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З А П И С Н И К 

 

са 252. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 03.03.2016. 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 и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Д.о.о за радио и 

телевизију Ф канал, ТПЦ 22. децембар Трг ослобођења бб, Зајечар -ТВ Ф 

КАНАЛ, 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 Jавно предузеће 

Градски информативни центар „Аполо“, Нови Сад, Трг слободе бр. 3 – 

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

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавно предузеће 

за информативну делатност радио-телевизија Општине Ковачица из Ковачице, 

Јоношикова бр. 127 – ОК ТВ, за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге;   

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА „ЛАВ“ д.о.о. – ТВ ЛАВ, ул. Степе Степановића бр. 6, 26300 

Вршац – ТВ ЛАВ за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 



 

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  « Радио 

Телевизија Четири С » д.о.о., Бојник, ул. Стојана Љубића бб - ТВ 4 С , за 

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

електронским медијима;  

7. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио дифузног 

друштва „Радио-телевизија АС“ д.о.о., Шабац, ул. Краља Милана бр. 9 – ТВ АС 

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

о електронским медијима;  

8. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавно предузеће 

Радио Бујановац, Бујановац, Карађорђев тр бб – ТВ Бујановац за продужење 

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

електронским медијима;  

9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавно 

информативног предузећа „Радио телевизија Цариброд – Димитровград“, 

Димитровград, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2 – ТВ Цариброд за продужење 

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

електронским медијима;  

10. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво са 

ограниченом одговорношћу за издавање и производњу носача звука и слике « 

Дискос » , ул. Крушевачка бр. 22, Александровац - ТВ Дискос, за продужење 

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

електронским медијима;  

11. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредно 

друштво за производњу и услуге « Реноар » д.о.о. , Пожаревац, ул. Љубичевска - 

насеље бб – TВ Дуга, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

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

производњу, промет и услуге „GMC Trade“ д.о.о., ул. Димитрија Туцовићабр. 1, 

Лазаревац – ТВ ГЕМ, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

13. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Коперникус 

Радио телевизија Јагодина д.о.о., Јагодина, ул. Вука Караџића бр. 5 – TВ 

Јагодина, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 

88. Закона о електронским медијима;  

14. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца аудио-визуелне медијске услуге 

Привредног друштва „Радио телевизија Јасеница“ д.о.о., ул. Француска 9/9, 

Смедеревска Паланка- ТВ Јасеница за продужење важења издате дозволе бр. 

121/2008-5, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

15. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа за 

рекламу, услуге и ТВ програм, „Jефимија“ д.о.о., ул. Цара Лазара бр. 68, 

Крушевац- ТВ ЈЕФИМИЈА, за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања програма у складу са чланом 88. став 2. Закона о 

електронским медијима;  

16. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Д.О.О. за 

информисање и издавачку делатност  «МЕДИЈА ЦЕНТАР», ОЏАЦИ, ул. 

Видовданска 12 А – Kанал 25, за продужење дозволе за пружање медијске 

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

17. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија „Канал М“ д.о.о., Параћин, ул. Немањина бб  – ТВ Канал М за 



 

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

електронским медијима;  

18. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа за 

производњу, промет и услуге Клик-комерц д.о.о., ул. Војводе Мишића бр.38, 

Ариље- ТВ КЛИК за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;  

19. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће за 

производњу, трговину и услуге ,, Руф '' доо, Петровац на Млави, ул. Српских 

владара бр. 528, TВ Кучево за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

20. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво са 

ограниченом одговорношћу ,, LASER VISION ’’, Сврљиг, ул. Момчила 

Милошевића бб - ТВ Ласер, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

21. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге РТВ « Голија » 

д.о.о., Ивањица, ул. Милинка Кушића бр. 23 - TВ Голија, за продужење дозволе 

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

медијима;  

22. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге РТВ „Куршум“ 

д.о.о., Куршумлија, ул. Палих бораца бр. 79 – ТВ Куршумлија за продужење 

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

електронским медијима; 

23. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредног 

друштва за радио и телевизијске активности „МОСТНЕТ“ д.о.о., Прокупље, ул. 

Југ Богданова бр. 94 – ТВ Мостнет за продужење дозволе за пружање медијске 

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

24. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Предузеће за 

производњу и емитовање тв програма ,, Телевизија Лесковац '' ад, Лесковац, ул. 

Булевар ослобођења бр. 92 - ТВ Лесковац , за продужење дозволе за пружање 

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

25. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће за 

информисање и маркетинг, Студио Маг д.о.о., ул. Белопољска бр. 35в, 

Обреновац- ТВ МАГ, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

26. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Асоцијације удружења и невладиних организација РТВ „Нишава“ из Ниша, ул. 

