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РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО 
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Број: 
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Београд 

 

 

  

З А П И С Н И К 

                                                                                          

са 156. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 9. 

септембра 2015. године, са почетком у 11.00 часова. 

 

 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Слободан Вељковић 

3. Милош Рајковић 

4. Божидар Николић 

5. Гордана Суша 

6. Оливера Зекић 

 

Седници су присуствовали и: 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор 

2. Ненад Јанковић, генерални секретар 

3. Стевица Смедеревац, начелник Службе за надзор и анализу 

4. Душица Благојевић, начелник Правне службе 

5. Никола Попмихајлов, аналитичар програма емитера (записничар) 

 

Седница је одржана у седишту Регулаторног тела за електронске медије,  Трг Николе 

Пашића 5, Београд, у сали за одржавање седница, на IV спрату. 

 

Седницом је председавао заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић који је 

констатовао да седници присуствује већина чланова Савета, те да Савет има кворум за 

рад и пуноправно одлучивање. 

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 



 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 155. редовне седнице Савета одржане дана 29. јуна 2015. 

године, записника са 230. ванредне седнице Савета одржане 30.06.2015. године, 

записника са 231. ванредне седнице Савета одржане дана 31. јула 2015. године, 

записника са 232. ванредне седнице Савета одржане дана 12. августа 2015. године, 

записника са 233. ванредне седнице Савета одржане дана 1. септембра 2015. 

године и записника са 234. ванредне седнице Савета одржане дана 3. септембра 

2015. године;  

3. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге ТВ 

Метрополис д.о.о. – М МОЈА ТВ, Београд, пре истека времена на које је издата 

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

4. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге ТВ 

Банат д.о.о. – ТВ Банат, Вршац, пре истека времена на које је издата сходно члану 

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

5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Клисура продукција д.о.о. – ТВ Клисура, Грделица, пре истека времена на које је 

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

6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  Пек 

тон д.о.о.– ТВ Звижд, Кучево, пре истека времена на које је издата сходно члану 

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

7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  Руф 

д.о.о. – ТВ Кучево, Перовац на Млави, пре истека времена на које је издата сходно 

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

8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

GMC Trade d.o.o. – TВ Гем, Лазаревац, пре истека времена на које је издата сходно 

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

9. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   ТВ 

Плус д.о.о. – ТВ Плус, Крушевац, пре истека времена на које је издата сходно 

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

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  ТВ 

Плус д.о.о. – ТВ Плус-кабл., Крушевац пре истека времена на које је издата 

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

11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  RTV 

Prima internacional d.o.o.–ТВ Прима, Бајина Башта, пре истека времена на које је 

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

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  РТВ 

Енигма д.о.о. – ТВ Енигма, Пријепоље, пре истека времена на које је издата 

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

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Конзум Лав д.о.о. – ТВ Лав+, Ужице, пре истека времена на које је издата сходно 

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



14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   PI 

canal d.o.o. – PI kanal, Пирот, пре истека времена на које је издата сходно члану 

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

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

Мостнет РТВ д.о.о. – ТВ Мост нет, Пркупље, пре истека времена на које је издата 

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

16. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга, ПМУ Телевизија 

Галаксија 32 – ТВ Галаксија 32 из Чачка. 

17. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Телевизија Галаксија 32 – ТВ Галаксија 32, Чачак, пре истека времена на које је 

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

18. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга, ПМУ РТВ Девић 

Плус д.о.о. – Телевизија Девић из Смедеревске Паланке. 

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ 

Девић Плус д.о.о. – Телевизија Девић, Смедеревска Паланка, пре истека времена 

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

медијима; 

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

Kolubara press d.o.o. – ТВ "К" РТЛ, , пре истека времена на које је издата сходно 

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

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Моја 

ТВ д.о.о. – Моја ТВ-кабл. из Београда, пре истека времена на које је издата сходно 

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

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ 

Стрела д.о.о. – ТВ Стрела-кабл., Велики Поповић, пре истека времена на које је 

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

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Тимочка телевизија и радио а.д. – Best Music-кабл., Зајечар, пре истека времена 

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

медијима; 

24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Тимочка телевизија и радио а.д. – РТЗ-кабл., Зајечар, пре истека времена на које 

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

25. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Mix 

Media d.o.o. – ТВ MIX-кабл., Краљево, пре истека времена на које је издата сходно 

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

26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Телевизија Телемарк д.о.о. – Телевизија Телемарк-кабл., Чачак, пре истека 

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

медијима; 

27. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  RTV 

City d.o.o.– TV City-кабл., Уб, пре истека времена на које је издата сходно члану 

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



28. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

McBOXS d.o.o. – Music Box TV-кабл., Нови Сад, пре истека времена на које је 

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

29. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

Nova RS Television d.o.o. – NOVA.RS-кабл., Београд, пре истека времена на које 

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

(12:15) 

30. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

Имре Пастор ПР Агенција за производњу и емитовање ТВ програма – Тиса Инфо 

Канал-кабл., Бечеј, пре истека времена на које је издата сходно члану 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; (12:15) 

31. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга, ПМУ Јавно 

радиодифузно предузеће "Студио Б"– Студио Б-кабл. из Београда.  

32. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Јавно радиодифузно предузеће "Студио Б"– Студио Б-кабл., Београд, пре истека 

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

медијима; (12:15) 

33. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  SKY 

Plus d.o.o. – SKY Plus-кабл., Београд, пре истека времена на које је издата сходно 

члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; (12:15) 

34. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"Краљевачка телевизија"д.о.о. – КА ТВ из Краљевa, пре истека времена на које је издата 

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

35. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  "Екран" о.д. 

Енвер Исламовић и др. – Санџак ТВ из Новог Пазара, пре истека времена на које је издата 

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

36. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  Телевизија 

Галаксија  д.о.о. – ТВ Галаксија 32-кабл. из Чачка, пре истека времена на које је издата 

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

37. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања (на захтев) PREDUZEĆА ZA INFORMISANJE I MARKETING 

STUDIO MAG DOO, OBRENOVAC, ул.  Белопољска 35в - ТВ Маг, бр. 05-2171/15 

од 20.08.2015. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

38. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за 

пружање медијске услуге према пружаоцу медијске услуге Радио – новинско 

јавно предузеће „Радио Параћин“ из Параћина, ул. Николе Пашића бб - Радио 

Параћин, пре истека времена на које је издата, сходно одредби из члана 99. Закона 

о електронским медијима; (05-1766/15) 

39. Разно 

 

1. Усвајање дневног реда; 

 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 



1. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за 

пружање медијске услуге према пружаоцу медијске услуге Радио – новинско 

јавно предузеће „Радио Параћин“ из Параћина, ул. Николе Пашића бб - Радио 

Параћин, пре истека времена на које је издата, сходно одредби из члана 99. Закона 

о електронским медијима; (05-1766/15) 

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

издата пружаоцу медијске услуге Српској православној цркви – Епархија 

Врањска из Врања, ул. Ивана Милутиновића бр. 26 – РАДИО ИСКОН; 

3. Мишљење у вези са приватизацијом пружаоца медијске услуге Јавног  предузећа 

„Нови Пазар“ Нови Пазар; 

4. Мишљење у вези са приватизацијом пружаоца медијске услуге Јавног  предузећа 

„Студио Б“ Београд;  

5. Допис Агенцији за приватизацију у вези са приватизацијом пружаоца медијске 

услуге Јавног предузећа за информисање Радио-телевизија Инђија, ул. Војводе 

Степе бр. 3, Бачка Паланка- РАДИО ИНЂИЈА; 

6. Допис Агенцији за приватизацију у вези са приватизацијом пружаоца медијске 

услуге Јавног предузећа за информисање радио телевизија Стара Пазова, ул. 

