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З А П И С Н И К 

 

са 253. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 28.03.2016. 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. Оливера Зекић 

6. Александра Јанковић 

 

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 доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «РАДИО БУЈАНОВАЦ» Бујановац; 

3. 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 – ТВ БЕСТ; 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Банкер ДОО – Радио 

Банкер; 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Радиодифузно друштво ОК 

РАДИО ДОО Врање – ОК радио; 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге, „Ani press“ ДОО, ул. 

Стевана Сремца бб, Пирот – Плус радио 010; 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге „Radio activ“ ДОО Бечеј – 

„Radio activ“;  



 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Зоран Николић ПР, 

Агенција за производњу радио и телевизијских програма Студио 101, Зајечар – 

Радио Темпо;  

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

услуге на основу захтева PREDUZEĆE TV-5 DOO, ул. Кнеза Лазара 7, Ужице - 

Телевизија 5 плус  бр. 05-695/16 од 09.03.2016. године, сходно члану 83. Закона 

о електронским медијима;  

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

услуге на основу захтева RADIO BISER DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA 

SAOBRAĆAJ TRGOVINU IZDAVAŠTVO I RADIO I TELEVIZIJSKE 

AKTIVNOSTI, ул. Косте Абрашевића 30, Пожаревац - Телевизија Бисер  бр. 05-

664/16 од 07.03.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

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

услуге на захтев INFORMATIVNI PRESS CENTAR OPŠTINE VLADIČIN HAN 

DOO, ул. Светосавска 3, Владичин Хан- Телевизија Хан  бр. 05-497/16 од 

23.02.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

услуге на основу захтева DIJANA STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA I 

EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I RADIO PROGRAMA TELEVIZIJA I RADIO 

LAV PLUS, ул. Љубе Стојановића бр.3, Ужице – TV LAVUE  бр. 05-2933/15 од 

20.10.2015. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

13. Разматрање и одлучивање по захтеву пружалаца медијске услуге „YU ECO“ 

д.о.о., Суботица, ул. Магнетна поља бб – TV YU ECO и  Фондација Панонија, 

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

коришћења радио фреквенције;  

14. Разматрање и доношење одлуке о проширењу зоне покривања пружаоца 

медијске услуге Радио дифузног предузећа Студио М д.о.о., др Драгише 

Мишовића бр. 109, Чачак -РАДИО ЏЕНАРИКА;  

15. Доношење одлуке о одузимању дозволе бр. К87 од 07.12.2011. године за 

пружање медијске услуге на захтев пружаоцу медијске услуге PRIVREDNO 

DRUŠTVO RADIO TELEVIZIJA VRNJAČKA BANJA AKCIONARSKO 

DRUŠTVO, VRNJAČKA BANJA, ул. Војвођанска бб, Врњачка Бања- ВРТ, на 

основу члана 90. а у вези са чланом 80. став 1. Закона о електронским медијима;  

16. Доношење одлуке о пријави потраживања у покренутом стечајном постуку над 

ПМУ Радио телевизија Младеновац д.о.о. - ТВ Младеновац из Младеновца, 

ул.Краља Петра I 175, матични број 17569325, ПИБ 103485147;  

17. Доношење одлуке о пријави потраживања у покренутом стечајном постуку над 

ПМУ Радио телевизија Младеновац д.о.о. , Радио Младеновац из Младеновца, 

ул.Краља Петра I 175, матични број 17569325, ПИБ 103485147;                     

18. Доношење одлуке о пријави потраживања у покренутом стечајном постуку над 

ПМУ Радио Дрина д.о.о. – Радио Дрина из Малог Зворника, ул.Краља Петра I 

38, матични број 17315811, ПИБ 101361764;   

19. Доношење одлуке о пријави потраживања у покренутом стечајном постуку над 

ПМУ  „Радио телевизија Врњачка Бања“ а.д.. – Радио Врњачка Бања из Врњачке 

Бање, ул.Војвођанска бб,  матични број 17019864, ПИБ 100918970;                   

20. Доношење одлуке о пријави потраживања у покренутом стечајном постуку над 

ПМУ „Радио телевизија Врњачка Бања“ а.д.. – ТВ  Врњачка Бања из Врњачке 

Бање, ул.Војвођанска бб,  матични број 17019864, ПИБ 100918970;                   

 



 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

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

 

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

услуге на основу захтева ВРАЊСКА ПЛУС д.о.о. Врање , ул. Оца Јустина 

Поповића 3/3  –  Врањска плус  бр. 05-  /16 од 28.03.2016. године, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима; 

 

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

једногласно усвојио допуњен дневни ред 253. ванредне седнице 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 253. ванредне седнице са допуном. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «РАДИО БУЈАНОВАЦ» Бујановац; 

3. 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 – ТВ 

БЕСТ; 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Банкер ДОО – Радио 

Банкер; 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Радиодифузно друштво 

ОК РАДИО ДОО Врање – ОК радио; 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге, „Ani press“ ДОО, ул. 