Блачка бр. 22– ТВ НИШАВА за продужење дозволе за емитовање програма;  

27. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштвa са 

ограниченом одговорношћу Пи канал, ул. 22.дивизија 10, Пирот– ТВ ПИ Канал 

за продужење важења издате дозволе бр. 91/2008-1 за телевизијско емитовање, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

28. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Ортачког 

друштва за емитовање радио и телевизијских програма Тимотијевић Жарко и др 

„Сезам“, ул. Моше Пијаде бр. 21а/4, Бор – ТВ СЕЗАМ, за продужење дозволе за 

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

медијима;  

29. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавно 

информативно предузеће информативни центар Тутин, Тутин, бр. Богољуба 

Чукића бр. 9 – ТВ Тутин за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

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



 

30. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „YU ECO“ 

д.о.о., Суботица, ул. Магнетна поља бб – TV YU ECO за продужење дозволе за 

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

медијима;  

31. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Фондација 

Панонија, ул. Аге Мамужића бр. 11/III, Суботица- ТВ ПАНОН, за продужење 

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

електронским медијима;  

32. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Акционарско 

друштво радио телевизија Сокобања, Ниш, ул. Генерала Боже Јанковића бр. 9 – 

ТВ Соко за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 

88. Закона о електронским медијима 

33. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво са 

ограниченом одговорношћу телевизија  « ВАЉЕВО ПЛУС », Ваљево , ул. 

Норвешких интернираца бр. 23 - TВ Ва плус за продужење дозволе за пружање 

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

34. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Радио 

Телевизија Мајданпек АД, у стечају, из Мајданпека, ул. Николе Тесле бр. 2-4 – 

ТВ Мајданпек , за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима;  

35. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Телевизије 

Петровец д.о.о., Индустријска зона бб, Бачки Петровац- ТВ ПЕТРОВЕЦ за 

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

Закона о електронским медијима;  

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

производњу и емитовање радио и телевизијског програма РТВ Алди, Прешево, 

Црнотинце бб – ТВ Алди за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

37. Разматрање дописа Агенције за приватизацију (Министарства привреде) бр. 05-

2989/15/16-14 од 02.02.2016. године и доношење одлуке о одузимању дозволе за 

ПМУ код којих је обустављен поступка приватизације; 

38. Доношење одлуке о преносу дозволе издате на захтев пружаоца медијске услуге 

DUNAV FILM DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FILMOVA 

BEOGRAD(VRAČAR), ул. Грчића Миленка 3, Београд - ФИЛМ КЛУБ бр. 05-

438/16 од 13.06.2012. године, сходно члану 78. став 2. Закона о електронским 

медијима;  

39. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија Смедерево друштво са ограниченом одговорношћу из Смедерева, ул. 

Краља Петра I бр. 1 – Радио Смедерево, за промену власничке структуре; 

40. Доношење одлуке о одузимању дозволе Регулаторног тела за електронске медије 

бр. К 146 од 06. марта 2013. године за пружање медијске услуге на захтев 

пружаоца медијске услуге EURO ALFA EXPORT-IMPORT DOO SUBOTICA , 

ул. Арсенија Чарнојевића 3, Суботица - TV SU CITY, сходно члану члана 89. 

став 1 тачка 1 и члана 90. Закона о електронских медија; 

41. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на захтев VTV ComNet doo Subotica, ул. Арсенија Чарнојевића 3, 

Суботица- ТВ Бачка  бр. 05-277/16 од 02.02.2016. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима; 

42. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на захтев VTV ComNet doo Subotica, ул. Арсенија Чарнојевића 3, 



 

Суботица- ТВ Нови Бечеј бр. 05-276/16 од 02.02.2016. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима; 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Акционарског друштва 

„Тимочка телевизија и радио“ из Зајечара, ул.  Љубе Нешића бр. 38 – БЕСТ 

РАДИО; 

44. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Телевизија 

„Галаксија 32“ д.о.о., ПТЦ Вавилон, Железничка бб – ТВ Галаксија 32 за 

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

електронским медијима;  

45. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Удружења 

грађана „Форум жена“, Пријепоље, ул. Изета Чавића бр. 25/7 – ТВ Форум за 

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

електронским медијима;  

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

издата пружаоцу медијске услуге Предузећу „Конзум лав“ д.о.о. из Ужица, ул. 