Краља Петра бр. 10, Стара Пазова- РАДИО СТАРА ПАЗОВА; 

7. Допис Агенцији за приватизацију у вези са приватизацијом пружаоца медијске 

услуге Јавног предузећа за радио телевизијску Радио-телевизија Бачка Паланка, 

ул. Жарка Зрењанина бр. 74/2, Бачка Паланка- ТВ БАП, РАДИО БАП 95,1; 

8. Информација о допису Регулаторне агенције за електронске комуникације и 

поштанске услуге, у вези са техничком грешком у огласу за Јавнни конкурс за 

2014. годину   (у објављеној фреквенцији 106.6 МНz уместо 102.7 МНz) за 

подручје општине Долово;  

9. Допис Агенцији за приватизацију у вези са приватизацијом пружаоца медијске 

услуге Друштва са ограниченом одговорношћу информативно пропагандни 

центар Кула, ул. Максима Горког бр.1, Кула-РАДИО КУЛСКА КОМУНА; 

10. Допис Агенцији за приватизацију у вези са приватизацијом пружаоца медијске 

услуге Јавног  предузећа за информисање „ШУМАДИЈА“ Аранђеловац; 

11. Допис Агенцији за приватизацију у вези са приватизацијом пружаоца медијске 

услуге Јавно предузећe радио станица Радио Рашка, ул. Душанова 6, Рашка- 

РАДИО РАШКА; 

12. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања (на захтев) РАДИО ФРУШКА ГОРА д.o.o. за информативну, 

маркетиншку и забавну делатност, Рума, ул. Главна 172 а- ТВ Фрушка Гора  бр. 

05-2693/14 од 18.12.2014. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

13. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања (на захтев) OMLADINSKI TV KANAL NON STOP 2015 d.o.o. 

JAGODINA, ул. Народног Фронта 18, локал 3- TV Non Stop,  бр. 05-2234/15 од 

28.08.2015. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

емитовање радио програма на  подручју региона, за пружаоца медијске услуге 



„ТДИ Радио Телевизија“ д.о.о. из Београда, ул Алексе Ненадовића бр.19-21 – ТДИ 

РАДИО 87,9; 

15. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у поступку 

приватизације пружаоца медијске услуге  Јавног предузећа „Радио – телевизија 

Крушевац“ из Крушевца  –  ТВ Крушевац и Радио Крушевац и доношење одлуке; 

16. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у поступку 

приватизације пружаоца медијске услуге  Јавног предузећа „Радио – телевизија 

Пожега“ из Пожеге – ТВ Пожега и Радио Пожега  и доношење одлуке; 

17. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у поступку 

приватизације пружаоца медијске услуге  Јавног предузећа „Радио – телевизија 

Крагујевац“ из Крагујевца  –  ТВ Крагујевац и Радио Крагујевац и доношење 

одлуке; 

18. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у поступку 

приватизације пружаоца медијске услуге  Јавног предузећа „Радио – телевизија 

Брус“ из Бруса  и доношење одлуке; 

19. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у поступку 

приватизације пружаоца медијске услуге  Јавног информативног предузећа 

„Радио – телевизија Цариброд“ из Димитровграда – ТВ Цариброд и Радио 

Цариброд  и доношење одлуке; 

20. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у поступку 

приватизације пружаоца медијске услуге  Јавног радиодифузног предузећа 

„Радиотелевизија Панчево“ из Панчева – ТВ Панчево и Радио Панчево  и 

доношење одлуке; 

21. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у поступку 

приватизације пружаоца медијске услуге Центра за информисање Нови Кнежевац 

из Новог Кнежевца  (кабл) и доношење одлуке; 

22. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у поступку 

приватизације пружаоца медијске услуге ЈП за радиодифузну, новинску и 

издавачку делатност „Радио Шид“, Шид, ул. Златка Шнајдера 2-Радио Шид и 

доношење одлуке; 

 

 

Након разматрања наведеног, председник Савета је предложио, а Савет РЕМ једногласно 

усвојио допуњен дневни ред 156. редовне седнице: 

 

О Д Л У К А 



Усваја се дневни ред. 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 155. редовне седнице Савета одржане дана 29. јуна 2015. 

године, записника са 230. ванредне седнице Савета одржане 30.06.2015. године, 

записника са 231. ванредне седнице Савета одржане дана 31. јула 2015. године, 

записника са 232. ванредне седнице Савета одржане дана 12. августа 2015. године, 

записника са 233. ванредне седнице Савета одржане дана 1. септембра 2015. 

године и записника са 234. ванредне седнице Савета одржане дана 3. септембра 

2015. године;  

3. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге ТВ 

Метрополис д.о.о. – М МОЈА ТВ, Београд, пре истека времена на које је издата 

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

4. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге ТВ 

Банат д.о.о. – ТВ Банат, Вршац, пре истека времена на које је издата сходно члану 

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

5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Клисура продукција д.о.о. – ТВ Клисура, Грделица, пре истека времена на које је 

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

6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  Пек 

тон д.о.о.– ТВ Звижд, Кучево, пре истека времена на које је издата сходно члану 

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

7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  Руф 

д.о.о. – ТВ Кучево, Перовац на Млави, пре истека времена на које је издата сходно 

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

8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

GMC Trade d.o.o. – TВ Гем, Лазаревац, пре истека времена на које је издата сходно 

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

9. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   ТВ 

Плус д.о.о. – ТВ Плус, Крушевац, пре истека времена на које је издата сходно 

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

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  ТВ 

Плус д.о.о. – ТВ Плус-кабл., Крушевац пре истека времена на које је издата 

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

11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  RTV 

Prima internacional d.o.o.–ТВ Прима, Бајина Башта, пре истека времена на које је 

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

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  РТВ 

Енигма д.о.о. – ТВ Енигма, Пријепоље, пре истека времена на које је издата 

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

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Конзум Лав д.о.о. – ТВ Лав+, Ужице, пре истека времена на које је издата сходно 

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



14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   PI 

canal d.o.o. – PI kanal, Пирот, пре истека времена на које је издата сходно члану 

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

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

Мостнет РТВ д.о.о. – ТВ Мост нет, Пркупље, пре истека времена на које је издата 

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

16. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга, ПМУ Телевизија 

Галаксија 32 – ТВ Галаксија 32 из Чачка. 

17. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Телевизија Галаксија 32 – ТВ Галаксија 32, Чачак, пре истека времена на које је 

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

18. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга, ПМУ РТВ Девић 

Плус д.о.о. – Телевизија Девић из Смедеревске Паланке. 

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ 

Девић Плус д.о.о. – Телевизија Девић, Смедеревска Паланка, пре истека времена 

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

медијима; 

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

Kolubara press d.o.o. – ТВ "К" РТЛ, , пре истека времена на које је издата сходно 

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

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Моја 

ТВ д.о.о. – Моја ТВ-кабл. из Београда, пре истека времена на које је издата сходно 

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

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ 

Стрела д.о.о. – ТВ Стрела-кабл., Велики Поповић, пре истека времена на које је 

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

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Тимочка телевизија и радио а.д. – Best Music-кабл., Зајечар, пре истека времена 

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

медијима; 

24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Тимочка телевизија и радио а.д. – РТЗ-кабл., Зајечар, пре истека времена на које 

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

25. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Mix 

Media d.o.o. – ТВ MIX-кабл., Краљево, пре истека времена на које је издата сходно 

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

26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Телевизија Телемарк д.о.о. – Телевизија Телемарк-кабл., Чачак, пре истека 

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

медијима; 

27. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  RTV 

City d.o.o.– TV City-кабл., Уб, пре истека времена на које је издата сходно члану 

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



28. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

McBOXS d.o.o. – Music Box TV-кабл., Нови Сад, пре истека времена на које је 

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

29. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

Nova RS Television d.o.o. – NOVA.RS-кабл., Београд, пре истека времена на које 

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

(12:15) 

30. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

Имре Пастор ПР Агенција за производњу и емитовање ТВ програма – Тиса Инфо 

Канал-кабл., Бечеј, пре истека времена на које је издата сходно члану 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; (12:15) 

31. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга, ПМУ Јавно 

радиодифузно предузеће "Студио Б"– Студио Б-кабл. из Београда.  

32. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Јавно радиодифузно предузеће "Студио Б"– Студио Б-кабл., Београд, пре истека 

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

медијима; (12:15) 

33. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  SKY 

Plus d.o.o. – SKY Plus-кабл., Београд, пре истека времена на које је издата сходно 

члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; (12:15) 

34. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"Краљевачка телевизија"д.о.о. – КА ТВ из Краљевa, пре истека времена на које је издата 

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

35. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  "Екран" о.д. 

Енвер Исламовић и др. – Санџак ТВ из Новог Пазара, пре истека времена на које је издата 

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

36. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  Телевизија 

Галаксија  д.о.о. – ТВ Галаксија 32-кабл. из Чачка, пре истека времена на које је издата 

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

37. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања (на захтев) PREDUZEĆА ZA INFORMISANJE I MARKETING 

STUDIO MAG DOO, OBRENOVAC, ул.  Белопољска 35в - ТВ Маг, бр. 05-2171/15 

од 20.08.2015. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

38. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за 

пружање медијске услуге према пружаоцу медијске услуге Радио – новинско 

јавно предузеће „Радио Параћин“ из Параћина, ул. Николе Пашића бб - Радио 

Параћин, пре истека времена на које је издата, сходно одредби из члана 99. Закона 

о електронским медијима; (05-1766/15) 

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

издата пружаоцу медијске услуге Српској православној цркви – Епархија 

Врањска из Врања, ул. Ивана Милутиновића бр. 26 – РАДИО ИСКОН; 

40. Мишљење у вези са приватизацијом пружаоца медијске услуге Јавног  предузећа 

„Нови Пазар“ Нови Пазар; 

41. Мишљење у вези са приватизацијом пружаоца медијске услуге Јавног  предузећа 

„Студио Б“ Београд;  



42. Допис Агенцији за приватизацију у вези са приватизацијом пружаоца медијске 

услуге Јавног предузећа за информисање Радио-телевизија Инђија, ул. Војводе 

Степе бр. 3, Бачка Паланка- РАДИО ИНЂИЈА; 

43. Допис Агенцији за приватизацију у вези са приватизацијом пружаоца медијске 

услуге Јавног предузећа за информисање радио телевизија Стара Пазова, ул. 

Краља Петра бр. 10, Стара Пазова- РАДИО СТАРА ПАЗОВА; 

44. Допис Агенцији за приватизацију у вези са приватизацијом пружаоца медијске 

услуге Јавног предузећа за радио телевизијску Радио-телевизија Бачка Паланка, 

ул. Жарка Зрењанина бр. 74/2, Бачка Паланка- ТВ БАП, РАДИО БАП 95,1; 

45. Информација о допису Регулаторне агенције за електронске комуникације и 

поштанске услуге, у вези са техничком грешком у огласу за Јавнни конкурс за 

2014. годину   (у објављеној фреквенцији 106.6 МНz уместо 102.7 МНz) за 

подручје општине Долово;  

46. Допис Агенцији за приватизацију у вези са приватизацијом пружаоца медијске 

услуге Друштва са ограниченом одговорношћу информативно пропагандни 

центар Кула, ул. Максима Горког бр.1, Кула-РАДИО КУЛСКА КОМУНА; 

47. Допис Агенцији за приватизацију у вези са приватизацијом пружаоца медијске 

услуге Јавног  предузећа за информисање „ШУМАДИЈА“ Аранђеловац; 

48. Допис Агенцији за приватизацију у вези са приватизацијом пружаоца медијске 

услуге Јавно предузећe радио станица Радио Рашка, ул. Душанова 6, Рашка- 

РАДИО РАШКА; 

49. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања (на захтев) РАДИО ФРУШКА ГОРА д.o.o. за информативну, 

маркетиншку и забавну делатност, Рума, ул. Главна 172 а- ТВ Фрушка Гора  бр. 

05-2693/14 од 18.12.2014. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

50. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања (на захтев) OMLADINSKI TV KANAL NON STOP 2015 d.o.o. 

JAGODINA, ул. Народног Фронта 18, локал 3- TV Non Stop,  бр. 05-2234/15 од 

28.08.2015. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

емитовање радио програма на  подручју региона, за пружаоца медијске услуге 

„ТДИ Радио Телевизија“ д.о.о. из Београда, ул Алексе Ненадовића бр.19-21 – ТДИ 

РАДИО 87,9; 

52. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у поступку 

приватизације пружаоца медијске услуге  Јавног предузећа „Радио – телевизија 

Крушевац“ из Крушевца  –  ТВ Крушевац и Радио Крушевац и доношење одлуке; 

53. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у поступку 

приватизације пружаоца медијске услуге  Јавног предузећа „Радио – телевизија 

Пожега“ из Пожеге – ТВ Пожега и Радио Пожега  и доношење одлуке; 

54. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у поступку 



приватизације пружаоца медијске услуге  Јавног предузећа „Радио – телевизија 

Крагујевац“ из Крагујевца  –  ТВ Крагујевац и Радио Крагујевац и доношење 

одлуке; 

55. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у поступку 

приватизације пружаоца медијске услуге  Јавног предузећа „Радио – телевизија 

Брус“ из Бруса  и доношење одлуке; 

56. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у поступку 

приватизације пружаоца медијске услуге  Јавног информативног предузећа 

„Радио – телевизија Цариброд“ из Димитровграда – ТВ Цариброд и Радио 

Цариброд  и доношење одлуке; 

57. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у поступку 

приватизације пружаоца медијске услуге  Јавног радиодифузног предузећа 

„Радиотелевизија Панчево“ из Панчева – ТВ Панчево и Радио Панчево  и 

доношење одлуке; 

58. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у поступку 

приватизације пружаоца медијске услуге Центра за информисање Нови Кнежевац 

из Новог Кнежевца  (кабл) и доношење одлуке; 

59. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у поступку 

приватизације пружаоца медијске услуге ЈП за радиодифузну, новинску и 

издавачку делатност „Радио Шид“, Шид, ул. Златка Шнајдера 2-Радио Шид и 

доношење одлуке; 

60. Разно 

  

 

2. Усвајање записника са 155. редовне седнице Савета одржане дана 29. јуна 

2015. године, записника са 230. ванредне седнице Савета одржане 30.06.2015. 

године, записника са 231. ванредне седнице Савета одржане дана 31. јула 

2015. године, записника са 232. ванредне седнице Савета одржане дана 12. 

августа 2015. године, записника са 233. ванредне седнице Савета одржане 

дана 1. септембра 2015. године и записника са 234. ванредне седнице Савета 

одржане дана 3. септембра 2015. године;  

 

 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 



Усваја се записник са 155. редовне седнице Савета одржане дана 29. јуна 2015. године, 

записник са 230. ванредне седнице Савета одржане 30.06.2015. године, записник са 231. 

