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З А П И С Н И К 

 

са 259. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 03.06.2016. 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, члан Савета 

3. Слободан Вељковић, члан Савета 

4. Божидар Николић, члан Савета 

5. Оливера Зекић, члан Савета 

6. Александра Јанковић, члан Савета 

 

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

услуге на основу захтева  Друштво за информисање и комуникације Инфо Рас 

д.о.о. Београд - Вождовац, ул. Кумодрашка 394, Београд - ТВ Рас, бр. 05-1086/16 

од 12.04.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

услуге на основу захтева  GRAND PRODUCTION DOO BEOGRAD (NOVI 

BEOGRAD), ул. Данила Лекића 31 локал 15 – GRAND 2, бр. 05-1365/16 од 

16.05.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

услуге на основу захтева  DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

ZA RADIO I TELEVIZIJSKU DELATNOST RADIO TELEVIZIJA RUBIN 

KRUŠEVAC, ул. Мајке Југовића 11/33, Крушевац- ТВ Рубин, бр. 05-1178/16-1 од 

20.05.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

5. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа „Штампа, радио и филм“ Бор; 



 

6. Разматрање и доношење одлуке по захтеву бр. 05-1465/16 од 24. маја 2016. 

године „Удружења Марија“ из Суботице, ул. Матија Гупца 10 за враћање 

дозволе за пружање медијске услуге радијa; 

7. Разматрање и доношење одлуке o покретању поступак изрицања мера 

предвиђених Законом о електронским медијима против Привредног друштва за 

изнајмљивање и дистрибуцију филмова ИБМ ДОО Краљево – Радио М због 

повреде услова који су садржани у дозволи за пружање медијске услуге; 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Привредно друштво за 

производњу, трговину и услуге „Kolubara press“ д.о.о. из Лазаревца, Карађорђева 

23 – ТВ КРТЛ; 

9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЦИП Центар за 

информатички инжењеринг и пројектовање д.о.о., ул. Милана Топлице бр. 6, 

Краљево- РАДИО 996 ФМ, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

10. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредно 

друштво за инжењеринг трговину и услуге „Елипса“ о.д. из Краљева, ул. Југ 

Богданова бр. 148 – Радио Бум 108, за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге; 

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

«РАДИО ЦЕР» ДОО, ул. Маршала Тита бр. 10 – РАДИО ЦЕР, 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 Дак предузеће 

за радио – телевизију и друге делатности д.о.о. из Ћуприје, ул. Кнеза Милоша 

бр. 4 – Радио Дак, за продужење дозволе за пружање медијске услуге; 

13. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Informativni 

press centar opštine Vladičin Han d.o.o. из Владичиног Хана, ул. Светосавска бр. 3 

- РАДИО ХАН, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

14. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге «РТМ» друштво 

са ограниченом одговорношћу за радио-телевизију, маркетинг и друге 

делатности, ул. Јосифа Панчића бр. 7/1, Ћуприја – Радио „Horreum Margi“, за 

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

електронским медијима; 

15. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио Јавор“ 

друштво са ограниченом одговорношћу из Ивањице, ул. Миће Матовића бб – 

РАДИО ЈАВОР, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

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

радиодифузну делатност „Тодоровић и други“ о.д. Смедеревска Паланка, 

Лозовик - Радио Моравац, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

17. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге RADIO 

TELEVIZIJA PRIMA INTERNACIONAL DOO, Бајина Башта, ул. Вука Караџића 

бб, Бајина Башта– Радио Примус за продужење рока важења издате дозволе бр. 