Стевана Сремца бб, Пирот – Плус радио 010; 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге „Radio activ“ ДОО 

Бечеј – „Radio activ“;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Зоран Николић ПР, 

Агенција за производњу радио и телевизијских програма Студио 101, 

Зајечар – Радио Темпо;  

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

услуге на основу захтева PREDUZEĆE TV-5 DOO, ул. Кнеза Лазара 7, 

Ужице - Телевизија 5 плус  бр. 05-695/16 од 09.03.2016. године, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима;  

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

услуге на основу захтева RADIO BISER DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA 

SAOBRAĆAJ TRGOVINU IZDAVAŠTVO I RADIO I TELEVIZIJSKE 

AKTIVNOSTI, ул. Косте Абрашевића 30, Пожаревац - Телевизија Бисер  бр. 

05-664/16 од 07.03.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима;  



 

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

услуге на захтев INFORMATIVNI PRESS CENTAR OPŠTINE VLADIČIN 

HAN DOO, ул. Светосавска 3, Владичин Хан- Телевизија Хан  бр. 05-497/16 

од 23.02.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

услуге на основу захтева DIJANA STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA I 

EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I RADIO PROGRAMA TELEVIZIJA I 

RADIO LAV PLUS, ул. Љубе Стојановића бр.3, Ужице – TV LAVUE  бр. 05-

2933/15 од 20.10.2015. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима;  

13. Разматрање и одлучивање по захтеву пружалаца медијске услуге „YU ECO“ 

д.о.о., Суботица, ул. Магнетна поља бб – TV YU ECO и  Фондација 

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

заједничког коришћења радио фреквенције;  

14. Разматрање и доношење одлуке о проширењу зоне покривања пружаоца 

медијске услуге Радио дифузног предузећа Студио М д.о.о., др Драгише 

Мишовића бр. 109, Чачак -РАДИО ЏЕНАРИКА;  

15. Доношење одлуке о одузимању дозволе бр. К87 од 07.12.2011. године за 

пружање медијске услуге на захтев пружаоцу медијске услуге PRIVREDNO 

DRUŠTVO RADIO TELEVIZIJA VRNJAČKA BANJA AKCIONARSKO 

DRUŠTVO, VRNJAČKA BANJA, ул. Војвођанска бб, Врњачка Бања- ВРТ, 

на основу члана 90. а у вези са чланом 80. став 1. Закона о електронским 

медијима;  

16. Доношење одлуке о пријави потраживања у покренутом стечајном постуку 

над ПМУ Радио телевизија Младеновац д.о.о. - ТВ Младеновац из Младеновца, 

ул.Краља Петра I 175, матични број 17569325, ПИБ 103485147;  

17. Доношење одлуке о пријави потраживања у покренутом стечајном постуку 

над ПМУ Радио телевизија Младеновац д.о.о. , Радио Младеновац из 

Младеновца, ул.Краља Петра I 175, матични број 17569325, ПИБ 103485147;                     

18. Доношење одлуке о пријави потраживања у покренутом стечајном постуку 

над ПМУ Радио Дрина д.о.о. – Радио Дрина из Малог Зворника, ул.Краља 

Петра I 38, матични број 17315811, ПИБ 101361764;   

19. Доношење одлуке о пријави потраживања у покренутом стечајном постуку 

над ПМУ  „Радио телевизија Врњачка Бања“ а.д.. – Радио Врњачка Бања из 

Врњачке Бање, ул.Војвођанска бб,  матични број 17019864, ПИБ 100918970;                   

20. Доношење одлуке о пријави потраживања у покренутом стечајном постуку 

над ПМУ „Радио телевизија Врњачка Бања“ а.д.. – ТВ  Врњачка Бања из 

Врњачке Бање, ул.Војвођанска бб,  матични број 17019864, ПИБ 100918970; 