ванредне седнице Савета одржане дана 31. јула 2015. године, записник са 232. ванредне 

седнице Савета одржане дана 12. августа 2015. године, записник са 233. ванредне 

седнице Савета одржане дана 1. септембра 2015. године и записник са 234. ванредне 

седнице Савета одржане дана 3. септембра 2015. године. 

 

  

 

3. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

ТВ Метрополис д.о.о. – М МОЈА ТВ, Београд, пре истека времена на које је 

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

 

Након разматрања извештаја Финансијске службе, заменик председника Савета је 

предложио, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок пружаоцу медијске услуге ТВ Метрополис д.о.о. – М МОЈА 

ТВ, Београд за измирење наведеног дуга  до 10.11.2015. године, уз обавезу да уредно 

плаћају обавезе које у међувремену настају. 

 

  

 

4. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

ТВ Банат д.о.о. – ТВ Банат, Вршац, пре истека времена на које је издата 

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

 

Седници је присуствовао представник пружаоца медијске услуге ТВ Банат д.о.о. – ТВ 

Банат, Вршац. 

 

Савет је саслушао изјашњење представника пружаоца медијске услуге ТВ Банат д.о.о. – 

ТВ Банат, Вршац у вези са разлозима из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок пружаоцу медијске услуге ТВ Банат д.о.о. – ТВ Банат, Вршац 

за измирење наведеног дуга  до 10.11.2015. године, уз обавезу да уредно плаћају обавезе 

које у међувремену настају. 

 



  

 

5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Клисура продукција д.о.о. – ТВ Клисура, Грделица, пре истека времена на 

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

медијима;  

 

Извршни директор Рајка Галин Ћертић обавестила је чланове Савета да је пружалац 

медијске услуге Клисура продукција д.о.о. – ТВ Клисура, Грделица, уплатио 

преостали део дуга. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Клисура 

продукција д.о.о. – ТВ Клисура, Грделица пре истека времена на који је издата, због 

престанка постојања разлога из члана 89. став.1. тач. 8) Закона о електронским медијима. 

 

  

 

6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Пек тон д.о.о.– ТВ Звижд, Кучево, пре истека времена на које је издата сходно 

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

 

Извршни директор Рајка Галин Ћертић обавестила је чланове Савета да је пружалац 

медијске услуге Пек тон д.о.о.– ТВ Звижд, Кучево, уплатио део дуга. За преостали део 

дуга пружалац медијске услуге тражи одобрење додатног рока. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок пружаоцу медијске услуге Пек тон д.о.о.– ТВ Звижд, Кучево 

за измирење наведеног дуга  до 10.11.2015. године, уз обавезу да уредно плаћају обавезе 

које у међувремену настају. 

 

  

 

7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Руф д.о.о. – ТВ Кучево, Перовац на Млави, пре истека времена на које је 

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



 

Извршни директор Рајка Галин Ћертић обавестила је чланове Савета да немамо доказ да 

је пружаоцу медијске услуге Руф д.о.о. – ТВ Кучево, Перовац на Млави, уручен позив 

за седницу, те стога предлаже одлагање па је одлагање. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу савета. 

 

Налаже се стручној служби да позив на изјашњење за следећу седницу ПМУ Руф д.о.о. 

– ТВ Кучево, Перовац на Млави, достави и преко огласне табле у Регулатору. 

 

  

 

8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

GMC Trade d.o.o. – TВ Гем, Лазаревац, пре истека времена на које је издата 

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

 

Након разматрања извештаја Финансијске службе, заменик председника Савета је 

предложио, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок пружаоцу медијске услуге GMC Trade d.o.o. – TВ Гем, 

Лазаревац за измирење наведеног дуга  до 10.11.2015. године, уз обавезу да уредно 

плаћају обавезе које у међувремену настају. 

 

  

 

9. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

ТВ Плус д.о.о. – ТВ Плус, Крушевац, пре истека времена на које је издата 

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

 

Након разматрања извештаја Финансијске службе, заменик председника Савета је 

предложио, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок пружаоцу медијске услуге ТВ Плус д.о.о. – ТВ Плус, 

Крушевац за измирење наведеног дуга  до 10.11.2015. године, уз обавезу да уредно 

плаћају обавезе које у међувремену настају. 



 

  

 

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

ТВ Плус д.о.о. – ТВ Плус-кабл., Крушевац пре истека времена на које је 

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

 

Извршни директор Рајка Галин Ћертић обавестила је чланове Савета да је пружалац 

медијске услуге ТВ Плус д.о.о. – ТВ Плус-кабл., Крушевац, уплатио преостали део 

дуга. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге ТВ Плус д.о.о. – 

ТВ Плус-кабл., Крушевац пре истека времена на који је издата, због престанка 

постојања разлога из члана 89. став.1. тач. 8) Закона о електронским медијима. 

 

  

 

11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

RTV Prima internacional d.o.o.–ТВ Прима, Бајина Башта, пре истека времена 

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

медијима; 

 

Након разматрања извештаја Финансијске службе, заменик председника Савета је 

предложио, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок пружаоцу медијске услуге RTV Prima internacional d.o.o.–ТВ 

Прима, Бајина Башта за измирење наведеног дуга  до 10.10.2015. године, уз обавезу да 

уредно плаћају обавезе које у међувремену настају. 

 

  

 

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

РТВ Енигма д.о.о. – ТВ Енигма, Пријепоље, пре истека времена на које је 

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

 

Након разматрања извештаја Финансијске службе, заменик председника Савета је 

предложио, а чланови Савета једногласно донели 



 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок пружаоцу медијске услуге РТВ Енигма д.о.о. – ТВ Енигма, 

Пријепоље за измирење наведеног дуга  до 10.11.2015. године, уз обавезу да уредно 

плаћају обавезе које у међувремену настају. 

 

  

 

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Конзум Лав д.о.о. – ТВ Лав+, Ужице, пре истека времена на које је издата 

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

 

Седници је присуствовао представник пружаоца медијске услуге Конзум Лав д.о.о. – ТВ 

Лав+, Ужице. 

 

Савет је саслушао изјашњење представника пружаоца медијске услуге Конзум Лав д.о.о. 

– ТВ Лав+, Ужице у вези са разлозима из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок пружаоцу медијске услуге Конзум Лав д.о.о. – ТВ Лав+, 

Ужице за измирење наведеног дуга  до 10.11.2015. године, уз обавезу да уредно плаћају 

обавезе које у међувремену настају. 

 

  

 

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

PI canal d.o.o. – PI kanal, Пирот, пре истека времена на које је издата сходно 

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

 

Седници је присуствовао представник пружаоца медијске услуге PI canal d.o.o. – PI 

kanal, Пирот. 

 

Савет је саслушао изјашњење представника пружаоца медијске услуге PI canal d.o.o. – 

PI kanal, Пирот у вези са разлозима из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 



 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок пружаоцу медијске услуге PI canal d.o.o. – PI kanal, Пирот за 

измирење наведеног дуга  до 10.11.2015. године, уз обавезу да уредно плаћају обавезе 

које у међувремену настају. 

 

  

 

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

Мостнет РТВ д.о.о. – ТВ Мост нет, Пркупље, пре истека времена на које је 

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

 

Седници је присуствовао представник пружаоца медијске услуге Мостнет РТВ д.о.о. – 

ТВ Мост нет, Пркупље. 