235/2008-3 за пружање медијске услуге радија, у складу са чланом 88. Закона о 

електронским медијима; 

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

радио и телевизијске активности «ЕМИНЕНТ» ДОО Љубовија, ул. Стојана 



 

Чупића бб – РАДИО СОКО, за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

19. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредног 

друштва за грађевинарство, трговину на велико и мало, угоститељство и 

туризам, Стара Чаршија о.д., ул. Живке Дамњановић бр.30, Ћуприја- РАДИО 

СТАРА ЧАРШИЈА, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

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

20. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Зогакс д.о.о., 

Тржни центар зелена пијаца бб, Горњи Милановац- РАДИО СТАРИ 

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

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

21. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Трговинско 

информативно преузеће «DOUBLE E» ДОО, ул. Расима Халиловића 2 б /15, 

Нови Пазар – «RADIO YU», 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 Предузећа за 

производњу, трговину и услуге „Рефреф“ д.о.о., Нови Пазар, ул. Градска бр. 1 – 

Рефреф радио 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 Предузеће за 

радио, телевизију и маркртинг телевизија Плус д.о.о.  из Крушевца, ул. Мићуна 

Павловића бр. 1 – ТВ Плус, за продужење дозволе за пружање медијске услуге; 

24. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија Цариброд д.о.о., Димитровград, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2 – Радио 

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

88. Закона о електронским медијима; 

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

услуге на основу захтева МОМЧИЛО ЈАЊИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ПРОИЗВОДЊА 

И ДИСТРИБУЦИЈА ТВ ПРОГРАМА ЉИГ, ул.  Зелени Венац 1, Љиг - ТВ Љиг 

Инфо, бр. 05-1240/16 од 27.04.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

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

услуге на основу захтева  Радиотелевизија Панчево доо Панчево, ул. Николе 

Ђурковића 1 , Панчево- ТВ Панчево, бр. 05-1274/16-1 од 27.05.2016. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

27. Разматрање и усвајање предлога тема за регионалну конференцију у 

организацији Савета Европе;             

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

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

једногласно усвојио дневни ред 259. ванредне седнице 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 259. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 



 

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

услуге на основу захтева  Друштво за информисање и комуникације Инфо 

Рас д.о.о. Београд - Вождовац, ул. Кумодрашка 394, Београд - ТВ Рас, бр. 05-

1086/16 од 12.04.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

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

услуге на основу захтева  GRAND PRODUCTION DOO BEOGRAD (NOVI 

BEOGRAD), ул. Данила Лекића 31 локал 15 – GRAND 2, бр. 05-1365/16 од 

16.05.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

услуге на основу захтева  DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA RADIO I TELEVIZIJSKU DELATNOST RADIO 

TELEVIZIJA RUBIN KRUŠEVAC, ул. Мајке Југовића 11/33, Крушевац- ТВ 

Рубин, бр. 05-1178/16-1 од 20.05.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

5. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа „Штампа, радио и филм“ Бор; 

6. Разматрање и доношење одлуке по захтеву бр. 05-1465/16 од 24. маја 2016. 

године „Удружења Марија“ из Суботице, ул. Матија Гупца 10 за враћање 

дозволе за пружање медијске услуге радијa; 

7. Разматрање и доношење одлуке o покретању поступак изрицања мера 

предвиђених Законом о електронским медијима против Привредног 

друштва за изнајмљивање и дистрибуцију филмова ИБМ ДОО Краљево – 

Радио М због повреде услова који су садржани у дозволи за пружање 

медијске услуге; 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Привредно друштво за 

производњу, трговину и услуге „Kolubara press“ д.о.о. из Лазаревца, 

Карађорђева 23 – ТВ КРТЛ; 

9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЦИП 

Центар за информатички инжењеринг и пројектовање д.о.о., ул. Милана 

Топлице бр. 6, Краљево- РАДИО 996 ФМ, за продужење дозволе за пружање 

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

медијима; 

10. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредно 

друштво за инжењеринг трговину и услуге „Елипса“ о.д. из Краљева, ул. 

Југ Богданова бр. 148 – Радио Бум 108, за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге; 

11. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

за  «РАДИО ЦЕР» ДОО, ул. Маршала Тита бр. 10 – РАДИО ЦЕР, 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 Дак 

предузеће за радио – телевизију и друге делатности д.о.о. из Ћуприје, ул. 

Кнеза Милоша бр. 4 – Радио Дак, за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге; 

13. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Informativni press centar opštine Vladičin Han d.o.o. из Владичиног Хана, ул. 