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

услуге на основу захтева ВРАЊСКА ПЛУС д.о.о. Врање , ул. Оца Јустина 

Поповића 3/3  –  Врањска плус  бр. 05-  /16 од 28.03.2016. године, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима; 

 

  

2. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «РАДИО БУЈАНОВАЦ» Бујановац; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 



 

О Д Л У К У 

 

Решење којим се утврђује висина годишње накнаде за право на пружање медијске 

услуге радио програма на локалном подручју коју је пружалац медијске услуге 

«РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА БУЈАНОВАЦ» ДОО Бујановац, дужно да плаћа у износу од 

6.951,00 динара, почев од дана доношења одлуке Савета Регулатора, па убудуће док за 

то буду постојале законски услови. 

 

Решење којим се утврђује висина годишње накнаде за право на пружање медијске 

услуге телевизије пружаоцу медијске услуге «РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА БУЈАНОВАЦ» 

ДОО Бујановац, дужно да плаћа у износу од 139.026,00 динара, почев од дана 

доношења одлуке Савета Регулатора, па убудуће док за то буду постојале законски 

услови. 

 

Даје се налог стручним службама Регулатора да изврше промену података у дозволама 

за пружање медијских услуга које се односе на промену власничке структуре, промену 

назива пружаоца медијске услуге и промену власничке структуре. 

 

  

 

3. 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 – ТВ 

БЕСТ; 

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 – ТВ БЕСТ у ТИМОЧКА ТЕЛЕВИЗИЈА.  

и 

Налаже се Стручној служби да изврши промену података у дозволи пружаоца медијске 

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

Нешића бр. 38 – ТИМОЧКА ТЕЛЕВИЗИЈА који се односе на промену 

идентификационог знака као и у  Регистару издатих дозвола за емитовање програма. 

 

  

 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Банкер ДОО – Радио 

Банкер; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на измену идентификационог знака из „Радио Банкер“ у „Naxi 

Банкер радио 98,3“. 

 



 

Обавестити Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске услуге о 

насталој промени идентификационог знака. 

 

Налаже се Стручној служби Регулатора да након достављања измењене дозволе за 

коришћење радио-фреквенције за радио станицу од стране РАТЕЛА-а, изврши промену 

у дозволи за пружање медијске услуге Банкер ДОО, ул. Вождова бр. 13, Ниш – Радио 

Банкер, који се односи на промену идентификационог знака. 

 

  

 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Радиодифузно друштво 

ОК РАДИО ДОО Врање – ОК радио; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на измену идентификационог знака из „ОК радио“ у „ОК NAXI 

радио 92,8 Mhz“. 

 

Обавестити Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске услуге о 

насталој промени идентификационог знака. 

Налаже се Стручној служби Регулатора да након достављања измењене дозволе за 

коришћење радио-фреквенције за радио станицу од стране РАТЕЛА-а, изврши промену 

у дозволи за пружање медијске услуге Радиодифузно друштво ОК РАДИО ДОО – ОК 

радио, који се односи на промену идентификационог знака. 

  

 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге, „Ani press“ ДОО, ул. 

Стевана Сремца бб, Пирот – Плус радио 010; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на измену идентификационог знака из „Плус радио 010“ у „NAXI 

Плус радио 103,3 Mhz“. 

 

Обавестити Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске услуге о 

насталој промени идентификационог знака. 

 

Налаже се Стручној служби Регулатора да након достављања измењене дозволе за 

коришћење радио-фреквенције за радио станицу од стране РАТЕЛА-а, изврши промену 

у дозволи за пружање медијске услуге „Ani press“ ДОО, ул. Стевана Сремца бб, Пирот 

– Плус радио 010, који се односи на промену идентификационог знака. 

 

 

 

 



 

  

 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге „Radio activ“ ДОО 

Бечеј – „Radio activ“; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на измену идентификационог знака из „Radio active“ у „NAXI active 

radio 105,4 Mhz“. 

 

Обавестити Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске услуге о 

насталој промени идентификационог знака. 

 

Налаже се Стручној служби Регулатора да након достављања измењене дозволе за 

коришћење радио-фреквенције за радио станицу од стране РАТЕЛА-а, изврши промену 

у дозволи за пружање медијске услуге „Radio activ“ ДОО, ул. Зелена улица, бр. 30, 

Бечеј – „Radio active“, који се односи на промену идентификационог знака. 