 

Савет је саслушао изјашњење представника пружаоца медијске услуге Мостнет РТВ 

д.о.о. – ТВ Мост нет, Пркупље у вези са разлозима из члана 89. став 1. тачка 8) Закона 

о електронским медијима. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок пружаоцу медијске услуге Мостнет РТВ д.о.о. – ТВ Мост нет, 

Пркупље за измирење наведеног дуга  до 10.11.2015. године, уз обавезу да уредно 

плаћају обавезе које у међувремену настају. 

 

  

 

16. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга, ПМУ 

Телевизија Галаксија 32 – ТВ Галаксија 32 из Чачка. 

17. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Телевизија Галаксија 32 – ТВ Галаксија 32, Чачак, пре истека времена на 

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

медијима; 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Да се истовремено расправља по тачкама 16 и 17. 

 



 

Седници је присуствовао представник пружаоца медијске услуге Телевизија Галаксија 

32 – ТВ Галаксија 32 из Чачка. 

 

Савет је саслушао изјашњење представника пружаоца медијске услуге Телевизија 

Галаксија 32 – ТВ Галаксија 32 из Чачка у вези са разлозима из члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок пружаоцу медијске услуге Телевизија Галаксија 32 – ТВ 

Галаксија 32, Чачак за измирење наведеног дуга  до 10.11.2015. године, уз обавезу да 

уредно плаћају обавезе које у међувремену настају. 

 

  

 

18. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга, ПМУ РТВ 

Девић Плус д.о.о. – Телевизија Девић из Смедеревске Паланке. 

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ Девић Плус д.о.о. – Телевизија Девић, Смедеревска Паланка, пре истека 

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

електронским медијима; 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Да се истовремено расправља по тачкама 18 и 19. 

 

Седници је присуствовао представник пружаоца медијске услуге РТВ Девић Плус д.о.о. 

– Телевизија Девић из Смедеревске Паланке. 

 

Савет је саслушао изјашњење представника пружаоца медијске услуге РТВ Девић Плус 

д.о.о. – Телевизија Девић из Смедеревске Паланке у вези са разлозима из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 



Одобрава се додатни рок пружаоцу медијске услуге РТВ Девић Плус д.о.о. – Телевизија 

Девић, Смедеревска Паланка за измирење наведеног дуга  до 10.11.2015. године, уз 

обавезу да уредно плаћају обавезе које у међувремену настају. 

 

  

 

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

Kolubara press d.o.o. – ТВ "К" РТЛ, пре истека времена на које је издата 

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

 

Извршни директор Рајка Галин Ћертић обавестила је чланове Савета да је пружалац 

медијске услуге Kolubara press d.o.o. – ТВ "К" РТЛ, уплатио преостали део дуга. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Kolubara press 

d.o.o. – ТВ "К" РТЛ пре истека времена на који је издата, због престанка постојања 

разлога из члана 89. став.1. тач. 8) Закона о електронским медијима. 

 

  

 

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Моја ТВ д.о.о. – Моја ТВ-кабл. из Београда, пре истека времена на које је 

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

 

Извршни директор Рајка Галин Ћертић обавестила је чланове Савета да је пружалац 

медијске услуге Моја ТВ д.о.о. – Моја ТВ-кабл. из Београда, уплатио преостали део 

дуга. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске Моја ТВ д.о.о. – Моја 

ТВ-кабл. из Београда пре истека времена на који је издата, због престанка постојања 

разлога из члана 89. став.1. тач. 8) Закона о електронским медијима. 

 

  

 



22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ Стрела д.о.о. – ТВ Стрела-кабл., Велики Поповић, пре истека времена 

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

медијима; 

 

Извршни директор Рајка Галин Ћертић обавестила је чланове Савета да је пружалац 

медијске услуге РТВ Стрела д.о.о. – ТВ Стрела-кабл., Велики Поповић, уплатио 

преостали део дуга. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ Стрела д.о.о. 

– ТВ Стрела-кабл., Велики Поповић пре истека времена на који је издата, због 

престанка постојања разлога из члана 89. став.1. тач. 8) Закона о електронским медијима. 

 

  

 

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Тимочка телевизија и радио а.д. – Best Music-кабл., Зајечар, пре истека 

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

електронским медијима; 

 

Извршни директор Рајка Галин Ћертић обавестила је чланове Савета да је пружалац 

медијске услуге Конзум Лав д.о.о. – ТВ Лав+, Ужице, уплатио део дуга. За преостали 

део дуга пружалац медијске услуге тражи одобрење додатног рока. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок пружаоцу медијске услуге Тимочка телевизија и радио а.д. – 

Best Music-кабл., Зајечар за измирење наведеног дуга  до 15.09.2015. године, уз обавезу 

да уредно плаћају обавезе које у међувремену настају. 

 

  

 

24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Тимочка телевизија и радио а.д. – РТЗ-кабл., Зајечар, пре истека времена на 

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

медијима; 



 

Извршни директор Рајка Галин Ћертић обавестила је чланове Савета да је пружалац 

медијске услуге Тимочка телевизија и радио а.д. – РТЗ-кабл., Зајечар, уплатио 

преостали део дуга. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Тимочка 

телевизија и радио а.д. – РТЗ-кабл., Зајечар пре истека времена на који је издата, због 

престанка постојања разлога из члана 89. став.1. тач. 8) Закона о електронским медијима. 

 

  

 

25. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Mix Media d.o.o. – ТВ MIX-кабл., Краљево, пре истека времена на које је 

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

 

Извршни директор Рајка Галин Ћертић обавестила је чланове Савета да је пружалац 

медијске услуге Mix Media d.o.o. – ТВ MIX-кабл., Краљево, уплатио преостали део 

дуга. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Mix Media d.o.o. 

– ТВ MIX-кабл., Краљево пре истека времена на који је издата, због престанка 

постојања разлога из члана 89. став.1. тач. 8) Закона о електронским медијима. 

 

  

 

26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Телевизија Телемарк д.о.о. – Телевизија Телемарк-кабл., Чачак, пре истека 

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

електронским медијима; 

 

Извршни директор Рајка Галин Ћертић обавестила је чланове Савета да је пружалац 

медијске услуге Телевизија Телемарк д.о.о. – Телевизија Телемарк-кабл., Чачак, 

уплатио преостали део дуга. 

 



Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Телевизија 

Телемарк д.о.о. – Телевизија Телемарк-кабл., Чачак пре истека времена на који је 

издата, због престанка постојања разлога из члана 89. став.1. тач. 8) Закона о 

електронским медијима. 

 

  

 

27. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

RTV City d.o.o.– TV City-кабл., Уб, пре истека времена на које је издата 

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

 

Извршни директор Рајка Галин Ћертић обавестила је чланове Савета да је пружалац 

медијске услуге RTV City d.o.o.– TV City-кабл., Уб, уплатио преостали део дуга. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге RTV City d.o.o.– 

TV City-кабл., Уб пре истека времена на који је издата, због престанка постојања разлога 

из члана 89. став.1. тач. 8) Закона о електронским медијима. 

 

  

 

28. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

McBOXS d.o.o. – Music Box TV-кабл., Нови Сад, пре истека времена на које 

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

 

Након разматрања извештаја Финансијске службе, заменик председника Савета је 

предложио, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола за пружање аудио садржаја медијске услуге радија према пружаоцу 

медијске услуге McBOXS d.o.o. – Music Box TV-кабл., Нови Сад,  пре времена на које 

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

 

  



 

29. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

Nova RS Television d.o.o. – NOVA.RS-кабл., Београд, пре истека времена на 

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

медијима; 

 

Седници је присуствовао представник пружаоца медијске услуге Nova RS Television 

d.o.o. – NOVA.RS-кабл., Београд. 