Светосавска бр. 3 - РАДИО ХАН, за продужење дозволе за пружање 



 

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

медијима; 

14. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге «РТМ» 

друштво са ограниченом одговорношћу за радио-телевизију, маркетинг и 

друге делатности, ул. Јосифа Панчића бр. 7/1, Ћуприја – Радио „Horreum 

Margi“, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

15. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио 

Јавор“ друштво са ограниченом одговорношћу из Ивањице, ул. Миће 

Матовића бб – РАДИО ЈАВОР, за продужење дозволе за пружање медијске 

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

16. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће 

за радиодифузну делатност „Тодоровић и други“ о.д. Смедеревска Паланка, 

Лозовик - Радио Моравац, за продужење дозволе за пружање медијске 

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

17. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге RADIO 

TELEVIZIJA PRIMA INTERNACIONAL DOO, Бајина Башта, ул. Вука 

Караџића бб, Бајина Башта– Радио Примус за продужење рока важења 

издате дозволе бр. 235/2008-3 за пружање медијске услуге радија, у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

18. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

за радио и телевизијске активности «ЕМИНЕНТ» ДОО Љубовија, ул. 

Стојана Чупића бб – РАДИО СОКО, за продужење дозволе за пружање 

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

19. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Привредног друштва за грађевинарство, трговину на велико и мало, 

угоститељство и туризам, Стара Чаршија о.д., ул. Живке Дамњановић 

бр.30, Ћуприја- РАДИО СТАРА ЧАРШИЈА, за продужење дозволе за 

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

електронским медијима; 

20. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Зогакс 

д.о.о., Тржни центар зелена пијаца бб, Горњи Милановац- РАДИО СТАРИ 

МИЛАНОВАЦ, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

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

21. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Трговинско 

информативно преузеће «DOUBLE E» ДОО, ул. Расима Халиловића 2 б /15, 

Нови Пазар – «RADIO YU», 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 Предузећа 

за производњу, трговину и услуге „Рефреф“ д.о.о., Нови Пазар, ул. Градска 

бр. 1 – Рефреф радио 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 Предузеће 

за радио, телевизију и маркртинг телевизија Плус д.о.о.  из Крушевца, ул. 

Мићуна Павловића бр. 1 – ТВ Плус, за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге; 

24. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија Цариброд д.о.о., Димитровград, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2 – 

Радио Цариброд за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима; 



 

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

услуге на основу захтева МОМЧИЛО ЈАЊИЋ ПРЕДУЗЕТНИК 

ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТВ ПРОГРАМА ЉИГ, ул.  Зелени 

Венац 1, Љиг - ТВ Љиг Инфо, бр. 05-1240/16 од 27.04.2016. године, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

услуге на основу захтева  Радиотелевизија Панчево доо Панчево, ул. Николе 

Ђурковића 1 , Панчево- ТВ Панчево, бр. 05-1274/16-1 од 27.05.2016. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

27. Разматрање и усвајање предлога тема за регионалну конференцију у 

организацији Савета Европе;           

 

  

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

услуге на основу захтева  Друштво за информисање и комуникације Инфо 

Рас д.о.о. Београд - Вождовац, ул. Кумодрашка 394, Београд - ТВ Рас, бр. 05-

1086/16 од 12.04.2016. 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 аудио-визуелне медијске услуге на захтев Друштво за 

информисање и комуникације Инфо Рас д.о.о. Београд - Вождовац, ул. Кумодрашка 

394, Београд - ТВ Рас, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

Да се решењем утврди накнада за пружање аудио-визуелне медијске услуге на захтев 

Друштво за информисање и комуникације Инфо Рас д.о.о. Београд - Вождовац, ул. 

Кумодрашка 394, Београд - ТВ Рас, сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 

 

  

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

услуге на основу захтева  GRAND PRODUCTION DOO BEOGRAD (NOVI 

BEOGRAD), ул. Данила Лекића 31 локал 15 – GRAND 2, бр. 05-1365/16 од 

16.05.2016. 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 аудио-визуелне медијске услуге на захтев GRAND 

PRODUCTION DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ул.  Данила Лекића 31 локал 15 – 

GRAND 2, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

Да се решењем утврди накнада за пружање аудио-визуелне медијске услуге на захтев 

GRAND PRODUCTION DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ул.  Данила Лекића 31 

локал 15 – GRAND 2, сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 



 