Љуба Стојанјовића бр. 3 - ТВ ЛАВ ПЛУС; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

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

једногласно усвоjио дневни ред 252. ванредне седнице 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 252. ванредне седнице са допуном. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Д.о.о за 

радио и телевизију Ф канал, ТПЦ 22. децембар Трг ослобођења бб, Зајечар -

ТВ Ф КАНАЛ, 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 Jавно 

предузеће Градски информативни центар „Аполо“, Нови Сад, Трг слободе 

бр. 3 – Новосадска ТВ за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавно 

предузеће за информативну делатност радио-телевизија Општине Ковачица 

из Ковачице, Јоношикова бр. 127 – ОК ТВ, за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге;   

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА „ЛАВ“ д.о.о. – ТВ ЛАВ, ул. Степе Степановића бр. 6, 26300 

Вршац – ТВ ЛАВ за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  « Радио 

Телевизија Четири С » д.о.о., Бојник, ул. Стојана Љубића бб - ТВ 4 С , за 

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

Закона о електронским медијима;  

7. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

дифузног друштва „Радио-телевизија АС“ д.о.о., Шабац, ул. Краља Милана 



 

бр. 9 – ТВ АС за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима;  

8. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавно 

предузеће Радио Бујановац, Бујановац, Карађорђев тр бб – ТВ Бујановац за 

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

Закона о електронским медијима;  

9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавно 

информативног предузећа „Радио телевизија Цариброд – Димитровград“, 

Димитровград, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2 – ТВ Цариброд за продужење 

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

електронским медијима;  

10. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво са 

ограниченом одговорношћу за издавање и производњу носача звука и слике 

« Дискос » , ул. Крушевачка бр. 22, Александровац - ТВ Дискос, за 

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

Закона о електронским медијима;  

11. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредно 

друштво за производњу и услуге « Реноар » д.о.о. , Пожаревац, ул. 

Љубичевска - насеље бб – TВ Дуга, за продужење дозволе за пружање 

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

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

производњу, промет и услуге „GMC Trade“ д.о.о., ул. Димитрија 

Туцовићабр. 1, Лазаревац – ТВ ГЕМ, за продужење дозволе за пружање 

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

медијима; 

13. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Коперникус Радио телевизија Јагодина д.о.о., Јагодина, ул. Вука Караџића 

бр. 5 – TВ Јагодина, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

14. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца аудио-визуелне медијске 

услуге Привредног друштва „Радио телевизија Јасеница“ д.о.о., ул. 

Француска 9/9, Смедеревска Паланка- ТВ Јасеница за продужење важења 

издате дозволе бр. 121/2008-5, у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима;  

15. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

за рекламу, услуге и ТВ програм, „Jефимија“ д.о.о., ул. Цара Лазара бр. 68, 

Крушевац- ТВ ЈЕФИМИЈА, за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге телевизијског емитовања програма у складу са чланом 88. став 2. 

Закона о електронским медијима;  

16. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Д.О.О. за 

информисање и издавачку делатност  «МЕДИЈА ЦЕНТАР», ОЏАЦИ, ул. 

Видовданска 12 А – Kанал 25, за продужење дозволе за пружање медијске 

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

17. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија „Канал М“ д.о.о., Параћин, ул. Немањина бб  – ТВ Канал М за 

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

Закона о електронским медијима;  

18. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

за производњу, промет и услуге Клик-комерц д.о.о., ул. Војводе Мишића 



 

бр.38, Ариље- ТВ КЛИК за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

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

19. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће 

за производњу, трговину и услуге ,, Руф '' доо, Петровац на Млави, ул. 

Српских владара бр. 528, TВ Кучево за продужење дозволе за пружање 

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

20. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво са 

ограниченом одговорношћу ,, LASER VISION ’’, Сврљиг, ул. Момчила 

Милошевића бб - ТВ Ласер, за продужење дозволе за пружање медијске 

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

21. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге РТВ « 

Голија » д.о.о., Ивањица, ул. Милинка Кушића бр. 23 - TВ Голија, за 

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

Закона о електронским медијима;  

22. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге РТВ 

„Куршум“ д.о.о., Куршумлија, ул. Палих бораца бр. 79 – ТВ Куршумлија за 

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

Закона о електронским медијима; 

23. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Привредног друштва за радио и телевизијске активности „МОСТНЕТ“ 

д.о.о., Прокупље, ул. Југ Богданова бр. 94 – ТВ Мостнет за продужење 

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

електронским медијима;  

24. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Предузеће 

за производњу и емитовање тв програма ,, Телевизија Лесковац '' ад, 

Лесковац, ул. Булевар ослобођења бр. 92 - ТВ Лесковац , за продужење 

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

електронским медијима;  

25. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће 

за информисање и маркетинг, Студио Маг д.о.о., ул. Белопољска бр. 35в, 

Обреновац- ТВ МАГ, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

26. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Асоцијације удружења и невладиних организација РТВ „Нишава“ из Ниша, 

ул. Блачка бр. 22– ТВ НИШАВА за продужење дозволе за емитовање 

програма;  

27. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштвa са 

ограниченом одговорношћу Пи канал, ул. 22.дивизија 10, Пирот– ТВ ПИ 

Канал за продужење важења издате дозволе бр. 91/2008-1 за телевизијско 

емитовање, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

28. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Ортачког 

друштва за емитовање радио и телевизијских програма Тимотијевић 

Жарко и др „Сезам“, ул. Моше Пијаде бр. 21а/4, Бор – ТВ СЕЗАМ, за 

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

2. Закона о електронским медијима;  

29. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавно 

информативно предузеће информативни центар Тутин, Тутин, бр. Богољуба 

Чукића бр. 9 – ТВ Тутин за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

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



 

30. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „YU ECO“ 

д.о.о., Суботица, ул. Магнетна поља бб – TV YU ECO за продужење дозволе 

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

медијима;  

31. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Фондација 

Панонија, ул. Аге Мамужића бр. 11/III, Суботица- ТВ ПАНОН, за 

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

2. Закона о електронским медијима;  

32. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Акционарско друштво радио телевизија Сокобања, Ниш, ул. Генерала Боже 

Јанковића бр. 9 – ТВ Соко за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима 

33. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво са 

ограниченом одговорношћу телевизија  « ВАЉЕВО ПЛУС », Ваљево , ул. 

Норвешких интернираца бр. 23 - TВ Ва плус за продужење дозволе за 

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

медијима;  

34. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Радио 

Телевизија Мајданпек АД, у стечају, из Мајданпека, ул. Николе Тесле бр. 2-

4 – ТВ Мајданпек , за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

35. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Телевизије 

Петровец д.о.о., Индустријска зона бб, Бачки Петровац- ТВ ПЕТРОВЕЦ за 

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

2. Закона о електронским медијима;  

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

производњу и емитовање радио и телевизијског програма РТВ Алди, 

Прешево, Црнотинце бб – ТВ Алди за продужење дозволе за пружање 

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

37. Разматрање дописа Агенције за приватизацију (Министарства привреде) 

бр. 05-2989/15/16-14 од 02.02.2016. године и доношење одлуке о одузимању 

дозволе за ПМУ код којих је обустављен поступка приватизације; 

38. Доношење одлуке о преносу дозволе издате на захтев пружаоца медијске 

услуге DUNAV FILM DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU 

FILMOVA BEOGRAD(VRAČAR), ул. Грчића Миленка 3, Београд - ФИЛМ 

КЛУБ бр. 05-438/16 од 13.06.2012. године, сходно члану 78. став 2. Закона о 

електронским медијима;  

39. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија Смедерево друштво са ограниченом одговорношћу из 

Смедерева, ул. Краља Петра I бр. 1 – Радио Смедерево, за промену 

власничке структуре; 

40. Доношење одлуке о одузимању дозволе Регулаторног тела за електронске 

медије бр. К 146 од 06. марта 2013. године за пружање медијске услуге на 

захтев пружаоца медијске услуге EURO ALFA EXPORT-IMPORT DOO 

SUBOTICA , ул. Арсенија Чарнојевића 3, Суботица - TV SU CITY, сходно 

члану члана 89. став 1 тачка 1 и члана 90. Закона о електронских медија; 

41. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на захтев VTV ComNet doo Subotica, ул. Арсенија Чарнојевића 3, 

Суботица- ТВ Бачка  бр. 05-277/16 од 02.02.2016. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима; 



 

42. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на захтев VTV ComNet doo Subotica, ул. Арсенија Чарнојевића 3, 

Суботица- ТВ Нови Бечеј бр. 05-276/16 од 02.02.2016. године, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима; 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Акционарског друштва 

„Тимочка телевизија и радио“ из Зајечара, ул.  Љубе Нешића бр. 38 – БЕСТ 

РАДИО; 

44. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Телевизија 

„Галаксија 32“ д.о.о., ПТЦ Вавилон, Железничка бб – ТВ Галаксија 32 за 

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

Закона о електронским медијима;  

45. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Удружења 

грађана „Форум жена“, Пријепоље, ул. Изета Чавића бр. 25/7 – ТВ Форум за 

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

Закона о електронским медијима;  

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

је издата пружаоцу медијске услуге Предузећу „Конзум лав“ д.о.о. из 

Ужица, ул. Љуба Стојанјовића бр. 3 - ТВ ЛАВ ПЛУС; 

 

  

2. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Д.о.о за 

радио и телевизију Ф канал, ТПЦ 22. децембар Трг ослобођења бб, Зајечар -

ТВ Ф КАНАЛ, 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 поднети захтев ПМУ Д.о.о за радио и телевизију Ф канал, ТПЦ 22. децембар 

Трг ослобођења бб, Зајечар -ТВ Ф КАНАЛ за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге. 

  

 

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Jавно 

предузеће Градски информативни центар „Аполо“, Нови Сад, Трг слободе 

бр. 3 – Новосадска ТВ за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Jавно предузеће Градски информативни центар 

„Аполо“, Нови Сад, Трг слободе бр. 3 – Новосадска ТВ за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге. 

 

 

 



 

  

 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавно 

предузеће за информативну делатност радио-телевизија Општине Ковачица 

из Ковачице, Јоношикова бр. 127 – ОК ТВ, за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Јавно предузеће за информативну делатност радио-

телевизија Општине Ковачица из Ковачице, Јоношикова бр. 127 – ОК ТВ за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге. 