 

Савет је саслушао изјашњење представника пружаоца медијске услуге Nova RS 

Television d.o.o. – NOVA.RS-кабл., Београд у вези са разлозима из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок пружаоцу медијске услуге Nova RS Television d.o.o. – 

NOVA.RS-кабл., Београд за измирење наведеног дуга  до 10.11.2015. године, уз обавезу 

да уредно плаћају обавезе које у међувремену настају. 

 

  

 

30. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

Имре Пастор ПР Агенција за производњу и емитовање ТВ програма – Тиса 

Инфо Канал-кабл., Бечеј, пре истека времена на које је издата сходно члану 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Престаје да важи дозвола за пружање медијске услуге К183/1 од 24.02.2014. године 

издата пружаоцу медијске услуге Имре Пастор ПР Агенција за производњу и 

емитовање ТВ програма – Тиса Инфо Канал-кабл., Бечеј,  због брисања предузетника 

из јавног регистра Агенције за привреднке регистре. 

 

  

 

31. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга, ПМУ Јавно 

радиодифузно предузеће "Студио Б"– Студио Б-кабл. из Београда.  



32. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Јавно радиодифузно предузеће "Студио Б"– Студио Б-кабл., Београд, пре 

истека времена на које је издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; (12:15) 

 

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Да се истовремено расправља по тачкама 31 и 32. 

 

Седници је присуствовао представник пружаоца медијске услуге Јавно радиодифузно 

предузеће "Студио Б"– Студио Б-кабл. из Београда. 

 

Савет је саслушао изјашњење представника пружаоца медијске услуге Јавно 

радиодифузно предузеће "Студио Б"– Студио Б-кабл. из Београда у вези са 

разлозима из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок пружаоцу медијске услуге Јавно радиодифузно предузеће 

"Студио Б"– Студио Б-кабл., Београд за измирење наведеног дуга  до 10.11.2015. 

године, уз обавезу да уредно плаћају обавезе које у међувремену настају. 

 

  

 

33. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

SKY Plus d.o.o. – SKY Plus-кабл., Београд, пре истека времена на које је 

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

 

Извршни директор Рајка Галин Ћертић обавестила је чланове Савета да је пружалац 

медијске услуге SKY Plus d.o.o. – SKY Plus-кабл., Београд, уплатио део дуга. За 

преостали део дуга пружалац медијске услуге тражи одобрење додатног рока. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 



Одобрава се додатни рок пружаоцу медијске услуге SKY Plus d.o.o. – SKY Plus-кабл., 

Београд за измирење наведеног дуга  до 10.11.2015. године, уз обавезу да уредно плаћају 

обавезе које у међувремену настају. 

 

  

 

34. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"Краљевачка телевизија"д.о.о. – КА ТВ из Краљевa, пре истека времена на 

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

медијима; 

 

Након разматрања извештаја Финансијске службе, заменик председника Савета је 

предложио, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге "Краљевачка 

телевизија"д.о.о. – КА ТВ из Краљевa пре истека времена на који је издата, због 

престанка постојања разлога из члана 89. став.1. тач. 8) Закона о електронским медијима. 

 

  

 

35. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"Екран" о.д. Енвер Исламовић и др. – Санџак ТВ из Новог Пазара, пре 

истека времена на које је издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

 

Након разматрања извештаја Финансијске службе, заменик председника Савета је 

предложио, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге "Екран" о.д. 

Енвер Исламовић и др. – Санџак ТВ из Новог Пазара пре истека времена на који је 

издата, због престанка постојања разлога из члана 89. став.1. тач. 8) Закона о 

електронским медијима. 

 

  

 

36. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

Телевизија Галаксија  д.о.о. – ТВ Галаксија 32-кабл. из Чачка, пре истека 

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

електронским медијима; 

 



Након разматрања извештаја Финансијске службе, заменик председника Савета је 

предложио, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Телевизија 

Галаксија  д.о.о. – ТВ Галаксија 32-кабл. из Чачка пре истека времена на који је 

издата, због престанка постојања разлога из члана 89. став.1. тач. 8) Закона о 

електронским медијима. 

 

  

 

37. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања (на захтев) PREDUZEĆА ZA INFORMISANJE I 

MARKETING STUDIO MAG DOO, OBRENOVAC, ул.  Белопољска 35в - ТВ 

Маг, бр. 05-2171/15 од 20.08.2015. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност за издавање дозволе за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања (на захтев) PREDUZEĆА ZA INFORMISANJE I MARKETING STUDIO MAG 

DOO, OBRENOVAC, ул.  Белопољска 35в - ТВ Маг, бр. 05-2171/15 од 20.08.2015. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

  

 

38. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за 

пружање медијске услуге према пружаоцу медијске услуге Радио – новинско 

јавно предузеће „Радио Параћин“ из Параћина, ул. Николе Пашића бб - 

Радио Параћин, пре истека времена на које је издата, сходно одредби из 

члана 99. Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за одузимање дозволе за пружање медијске услуге према пружаоцу 

медијске услуге Радио – новинско јавно предузеће „Радио Параћин“ из Параћина, ул. 



Николе Пашића бб - Радио Параћин, пре истека времена на које је издата, сходно одредби 

из члана 99. Закона о електронским медијима. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о чињенице које 

су биле основ за покретање поступка. 

 

  

 

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

је издата пружаоцу медијске услуге Српској православној цркви – Епархија 

Врањска из Врања, ул. Ивана Милутиновића бр. 26 – РАДИО ИСКОН; 

 

Након разматрања извештаја Правне службе, заменик председника Савета је предложио, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола за пружање аудио садржаја медијске услуге радија према пружаоцу 

медијске услуге Српској православној цркви – Епархија Врањска из Врања, ул. 

Ивана Милутиновића бр. 26 – РАДИО ИСКОН,  пре времена на које је издата. 

 

  

 

40. Мишљење у вези са приватизацијом пружаоца медијске услуге Јавног  

предузећа „Нови Пазар“ Нови Пазар; 

 

Након разматрања извештаја Правне службе, заменик председника Савета је предложио, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да куповином субјекта приватизације Јавно предузеће за информисање 

„Нови Пазар“ Нови Пазар од стране конзорцијума физичких лица који чине: Денис 

Маврић, Музафер Драгуловчанин, Нихат Бишевац, Мулаз Дацић и Емил Хаџић, неће 

настати стање којим се нарушава медијски плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. 

и 47. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 

53/15) и члана 103. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС", бр. 83/14). 

 

Налаже се стручној служби да упути Агенцији за приватизацију допис са наведеним 

мишљењем. 

 

  

 

41. Мишљење у вези са приватизацијом пружаоца медијске услуге Јавног  

предузећа „Студио Б“ Београд;  



 

Након разматрања извештаја Правне службе, заменик председника Савета је предложио, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да куповином субјекта приватизације Јавно радиодифузно предузеће 

„СТУДИО Б“ Београд од стране „MAXIM MEDIA“ д.о.о. Београд, неће настати стање 

којим се нарушава медијски плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. и 47. Закона о 

јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 53/15) и члана 103. 

Закона о електронским медијима („Службени гласник РС", бр. 83/14). 

 

Налаже се стручној служби да упути Агенцији за приватизацију допис са наведеним 

мишљењем. 

 

  

 

42. Допис Агенцији за приватизацију у вези са приватизацијом пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа за информисање Радио-телевизија Инђија, 

ул. Војводе Степе бр. 3, Бачка Паланка- РАДИО ИНЂИЈА; 

 

Након разматрања извештаја Правне службе, заменик председника Савета је предложио, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да куповином субјекта приватизације Јавног предузећа за информисање 

Радио-телевизија Инђија, ул. Војводе Степе бр. 3, Бачка Паланка- РАДИО ИНЂИЈА од 

стране купца  Данијеле Шуше из Шида, ул. Насеље исток Б2 002/15, неће настати стање 

којим се нарушава медијски плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. и 47. Закона о 

јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 53/15) и члана 103. 