 

  

 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Зоран Николић ПР, 

Агенција за производњу радио и телевизијских програма Студио 101, 

Зајечар – Радио Темпо; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на измену идентификационог знака из „Радио Темпо“ у „Темпо 

NAXI радио 97,5 и 95,3 Mhz“. 

 

Обавестити Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске услуге о 

насталој промени идентификационог знака. 

 

Налаже се Стручној служби Регулатора да након достављања измењене дозволе за 

коришћење радио-фреквенције за радио станицу од стране РАТЕЛА-а, изврши промену 

у дозволи за пружање медијске услуге Зоран Николић ПР, Агенција за производњу 

радио и телевизијских програма Студио 101, ул. Павла Илића бр. 4, Зајечар – Радио 

Темпо, који се односи на промену идентификационог знака. 

 

  

 

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

услуге на основу захтева PREDUZEĆE TV-5 DOO, ул. Кнеза Лазара 7, 

Ужице - Телевизија 5 плус  бр. 05-695/16 од 09.03.2016. 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 PREDUZEĆE TV-5 DOO, ул. 

Кнеза Лазара 7, Ужице - Телевизија 5 плус, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

 

  

 

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

услуге на основу захтева RADIO BISER DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA 

SAOBRAĆAJ TRGOVINU IZDAVAŠTVO I RADIO I TELEVIZIJSKE 

AKTIVNOSTI, ул. Косте Абрашевића 30, Пожаревац - Телевизија Бисер  бр. 

05-664/16 од 07.03.2016. 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 RADIO BISER DOO 

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SAOBRAĆAJ TRGOVINU IZDAVAŠTVO I RADIO I 

TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI, ул. Косте Абрашевића 30, Пожаревац - Телевизија 

Бисер, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

  

 

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

услуге на захтев INFORMATIVNI PRESS CENTAR OPŠTINE VLADIČIN 

HAN DOO, ул. Светосавска 3, Владичин Хан- Телевизија Хан  бр. 05-497/16 

од 23.02.2016. 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 INFORMATIVNI PRESS 

CENTAR OPŠTINE VLADIČIN HAN DOO, ул. Светосавска 3, Владичин Хан - 

Телевизија Хан, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

  

 

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

услуге на основу захтева DIJANA STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA I 

EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I RADIO PROGRAMA TELEVIZIJA I 

RADIO LAV PLUS, ул. Љубе Стојановића бр.3, Ужице – TV LAVUE  бр. 05-

2933/15 од 20.10.2015. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 



 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на захтев DIJANA STANKOVIĆ PR 

PROIZVODNJA I EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I RADIO PROGRAMA TELEVIZIJA 

I RADIO LAV PLUS, ул. Љубе Стојановића бр.3, Ужице  - TV LAVUE, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима. 

 

  

 

13. Разматрање и одлучивање по захтеву пружалаца медијске услуге „YU ECO“ 

д.о.о., Суботица, ул. Магнетна поља бб – TV YU ECO и  Фондација 

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

заједничког коришћења радио фреквенције; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Престаје заједничко коришћење радио фреквенције пружаоцима медијске услуге „YU 

ECO“ д.о.о., Суботица, ул. Магнетна поља бб – TV YU ECO и  Фондација Панонија, ул. 

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

 

Издаје се дозвола за целодневно пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге 

„YU ECO“ д.о.о., Суботица, ул. Магнетна поља бб – TV YU ECO. 

 

Издаје се дозвола за целодневно пружање медијске услуге пружаоцу медијске 

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

 

  

 

14. Разматрање и доношење одлуке о проширењу зоне покривања пружаоца 

медијске услуге Радио дифузног предузећа Студио М д.о.о., др Драгише 

Мишовића бр. 109, Чачак -РАДИО ЏЕНАРИКА; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се захтев Радио дифузног предузећа Студио М д.о.о., др Драгише Мишовића бр. 

109, Чачак -РАДИО ЏЕНАРИКА за проширење зоне покривања, као неоснован. 

 

  

15. Доношење одлуке о одузимању дозволе бр. К87 од 07.12.2011. године за 

пружање медијске услуге на захтев пружаоцу медијске услуге PRIVREDNO 

DRUŠTVO RADIO TELEVIZIJA VRNJAČKA BANJA AKCIONARSKO 

DRUŠTVO, VRNJAČKA BANJA, ул. Војвођанска бб, Врњачка Бања- ВРТ, 

на основу члана 90. а у вези са чланом 80. став 1. Закона о електронским 

медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 



 

О Д Л У К У 

 

Одузима се  дозвола бр. К87 од 07.12.2011. године Регулаторног тела за електронске 

медије за пружање медијске услуге издате на основу захтева пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво „Радио телевизија Врњачка Бања“ад- у стечају, Врњачка Бања, 

Војвођанска бб - ВРТ. 