 

  

 

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА „ЛАВ“ д.о.о. – ТВ ЛАВ, ул. Степе Степановића бр. 6, 26300 

Вршац – ТВ ЛАВ 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 поднети захтев ПМУ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА „ЛАВ“ д.о.о. – ТВ ЛАВ, ул. 

Степе Степановића бр. 6, 26300 Вршац – ТВ ЛАВ за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге. 

  

 

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  « Радио 

Телевизија Четири С » д.о.о., Бојник, ул. Стојана Љубића бб - ТВ 4 С , за 

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

Закона о електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ « Радио Телевизија Четири С » д.о.о., Бојник, ул. 

Стојана Љубића бб - ТВ 4 С за продужење дозволе за пружање медијске услуге. 

 

  

 

7. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

дифузног друштва „Радио-телевизија АС“ д.о.о., Шабац, ул. Краља Милана 

бр. 9 – ТВ АС за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 



 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Радио дифузног друштва „Радио-телевизија АС“ д.о.о., 

Шабац, ул. Краља Милана бр. 9 – ТВ АС за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге. 

  

 

8. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавно 

предузеће Радио Бујановац, Бујановац, Карађорђев тр бб – ТВ Бујановац за 

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

Закона о електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Јавно предузеће Радио Бујановац, Бујановац, 

Карађорђев тр бб – ТВ Бујановац за продужење дозволе за пружање медијске услуге. 

 

  

 

9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавно 

информативног предузећа „Радио телевизија Цариброд – Димитровград“, 

Димитровград, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2 – ТВ Цариброд за продужење 

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

електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Јавно информативног предузећа „Радио телевизија 

Цариброд – Димитровград“, Димитровград, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2 – ТВ 

Цариброд за продужење дозволе за пружање медијске услуге. 

 

  

 

10. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво са 

ограниченом одговорношћу за издавање и производњу носача звука и слике 

« Дискос » , ул. Крушевачка бр. 22, Александровац - ТВ Дискос, за 

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

Закона о електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Друштво са ограниченом одговорношћу за издавање и 

производњу носача звука и слике « Дискос » , ул. Крушевачка бр. 22, Александровац - 

ТВ Дискос за продужење дозволе за пружање медијске услуге. 



 

  

 

11. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредно 

друштво за производњу и услуге « Реноар » д.о.о. , Пожаревац, ул. 

Љубичевска - насеље бб – TВ Дуга, за продужење дозволе за пружање 

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

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Привредно друштво за производњу и услуге « Реноар » 

д.о.о. , Пожаревац, ул. Љубичевска - насеље бб – TВ Дуга за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге. 

  

 

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

производњу, промет и услуге „GMC Trade“ д.о.о., ул. Димитрија 

Туцовићабр. 1, Лазаревац – ТВ ГЕМ, 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 поднети захтев ПМУ Друштва за производњу, промет и услуге „GMC Trade“ 

д.о.о., ул. Димитрија Туцовићабр. 1, Лазаревац – ТВ ГЕМ за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге. 

  

 

13. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Коперникус Радио телевизија Јагодина д.о.о., Јагодина, ул. Вука Караџића 

бр. 5 – TВ Јагодина, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Коперникус Радио телевизија Јагодина д.о.о., Јагодина, 

ул. Вука Караџића бр. 5 – TВ Јагодина за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге. 

  

 

14. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца аудио-визуелне медијске 

услуге Привредног друштва „Радио телевизија Јасеница“ д.о.о., ул. 

Француска 9/9, Смедеревска Паланка- ТВ Јасеница за продужење важења 

издате дозволе бр. 121/2008-5, у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима; 



 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Привредног друштва „Радио телевизија Јасеница“ д.о.о., 

ул. Француска 9/9, Смедеревска Паланка- ТВ Јасеница за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге. 

  

15. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

за рекламу, услуге и ТВ програм, „Jефимија“ д.о.о., ул. Цара Лазара бр. 68, 

Крушевац- ТВ ЈЕФИМИЈА, за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге телевизијског емитовања програма 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 поднети захтев ПМУ Предузећа за рекламу, услуге и ТВ програм, „Jефимија“ 

д.о.о., ул. Цара Лазара бр. 68, Крушевац- ТВ ЈЕФИМИЈА за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге. 

  

 

16. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Д.О.О. за 

информисање и издавачку делатност  «МЕДИЈА ЦЕНТАР», ОЏАЦИ, ул. 

Видовданска 12 А – Kанал 25, за продужење дозволе за пружање медијске 

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

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Д.О.О. за информисање и издавачку делатност  

«МЕДИЈА ЦЕНТАР», ОЏАЦИ, ул. Видовданска 12 А – Kанал 25 за продужење дозволе 

за пружање медијске услуге. 