Закона о електронским медијима („Службени гласник РС", бр. 83/14). 

 

Налаже се стручној служби да упути Агенцији за приватизацију допис са наведеним 

мишљењем. 

 

  

 

43. Допис Агенцији за приватизацију у вези са приватизацијом пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа за информисање радио телевизија Стара 

Пазова, ул. Краља Петра бр. 10, Стара Пазова- РАДИО СТАРА ПАЗОВА; 

 

Након разматрања извештаја Правне службе, заменик председника Савета је предложио, 

а чланови Савета једногласно донели 



 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да куповином субјекта приватизације Јавног предузећа за информисање 

радио телевизија Стара Пазова, ул. Краља Петра бр. 10, Стара Пазова- РАДИО 

СТАРА ПАЗОВА од стране купца привредног друштва МR&CO д.о.о., ул. Римска бр. 3, 

Београд, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам, сходно одредбама 

члана 45, 46. и 47. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, 

бр. 83/14 и 53/15) и члана 103. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС", 

бр. 83/14). 

 

Истовремено је Савет, а у вези друге највише понуде , донео одлуку 

  

Утврђује се да куповином субјекта приватизације Јавног предузећа за информисање 

радио телевизија Стара Пазова, ул. Краља Петра бр. 10, Стара Пазова- РАДИО 

СТАРА ПАЗОВА од стране учесника који је истакао другу највишу понуду Јоване 

Босић, ул. Матије Гупца бр.117, Шид, неће настати стање којим се нарушава медијски 

плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. и 47. Закона о јавном информисању и 

медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 53/15) и члана 103. Закона о електронским 

медијима („Службени гласник РС", бр. 83/14). 

 

Налаже се стручној служби да упути Агенцији за приватизацију допис са наведеним 

мишљењем. 

  

  

 

44. Допис Агенцији за приватизацију у вези са приватизацијом пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа за радио телевизијску Радио-телевизија 

Бачка Паланка, ул. Жарка Зрењанина бр. 74/2, Бачка Паланка- ТВ БАП, 

РАДИО БАП 95,1; 

 

Након разматрања извештаја Правне службе, заменик председника Савета је предложио, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да купац субјекта приватизације Радивој Црњак није доставио тражену 

документацију, то није могуће утврдити да ли ће у конкретном случају настати стање 

којим се нарушава медијски плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. и 47. Закона о 

јавном информисању и медијима и члана 103. Закона о електронским медијима. 

 

Налаже се стручној служби да упути Агенцији за приватизацију допис са наведеним 

мишљењем, као и да је Регулатор поново упутио допис купцу и другом лицу које је 



истакло највишу понуду за достављање тражене документације, те да након достављања 

исте Регулатор може да достави тражено мишљење. 

 

  

 

45. Информација о допису Регулаторне агенције за електронске комуникације и 

поштанске услуге, у вези са техничком грешком у огласу за Јавнни конкурс 

за 2014. годину   (у објављеној фреквенцији 106.6 МНz уместо 102.7 МНz) за 

подручје општине Долово;  

 

Након разматрања извештаја Правне службе, заменик председника Савета је предложио, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ИСПРАВЉА СЕ решење Савета Регулаторног тела за електронске медије, РК-Л 

22/2014/15-5 од 15. априла 2015. године тако што се у образложењу, пети став, трећи ред, 

уместо фреквенције „106,6 Мhz“ треба да стоји „102.7 МНz“.  

 

  

 

48. Допис Агенцији за приватизацију у вези са приватизацијом пружаоца 

медијске услуге Друштва са ограниченом одговорношћу информативно 

пропагандни центар Кула, ул. Максима Горког бр.1, Кула-РАДИО КУЛСКА 

КОМУНА; 

 

Након разматрања извештаја Правне службе, заменик председника Савета је предложио, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да куповином субјекта приватизације Друштва са ограниченом 

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

Кула-РАДИО КУЛСКА КОМУНА од стране купца Ковач Радована из Куле, ул. 

Кумровачка бр. 29, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам, сходно 

одредбама члана 45, 46. и 47. Закона о јавном информисању и медијима („Службени 

гласник РС“, бр. 83/14 и 53/15) и члана 103. Закона о електронским медијима („Службени 

гласник РС", бр. 83/14). 

 

Налаже се стручној служби да упути Агенцији за приватизацију допис са наведеним 

мишљењем. 

 

  

 



49. Допис Агенцији за приватизацију у вези са приватизацијом пружаоца 

медијске услуге Јавног  предузећа за информисање „ШУМАДИЈА“ 

Аранђеловац; 

 

Након разматрања извештаја Правне службе, заменик председника Савета је предложио, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да куповином субјекта приватизације Јавно предузеће за информисање 

„ШУМАДИЈА“ Аранђеловац од стране Саше Јанковића из Аранђеловца, неће настати 

стање којим се нарушава медијски плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. и 47. 

Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 53/15) и 

члана 103. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС", бр. 83/14). 

 

Налаже се стручној служби да упути Агенцији за приватизацију допис са наведеним 

мишљењем. 

 

  

 

50. Допис Агенцији за приватизацију у вези са приватизацијом пружаоца 

медијске услуге Јавно предузећe радио станица Радио Рашка, ул. Душанова 

6, Рашка- РАДИО РАШКА; 

 

Након разматрања извештаја Правне службе, заменик председника Савета је предложио, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да куповином субјекта приватизације Јавно предузећe радио станица Радио 

Рашка, ул. Душанова 6, Рашка- РАДИО РАШКА од стране купца привредног друштва 

DRUŠTVO ZA RADIO I TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI KOPERNIKUS CABLE 

NETWORK д.о.о., ул. Цара Душана 45, Ниш, неће настати стање којим се нарушава 

медијски плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. и 47. Закона о јавном 

информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 53/15) и члана 103. Закона 

о електронским медијима („Службени гласник РС", бр. 83/14). 

 

Налаже се стручној служби да упути Агенцији за приватизацију допис са наведеним 

мишљењем. 

 

  

 

51. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања (на захтев) РАДИО ФРУШКА ГОРА д.o.o. за 



информативну, маркетиншку и забавну делатност, Рума, ул. Главна 172 а- 

ТВ Фрушка Гора  бр. 05-2693/14 од 18.12.2014. године, сходно члану 83. Закона 

о електронским медијима; 

 

Након разматрања извештаја Правне службе, заменик председника Савета је предложио, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола на захтев РАДИО ФРУШКА ГОРА д.o.o. за информативну, 

маркетиншку и забавну делатност, Рума, ул. Главна 172 а- ТВ Фрушка Гора, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

  

 

52. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања (на захтев) OMLADINSKI TV KANAL NON STOP 

2015 d.o.o. JAGODINA, ул. Народног Фронта 18, локал 3- TV Non Stop,  бр. 05-

2234/15 од 28.08.2015. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

 

Након разматрања извештаја Правне службе, заменик председника Савета је предложио, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола на захтев OMLADINSKI TV KANAL NON STOP 2015 d.o.o. 

JAGODINA, ул. Народног Фронта 18, локал 3- TV Non Stop, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима. 

