док за то постоје услови,  у 

износу од 27.645,00 динара. 

 

  

 

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ "Куршум" д.о.о.– ТВ Куршум из Куршумлије, 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 поступка за одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ "Куршум" 

д.о.о.– ТВ Куршум из Куршумлије, пре истека времена на које је издата сходно члану 

89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима који је покренут 14.01.2016.године. 

 

  

 

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Мелос" д.о.о.– ТВ Мелос-кабл. из Краљево, 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 поступка за одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге "Мелос" 

д.о.о.– ТВ Мелос-кабл. из Краљево, пре истека времена на које је издата сходно члану 

89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима који је покренут 28.09.2015.године. 

 

  

 

14. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма ПМУ 

Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY 

d.o.o , Београ – Национална HAPPY TV о програмском садржају „Парови“ 

емитованом дана 23. и 24. фебруара 2016. године и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 



 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мера према ПМУ Предузеће за маркетинг, издавачку 

делатност, радио и телевизију HAPPY d.o.o , Београ – Национална HAPPY TV. 

 

Позвати представника емитера на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

 

 

 

 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

У Београду,        

дана 26. фебруара  2016. године                                                       

Записник сачинила 

 

Драгана Таљић 

      заменик председника Савета 

 

                                                                                                                       Горан Петровић 

 