  

 

17. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија „Канал М“ д.о.о., Параћин, ул. Немањина бб  – ТВ Канал М за 

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

Закона о електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Радио телевизија „Канал М“ д.о.о., Параћин, ул. 

Немањина бб  – ТВ Канал М за продужење дозволе за пружање медијске услуге. 

 



 

  

18. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

за производњу, промет и услуге Клик-комерц д.о.о., ул. Војводе Мишића 

бр.38, Ариље- ТВ КЛИК 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 поднети захтев ПМУ Предузећа за производњу, промет и услуге Клик-комерц 

д.о.о., ул. Војводе Мишића бр.38, Ариље- ТВ КЛИК за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге. 

  

 

19. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће 

за производњу, трговину и услуге ,, Руф '' доо, Петровац на Млави, ул. 

Српских владара бр. 528, TВ Кучево за продужење дозволе за пружање 

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

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Предузеће за производњу, трговину и услуге ,, Руф '' 

доо, Петровац на Млави, ул. Српских владара бр. 528, TВ Кучево за продужење дозволе 

за пружање медијске услуге. 

  

 

20. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво са 

ограниченом одговорношћу ,, LASER VISION ’’, Сврљиг, ул. Момчила 

Милошевића бб - ТВ Ласер, за продужење дозволе за пружање медијске 

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

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Друштво са ограниченом одговорношћу ,, LASER 

VISION ’’, Сврљиг, ул. Момчила Милошевића бб - ТВ Ласер за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге. 

  

21. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге РТВ « 

Голија » д.о.о., Ивањица, ул. Милинка Кушића бр. 23 - TВ Голија, за 

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

Закона о електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 



 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ РТВ « Голија » д.о.о., Ивањица, ул. Милинка Кушића 

бр. 23 - TВ Голија за продужење дозволе за пружање медијске услуге. 

 

  

 

22. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге РТВ 

„Куршум“ д.о.о., Куршумлија, ул. Палих бораца бр. 79 – ТВ Куршумлија за 

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

Закона о електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ РТВ „Куршум“ д.о.о., Куршумлија, ул. Палих бораца бр. 

79 – ТВ Куршумлија за продужење дозволе за пружање медијске услуге. 

 

  

 

23. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Привредног друштва за радио и телевизијске активности „МОСТНЕТ“ 

д.о.о., Прокупље, ул. Југ Богданова бр. 94 – ТВ Мостнет за продужење 

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

електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Привредног друштва за радио и телевизијске активности 

„МОСТНЕТ“ д.о.о., Прокупље, ул. Југ Богданова бр. 94 – ТВ Мостнет за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге. 

  

24. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Предузеће 

за производњу и емитовање тв програма ,, Телевизија Лесковац '' ад, 

Лесковац, ул. Булевар ослобођења бр. 92 - ТВ Лесковац , за продужење 

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

електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Предузеће за производњу и емитовање тв програма ,, 

Телевизија Лесковац '' ад, Лесковац, ул. Булевар ослобођења бр. 92 - ТВ Лесковац за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге. 

 

 



 

  

 

25. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће 

за информисање и маркетинг, Студио Маг д.о.о., ул. Белопољска бр. 35в, 

Обреновац- ТВ МАГ, 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 поднети захтев ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг, Студио Маг 

д.о.о., ул. Белопољска бр. 35в, Обреновац- ТВ МАГ за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге. 

  

 

26. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Асоцијације удружења и невладиних организација РТВ „Нишава“ из Ниша, 

ул. Блачка бр. 22– ТВ НИШАВА за продужење дозволе за емитовање 

програма; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Асоцијације удружења и невладиних организација РТВ 

„Нишава“ из Ниша, ул. Блачка бр. 22– ТВ НИШАВА за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге. 

  

 

27. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштвa са 

ограниченом одговорношћу Пи канал, ул. 22.дивизија 10, Пирот– ТВ ПИ 

Канал за продужење важења издате дозволе бр. 91/2008-1 за телевизијско 

емитовање, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Друштвa са ограниченом одговорношћу Пи канал, ул. 

22.дивизија 10, Пирот– ТВ ПИ Канал за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге. 

  

 

28. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Ортачког 

друштва за емитовање радио и телевизијских програма Тимотијевић 

Жарко и др „Сезам“, ул. Моше Пијаде бр. 21а/4, Бор – ТВ СЕЗАМ, 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 поднети захтев ПМУ Ортачког друштва за емитовање радио и телевизијских 

програма Тимотијевић Жарко и др „Сезам“, ул. Моше Пијаде бр. 21а/4, Бор – ТВ 

СЕЗАМ за продужење дозволе за пружање медијске услуге. 