  

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

услуге на основу захтева  DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA RADIO I TELEVIZIJSKU DELATNOST RADIO 

TELEVIZIJA RUBIN KRUŠEVAC, ул. Мајке Југовића 11/33, Крушевац- ТВ 

Рубин, бр. 05-1178/16-1 од 20.05.2016. 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 аудио-визуелне медијске услуге на захтев DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA RADIO I TELEVIZIJSKU DELATNOST 

RADIO TELEVIZIJA RUBIN KRUŠEVAC, ул.  Мајке Југовића 11/33, Крушевац- ТВ 

Рубин, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

Да се решењем утврди накнада за пружање аудио-визуелне медијске услуге на захтев 

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA RADIO I TELEVIZIJSKU 

DELATNOST RADIO TELEVIZIJA RUBIN KRUŠEVAC, ул.  Мајке Југовића 11/33, 

Крушевац- ТВ Рубин, сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 

  

5. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа „Штампа, радио и филм“ Бор;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује висина годишње накнаде за право на пружање 

медијске услуге телевизије пружаоцу медијске услуге „Штампа, радио и филм“ Д.О.О. 

Бор, дужно да плаћа у износу од 1.258.591,00 динара, почев од дана доношења одлуке 

Савета Регулатора, па убудуће док за то буду постојали законски услови. 

 

Доноси се решење којим се утврђује висина годишње накнаде за право на пружање 

медијске услуге радија пружаоцу медијске услуге „Штампа, радио и филм Д.О.О. Бор, 

дужно да плаћа у износу од 60.839,00 динара, почев од дана доношења одлуке Савета 

Регулатора, па убудуће док за то буду постојали законски услови. 

 

Налаже се 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. 

  

6. Разматрање и доношење одлуке по захтеву бр. 05-1465/16 од 24. маја 2016. 

године „Удружења Марија“ из Суботице, ул. Матија Гупца 10 за враћање 

дозволе за пружање медијске услуге радијa;               

 



 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозвола за пружање медијске услуге радија број 

482/2011-1 пре истека времена на које је издата Ђаковачка и Сремска, Викаријат 

Сремски, Петроварадин – Радио Марија Врдник и број 182/2008-1 Информативно-

издавачки центар Католичке цркве Радио Марија, Лесковац – Радио Марија Лесковац, 

због постојања разлога предвиђеног чланом 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским 

медијима. 

 

Позвати представнике означених пружалаца медијске услуге да присуствују седници на 

којој се расправља о одузимању дозволе. 

 

  

7. Разматрање и доношење одлуке o покретању поступак изрицања мера 

предвиђених Законом о електронским медијима против Привредног 

друштва за изнајмљивање и дистрибуцију филмова ИБМ ДОО Краљево – 

Радио М због повреде услова који су садржани у дозволи за пружање 

медијске услуге;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима 

против Привредног друштва за изнајмљивање и дистрибуцију филмова ИБМ ДОО 

Краљево – Радио М због повреде услова који су садржани у дозволи за пружање 

медијске услуге. 

 

Позвати представника пружаоца медијских услуга на седницу Савета Регулатора ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 

  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Привредно друштво за 

производњу, трговину и услуге „Kolubara press“ д.о.о. из Лазаревца, 

Карађорђева 23 – ТВ КРТЛ;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев пружаоца медијске услуге „Kolubara press“ д.о.о. из Лазаревца, 

Карађорђева 23 – ТВ КРТЛ, за промену идентификационог знака у нови 

идентификациони знак К::CN K. 

 

 

 



 

  

9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЦИП 

Центар за информатички инжењеринг и пројектовање д.о.о., ул. Милана 

Топлице бр. 6, Краљево- РАДИО 996 ФМ, за продужење дозволе за пружање 

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

медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за продужење дозволе пружаоца медијске услуге ЦИП Центар за 

информатички инжењеринг и пројектовање д.о.о., ул. Милана Топлице бр. 6, Краљево- 

РАДИО 996 ФМ. 

  

10. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредно 

друштво за инжењеринг трговину и услуге „Елипса“ о.д. из Краљева, ул. 