 

Брише се дозвола Регулаторног тела за електронске медије за пружање медијске услуге 

издате на основу захтева бр.  К87 од 07.12.2011. године пружаоца медијске услуге  

Привредно друштво „Радио телевизија Врњачка Бања“ад- у стечају, Врњачка Бања, 

Војвођанска бб - ВРТ из Регистра пружалаца медијских услуга Регулаторног тела за 

електронске медије. 

 

Налаже се пружаоцу медијске услуге Привредно друштво „Радио телевизија Врњачка 

Бања“ад- у стечају, Врњачка Бања, Војвођанска бб - ВРТ да одмах по пријему овог 

решења, под претњом принудног извршења, обустави пружање аудио-визуелне 

медијске услуге на захетев за које му је била издата дозвола из става 1. изреке овог 

решења. 

  

 

16. Доношење одлуке о пријави потраживања у покренутом стечајном постуку 

над ПМУ Радио телевизија Младеновац д.о.о. - ТВ Младеновац из 

Младеновца, ул.Краља Петра I 175, матични број 17569325, ПИБ 103485147; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Да се изврши пријава потраживања у стечајном поступку у износу како је опредељено 

извештајем финансијске службе. (Укупан дуг за пријаву потраживања износи 

269.016,95 динара и састоји се од дуга до дана стечаја (16.11.2015.). 

 

  

 

17. Доношење одлуке о пријави потраживања у покренутом стечајном постуку 

над ПМУ Радио телевизија Младеновац д.о.о. , Радио Младеновац из 

Младеновца, ул.Краља Петра I 175, матични број 17569325, ПИБ 103485147; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Да се изврши пријава потраживања у стечајном поступку у износу како је опредељено 

извештајем финансијске службе.( Укупан дуг за пријаву потраживања износи 7.357,76 

динара и састоји се од дуга до дана стечаја (16.11.2015.). 

 

  

18. Доношење одлуке о пријави потраживања у покренутом стечајном постуку 

над ПМУ Радио Дрина д.о.о. – Радио Дрина из Малог Зворника, ул.Краља 

Петра I 38, матични број 17315811, ПИБ 101361764; 



 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Да се изврши пријава потраживања у стечајном поступку у износу како је опредељено 

извештајем финансијске службе. ( Укупан дуг за пријаву потраживања износи 382,03 

динара и састоји се од дуга до дана стечаја (05.01.2016.). 

 

  

 

19. Доношење одлуке о пријави потраживања у покренутом стечајном постуку 

над ПМУ  „Радио телевизија Врњачка Бања“ а.д.. – Радио Врњачка Бања из 

Врњачке Бање, ул.Војвођанска бб,  матични број 17019864, ПИБ 100918970; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Да се изврши пријава потраживања у стечајном поступку у износу како је опредељено 

извештајем финансијске службе (Укупан дуг за пријаву потраживања износи 2.924,75 

динара и састоји се од дуга до дана стечаја (29.12.2015.). 

 

  

 

20. Доношење одлуке о пријави потраживања у покренутом стечајном постуку 

над ПМУ „Радио телевизија Врњачка Бања“ а.д.. – ТВ  Врњачка Бања из 

Врњачке Бање, ул.Војвођанска бб,  матични број 17019864, ПИБ 100918970; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Да се изврши пријава потраживања у стечајном поступку у износу како је опредељено                                                                             

извештајем финансијске службе (Укупан дуг за пријаву потраживања износи 42.788,34 

динара и састоји се од дуга до дана стечаја (29.12.2015.). 

 

  

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

услуге на основу захтева ВРАЊСКА ПЛУС д.о.о. Врање , ул. Оца Јустина 

Поповића 3/3  –  Врањска плус  бр. 05-  /16 од 28.03.2016. 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 ВРАЊСКА ПЛУС д.о.о. 

Врање , ул. Оца Јустина Поповића 3/3  –  Врањска плус, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

У Београду,        

дана 28.марта  2016. године                                                       

Записник сачинила 

 

Драгана Таљић 

      заменик председника Савета 

 

                                                                                                                       Горан Петровић 

 