 

  

29. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавно 

информативно предузеће информативни центар Тутин, Тутин, бр. Богољуба 

Чукића бр. 9 – ТВ Тутин за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

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

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Јавно информативно предузеће информативни центар 

Тутин, Тутин, бр. Богољуба Чукића бр. 9 – ТВ Тутин за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге. 

  

 

30. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „YU ECO“ 

д.о.о., Суботица, ул. Магнетна поља бб – TV YU ECO за продужење дозволе 

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

медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ „YU ECO“ д.о.о., Суботица, ул. Магнетна поља бб – TV 

YU ECO за продужење дозволе за пружање медијске услуге. 

 

  

 

31. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Фондација 

Панонија, ул. Аге Мамужића бр. 11/III, Суботица- ТВ ПАНОН, 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 поднети захтев ПМУ Фондација Панонија, ул. Аге Мамужића бр. 11/III, 

Суботица- ТВ ПАНОН за продужење дозволе за пружање медијске услуге. 

 

 

 

 



 

  

32. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Акционарско друштво радио телевизија Сокобања, Ниш, ул. Генерала Боже 

Јанковића бр. 9 – ТВ Соко за продужење дозволе за пружање медијске 

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

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Акционарско друштво радио телевизија Сокобања, 

Ниш, ул. Генерала Боже Јанковића бр. 9 – ТВ Соко за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге. 

  

 

33. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво са 

ограниченом одговорношћу телевизија  « ВАЉЕВО ПЛУС », Ваљево , ул. 

Норвешких интернираца бр. 23 - TВ Ва плус за продужење дозволе за 

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

медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Друштво са ограниченом одговорношћу телевизија  « 

ВАЉЕВО ПЛУС », Ваљево , ул. Норвешких интернираца бр. 23 - TВ Ва плус за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге. 

 

  

 

34. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Радио 

Телевизија Мајданпек АД, у стечају, из Мајданпека, ул. Николе Тесле бр. 2-

4 – ТВ Мајданпек , за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Радио Телевизија Мајданпек АД, у стечају, из 

Мајданпека, ул. Николе Тесле бр. 2-4 – ТВ Мајданпек за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге. 

  

 

35. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Телевизије 

Петровец д.о.о., Индустријска зона бб, Бачки Петровац- ТВ ПЕТРОВЕЦ 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 поднети захтев ПМУ Телевизије Петровец д.о.о., Индустријска зона бб, Бачки 

Петровац- ТВ ПЕТРОВЕЦ за продужење дозволе за пружање медијске услуге. 

 

  

 

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

производњу и емитовање радио и телевизијског програма РТВ Алди, 

Прешево, Црнотинце бб – ТВ Алди за продужење дозволе за пружање 

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

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Друштва за производњу и емитовање радио и 

телевизијског програма РТВ Алди, Прешево, Црнотинце бб – ТВ Алди за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге. 

  

37. Разматрање дописа Агенције за приватизацију (Министарства привреде) 

бр. 05-2989/15/16-14 од 02.02.2016. године и доношење одлуке о одузимању 

дозволе за ПМУ код којих је обустављен поступка приватизације; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола за пружање медијских услуга следећим пружаоцима медијских 

услуга: 

1. Јавно радиодифузно и ТВ предузеће Петровац на Млави- Радио Петровац 

2. Јавно предузеће радиодифузне делатности Радио Сечањ-Ради Сечањ 

3. Јавно радио-дифузно предузеће Радио Пожаревац- Радио Пожаревац. 

 

  

 

38. Доношење одлуке о преносу дозволе издате на захтев пружаоца медијске 

услуге DUNAV FILM DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU 

FILMOVA BEOGRAD(VRAČAR), ул. Грчића Миленка 3, Београд - ФИЛМ 

КЛУБ бр. 05-438/16 од 13.06.2012. године, сходно члану 78. став 2. Закона о 

електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на Споразум о уступању дозволе за пружање медијске услуге од 

29.01.2016. године на основу кога би се извршио пренос дозволе Регулаторног тела за 



 

електронске медије за пружање аудио-визуелне медијске услуге бр. К105 од 13.06.2012. 

године са имаоца наведене дозволе DUNAV FILM DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA 

PROIZVODNJU FILMOVA BEOGRAD(VRAČAR), ул. Грчића Миленка 3, Београд - 

ФИЛМ КЛУБ на удружење стицаоца FILM KLUB DOO BEOGRAD, ул. Кнеза 

Вишеслава 88, након чега би имаоц дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге било правно лице: 

FILM KLUB DOO BEOGRAD, ул. Кнеза Вишеслава 88. 

 

  

 

39. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија Смедерево друштво са ограниченом одговорношћу из 

Смедерева, ул. Краља Петра I бр. 1 – Радио Смедерево, за промену 

власничке структуре; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке структуре 

Радио телевизије Смедерево друштво са ограниченом одговорношћу из Смедерева, ул. 