Југ Богданова бр. 148 – Радио Бум 108, за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за продужење дозволе пружаоца медијске услуге Привредно друштво 

за инжењеринг трговину и услуге „Елипса“ о.д. из Краљева, ул. Југ Богданова бр. 148 – 

Радио Бум 108. 

  

11. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

за  «РАДИО ЦЕР» ДОО, ул. Маршала Тита бр. 10 – РАДИО ЦЕР, 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 захтев за продужење дозволе пружаоца медијске услуге Предузећа за  

«РАДИО ЦЕР» ДОО, ул. Маршала Тита бр. 10 – РАДИО ЦЕР. 

 

  

12. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Дак 

предузеће за радио – телевизију и друге делатности д.о.о. из Ћуприје, ул. 

Кнеза Милоша бр. 4 – Радио Дак, за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге;               

 



 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за продужење дозволе пружаоца медијске услуге Дак предузеће за 

радио – телевизију и друге делатности д.о.о. из Ћуприје, ул. Кнеза Милоша бр. 4 – 

Радио Дак. 

  

13. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Informativni press centar opštine Vladičin Han d.o.o. из Владичиног Хана, ул. 

Светосавска бр. 3 - РАДИО ХАН, за продужење дозволе за пружање 

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

медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за продужење дозволе пружаоца медијске услуге Informativni press 

centar opštine Vladičin Han d.o.o. из Владичиног Хана, ул. Светосавска бр. 3 - РАДИО 

ХАН. 

  

14. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге «РТМ» 

друштво са ограниченом одговорношћу за радио-телевизију, маркетинг и 

друге делатности, ул. Јосифа Панчића бр. 7/1, Ћуприја – Радио „Horreum 

Margi“, 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 захтев за продужење дозволе пружаоца медијске услуге «РТМ» друштво са 

ограниченом одговорношћу за радио-телевизију, маркетинг и друге делатности, ул. 

Јосифа Панчића бр. 7/1, Ћуприја – Радио „Horreum Margi“. 

 

  

15. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио 

Јавор“ друштво са ограниченом одговорношћу из Ивањице, ул. Миће 

Матовића бб – РАДИО ЈАВОР, за продужење дозволе за пружање медијске 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

 

 



 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за продужење дозволе пружаоца медијске услуге Радио Јавор“ 

друштво са ограниченом одговорношћу из Ивањице, ул. Миће Матовића бб – РАДИО 

ЈАВОР. 

  

16. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће 

за радиодифузну делатност „Тодоровић и други“ о.д. Смедеревска Паланка, 

Лозовик - Радио Моравац, за продужење дозволе за пружање медијске 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за продужење дозволе пружаоца медијске услуге Предузеће за 

радиодифузну делатност „Тодоровић и други“ о.д. Смедеревска Паланка, Лозовик - 

Радио Моравац. 

  

17. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге RADIO 

TELEVIZIJA PRIMA INTERNACIONAL DOO, Бајина Башта, ул. Вука 

Караџића бб, Бајина Башта– Радио Примус за продужење рока важења 

издате дозволе бр. 235/2008-3 за пружање медијске услуге радија, 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 захтев за продужење дозволе пружаоца медијске услуге RADIO TELEVIZIJA 

PRIMA INTERNACIONAL DOO, Бајина Башта, ул. Вука Караџића бб, Бајина Башта– 

Радио Примус. 

 

Упутити налог ПМУ у складу са извештајем Службе за надзор и анализу. 

  

18. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

за радио и телевизијске активности «ЕМИНЕНТ» ДОО Љубовија, ул. 

Стојана Чупића бб – РАДИО 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 захтев за продужење дозволе пружаоца медијске услуге Предузећа за радио и 

телевизијске активности «ЕМИНЕНТ» ДОО Љубовија, ул. Стојана Чупића бб – РАДИО 

СОКО. 



 

  

19. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Привредног друштва за грађевинарство, трговину на велико и мало, 

угоститељство и туризам, Стара Чаршија о.д., ул. Живке Дамњановић 

бр.30, Ћуприја- РАДИО СТАРА ЧАРШИЈА, за продужење дозволе за 

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

електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за продужење дозволе пружаоца медијске услуге Привредног друштва 

за грађевинарство, трговину на велико и мало, угоститељство и туризам, Стара Чаршија 

о.д., ул. Живке Дамњановић бр.30, Ћуприја- РАДИО СТАРА ЧАРШИЈА. 