 

  

 

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

емитовање радио програма на  подручју региона, за пружаоца медијске 

услуге „ТДИ Радио Телевизија“ д.о.о. из Београда, ул Алексе Ненадовића 

бр.19-21 – ТДИ РАДИО 87,9; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за емитовање радио програма на локалном 

подручју коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге ТДИ Радио Телевизија“ 



д.о.о. из Београда, ул Алексе Ненадовића бр.19-21 – ТДИ РАДИО 87,9 и то од 

07.09.2015. године па убудуће, док за то постоје законски услови, у износу од 14.258,00 

динара. 

 

  

 

54. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у 

поступку приватизације пружаоца медијске услуге  Јавног предузећа „Радио 

– телевизија Крушевац“ из Крушевца  –  ТВ Крушевац и Радио Крушевац и 

доношење одлуке; 

 

Након разматрања извештаја Правне службе, заменик председника Савета је предложио, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да куповином субјекта приватизације Јавног предузећа „Радио – 

телевизија Крушевац“ из Крушевца  –  ТВ Крушевац и Радио Крушевац од стране 

купца Радоице Милосављевића из Крушевца, Балканска број 55, неће настати стање 

којим се нарушава медијски плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. и 47. Закона о 

јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 53/15) и члана 103. 

Закона о електронским медијима („Службени гласник РС", бр. 83/14). 

 

Налаже се стручној служби да упути Агенцији за приватизацију допис са наведеним 

мишљењем. 

 

  

 

55. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у 

поступку приватизације пружаоца медијске услуге  Јавног предузећа „Радио 

– телевизија Пожега“ из Пожеге – ТВ Пожега и Радио Пожега  и доношење 

одлуке; 

 

Након разматрања извештаја Правне службе, заменик председника Савета је предложио, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да куповином субјекта приватизације Јавног предузећа „Радио – 

телевизија Пожега“ из Пожеге – ТВ Пожега и Радио Пожега од стране купца Радоице 

Милосављевића из Крушевца, Балканска број 55, неће настати стање којим се нарушава 

медијски плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. и 47. Закона о јавном 



информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 53/15) и члана 103. Закона 

о електронским медијима („Службени гласник РС", бр. 83/14). 

 

Налаже се стручној служби да упути Агенцији за приватизацију допис са наведеним 

мишљењем. 

 

  

 

56. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у 

поступку приватизације пружаоца медијске услуге  Јавног предузећа „Радио 

– телевизија Крагујевац“ из Крагујевца  –  ТВ Крагујевац и Радио Крагујевац 

и доношење одлуке; 

 

Након разматрања извештаја Правне службе, заменик председника Савета је предложио, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да куповином субјекта приватизације Јавног предузећа „Радио – 

телевизија Крагујевац“ из Крагујевца  –  ТВ Крагујевац и Радио Крагујевац од 

стране купца Радоице Милосављевића из Крушевца, Балканска број 55, неће настати 

стање којим се нарушава медијски плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. и 47. 

Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 53/15) и 

члана 103. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС", бр. 83/14). 

 

Налаже се стручној служби да упути Агенцији за приватизацију допис са наведеним 

мишљењем.  

 

  

 

57. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у 

поступку приватизације пружаоца медијске услуге  Јавног предузећа „Радио 

– телевизија Брус“ из Бруса  и доношење одлуке; 

 

Након разматрања извештаја Правне службе, заменик председника Савета је предложио, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да куповином субјекта приватизације Јавног предузећа „Радио – 

телевизија Брус“ из Бруса од стране купца Радоице Милосављевића из Крушевца, 

Балканска број 55, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам, сходно 



одредбама члана 45, 46. и 47. Закона о јавном информисању и медијима („Службени 

гласник РС“, бр. 83/14 и 53/15) и члана 103. Закона о електронским медијима („Службени 

гласник РС", бр. 83/14). 

 

Налаже се стручној служби да упути Агенцији за приватизацију допис са наведеним 

мишљењем. 

 

  

 

58. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у 

поступку приватизације пружаоца медијске услуге  Јавног информативног 

предузећа „Радио – телевизија Цариброд“ из Димитровграда – ТВ Цариброд 

и Радио Цариброд  и доношење одлуке; 

 

Након разматрања извештаја Правне службе, заменик председника Савета је предложио, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да куповином субјекта приватизације Јавног информативног предузећа 

„Радио – телевизија Цариброд“ из Димитровграда – ТВ Цариброд и Радио Цариброд 

од стране купца Радоице Милосављевића из Крушевца, Балканска број 55, неће настати 

стање којим се нарушава медијски плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. и 47. 

Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 53/15) и 

члана 103. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС", бр. 83/14). 

 

Налаже се стручној служби да упути Агенцији за приватизацију допис са наведеним 

мишљењем. 

 

  

 

59. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у 

поступку приватизације пружаоца медијске услуге  Јавног радиодифузног 

предузећа „Радиотелевизија Панчево“ из Панчева – ТВ Панчево и Радио 

Панчево  и доношење одлуке; 

 

Након разматрања извештаја Правне службе, заменик председника Савета је предложио, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 



Утврђује се да куповином субјекта приватизације Јавног радиодифузног предузећа 

„Радиотелевизија Панчево“ из Панчева – ТВ Панчево и Радио Панчево од стране 

купца Радоице Милосављевића из Крушевца, Балканска број 55, неће настати стање 

којим се нарушава медијски плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. и 47. Закона о 

јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 53/15) и члана 103. 

Закона о електронским медијима („Службени гласник РС", бр. 83/14). 

 

Налаже се стручној служби да упути Агенцији за приватизацију допис са наведеним 

мишљењем. 

 

  

 

60. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у 

поступку приватизације пружаоца медијске услуге Центра за информисање 

Нови Кнежевац из Новог Кнежевца  (кабл) и доношење одлуке; 

 

Након разматрања извештаја Правне службе, заменик председника Савета је предложио, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да куповином субјекта приватизације Центра за информисање Нови 

Кнежевац из Новог Кнежевца од стране купца Радоице Милосављевића из Крушевца, 

Балканска број 55, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам, сходно 

одредбама члана 45, 46. и 47. Закона о јавном информисању и медијима („Службени 

гласник РС“, бр. 83/14 и 53/15) и члана 103. Закона о електронским медијима („Службени 

гласник РС", бр. 83/14). 

 

Налаже се стручној служби да упути Агенцији за приватизацију допис са наведеним 

мишљењем. 

 

  

 

61. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о  

постојању/непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам у 

поступку приватизације пружаоца медијске услуге ЈП за радиодифузну, 

новинску и издавачку делатност „Радио Шид“, Шид, ул. Златка Шнајдера 2-

Радио Шид и доношење одлуке; 

 

Након разматрања извештаја Правне службе, заменик председника Савета је предложио, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 



 

Утврђује да куповином субјекта приватизације ЈП за радиодифузну, новинску и 

издавачку делатност „Радио Шид“, Шид, ул. Златка Шнајдера 2-Радио Шид од стране 

купца привредног друштва DRUŠTVO ZA RADIO I TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI 

KOPERNIKUS CABLE NETWORK д.о.о., ул. Цара Душана 45, Ниш, као и од стране 

„Сремска телевизија“ д.о.о., Шид неће настати стање којим се нарушава медијски 

плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. и 47. Закона о јавном информисању и 

медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 53/15) и члана 103. Закона о електронским 

медијима („Службени гласник РС", бр. 83/14). 

 

Налаже се стручној служби да упути Агенцији за приватизацију допис са наведеним 

мишљењем. 

 

  

 

62. Разно 

 

Записник сачинио                                                                         председник Савета РЕМ 

 

Никола Попмихајлов                                                                 Горан Караџић 

 

                                                                                             

 