Краља Петра I бр. 1 – Радио Смедерево, која би била извршена тако што би његов 

досадашњи власник Марко Лукић из Београда, пренео целокупан свој оснивачки удео у 

висини од 59,87% у капиталу тог друштва на новог оснивача Консалтинг Маркртинг 

Трејд д.о.о. из Смедерева, ул. Ђуре Даничића бр. 37, матични број 20828943, неће 

настати стање којим се нарушава медијски плурализам; 

 

Даје се налог Стручној служби да након достављања извода из АПР-а изврши промену 

података у дозволи за емитовање програма који се односе на власничку структуру и 

законског заступника Радио Смедерева. 

 

  

40. Доношење одлуке о одузимању дозволе Регулаторног тела за електронске 

медије бр. К 146 од 06. марта 2013. године за пружање медијске услуге на 

захтев пружаоца медијске услуге EURO ALFA EXPORT-IMPORT DOO 

SUBOTICA , ул. Арсенија Чарнојевића 3, Суботица - TV SU CITY, сходно 

члану члана 89. став 1 тачка 1 и члана 90. Закона о електронских медија; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола Регулаторног тела за електронске медије за пружање медијске 

услуге  бр. 146 од 06. марта 2013. године, пружаоцу аудио-визуелне медијске услуге 

EURO ALFA EXPORT-IMPORT DOO SUBOTICA , ул. Арсенија Чарнојевића 3, 

Суботица - TV SU CITY, пре истека времена на које је издата, сходно члану 89. став 1. 

тачка 1. Закона о електронских медија. 

 

 

 



 

  

 

41. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на захтев VTV ComNet doo Subotica, ул. Арсенија Чарнојевића 3, 

Суботица- ТВ Бачка  бр. 05-277/16 од 02.02.2016. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на захтев VTV ComNet doo Subotica, ул. 

Арсенија Чарнојевића 3, Суботица- ТВ Бачка, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

  

 

42. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на захтев VTV ComNet doo Subotica, ул. Арсенија Чарнојевића 3, 

Суботица- ТВ Нови Бечеј бр. 05-276/16 од 02.02.2016. године, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на захтев VTV ComNet doo Subotica, ул. 

Арсенија Чарнојевића 3, Суботица- ТВ Нови Бечеј, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима. 

  

 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Акционарског друштва 

„Тимочка телевизија и радио“ из Зајечара, ул.  Љубе Нешића бр. 38 – БЕСТ 

РАДИО; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге 

Акционарског друштва „Тимочка телевизија и р телевизија и радио“ из Зајечара, ул.  

Љубе Нешића бр. 38 – БЕСТ РАДИО у ТИМОЧКИ РАДИО 98,10 MHz i 98,7 MHz.  

и 

Налаже се Стручној служби да након достављања измењене дозволе за радиодифузну 

станицу од стране РАТЕЛ-а, изврши промену података у дозволи пружаоца медијске 

услуге Акционарског друштва „Тимочка телевизија и радио“ из Зајечара, ул. Љубе 

Нешића бр. 38 – ТИМОЧКИ РАДИО 98,10 MHz i 98,7 MHz који се односе на промену 

идентификационог знака. 

 

 

 



 

  

44. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Телевизија 

„Галаксија 32“ д.о.о., ПТЦ Вавилон, Железничка бб – ТВ Галаксија 32 за 

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

Закона о електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Телевизија „Галаксија 32“ д.о.о., ПТЦ Вавилон, 

Железничка бб – ТВ Галаксија 32 за продужење дозволе за пружање медијске услуге. 

 

  

 

45. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Удружења 

грађана „Форум жена“, Пријепоље, ул. Изета Чавића бр. 25/7 – ТВ Форум за 

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

Закона о електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети захтев ПМУ Удружења грађана „Форум жена“, Пријепоље, ул. Изета 

Чавића бр. 25/7 – ТВ Форум за продужење дозволе за пружање медијске услуге. 

 

  

 

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

је издата пружаоцу медијске услуге Предузећу „Конзум лав“ д.о.о. из 

Ужица, ул. Љуба Стојанјовића бр. 3 - ТВ ЛАВ ПЛУС; 

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 услуге Предузећу „Конзум лав“ 

д.о.о. из Ужица, ул. Љуба Стојанјовића бр. 3 - ТВ ЛАВ ПЛУС, због постојања разлога 

из члана 99. Закона о електронским медијима; 

 

Налаже се стручној служби да позове представника ТВ ЛАВ ПЛУС на следећу седницу 

Савета Регулаторног тела за електронске медије ради изјашњења о чињеници која је 

била основ за покретање поступка одузимања дозволе. 

 

 

 

 

 



 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

У Београду,        

дана 03.марта  2016. године                                                       

Записник сачинила 

 

Драгана Таљић 

      заменик председника Савета 

 

                                                                                                                       Горан Петровић 

 