  

20. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Зогакс 

д.о.о., Тржни центар зелена пијаца бб, Горњи Милановац- РАДИО СТАРИ 

МИЛАНОВАЦ, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за продужење дозволе пружаоца медијске услуге Зогакс д.о.о., Тржни 

центар зелена пијаца бб, Горњи Милановац- РАДИО СТАРИ МИЛАНОВАЦ. 

 

  

21. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Трговинско 

информативно преузеће «DOUBLE E» ДОО, ул. Расима Халиловића 2 б /15, 

Нови Пазар – «RADIO YU», 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 захтев за продужење дозволе пружаоца медијске услуге Трговинско 

информативно преузеће «DOUBLE E» ДОО, ул. Расима Халиловића 2 б /15, Нови 

Пазар – «RADIO YU». 

  

22. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

за производњу, трговину и услуге „Рефреф“ д.о.о., Нови Пазар, ул. Градска 

бр. 1 – Рефреф радио 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 захтев за продужење дозволе пружаоца медијске услуге Предузећа за 

производњу, трговину и услуге „Рефреф“ д.о.о., Нови Пазар, ул. Градска бр. 1 – Рефреф 

радио. 

  

23. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће 

за радио, телевизију и маркртинг телевизија Плус д.о.о.  из Крушевца, ул. 

Мићуна Павловића бр. 1 – ТВ Плус, за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за продужење дозволе пружаоца медијске услуге Предузеће за радио, 

телевизију и маркртинг телевизија Плус д.о.о.  из Крушевца, ул. Мићуна Павловића бр. 

1 – ТВ Плус. 

  

24. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија Цариброд д.о.о., Димитровград, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2 – 

Радио 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 захтев за продужење дозволе пружаоца медијске услуге Радио телевизија 

Цариброд д.о.о., Димитровград, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2 – Радио Цариброд. 

 

  

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

услуге на основу захтева МОМЧИЛО ЈАЊИЋ ПРЕДУЗЕТНИК 

ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТВ ПРОГРАМА ЉИГ, ул.  Зелени 

Венац 1, Љиг - ТВ Љиг Инфо, бр. 05-1240/16 од 27.04.2016. 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 МОМЧИЛА ЈАЊИЋА 

ПРЕДУЗЕТНИКА ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТВ ПРОГРАМА ЉИГ, ул. 



 

 Зелени Венац 1, Љиг - ТВ Љиг Инфо, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

 

Да се решењем утврди накнада за пружање аудио-визуелне медијске услуге на захтев 

МОМЧИЛА ЈАЊИЋА ПРЕДУЗЕТНИКА ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТВ 

ПРОГРАМА ЉИГ, ул.  Зелени Венац 1, Љиг - ТВ Љиг Инфо, сходно члану 36. Закона о 

електронским медијима. 

  

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

услуге на основу захтева  Радиотелевизија Панчево доо Панчево, ул. Николе 

Ђурковића 1 , Панчево- ТВ Панчево, бр. 05-1274/16-1 од 27.05.2016. 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 аудио-визуелне медијске услуге на захтев 

Радиотелевизија Панчево доо Панчево, ул. Николе Ђурковића 1 , Панчево - ТВ 

Панчево, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

Да се решењем утврди накнада за пружање аудио-визуелне медијске услуге на захтев 

Радиотелевизија Панчево доо Панчево, ул. Николе Ђурковића 1 , Панчево - ТВ 

Панчево, сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 

 

  

27. Разматрање и усвајање предлога тема за регионалну конференцију у 

организацији Савета Европе;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се поднети предлог тема. 

 

Даје се налог Стручној служби да организатору конференције достави предлоге тема 

усвојених од стране Савета Регулатора. 

 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

У Београду,        

дана 03. јуна 2016. године                                                       

Записник сачинила 

 

Драгана Таљић 

      заменик председника Савета 

 

                                                                                                                       Горан Петровић 



 

 


