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РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО  
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Број: 

Датум:  

Београд 

 

 

 

 

Одлуке са 196. редовне седнице Савета одржане 18. априла 2018. године 

 

 

1. Усвајање дневног реда; 

О Д Л У К А 

Усваја се дневни ред 198. редовне седнице са допуном.  

 

  

 

2. Усвајање записника са 195. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

11. априла 2018. године;  

 

О Д Л У К А 

Усваја се записник са 195. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 11. априла 

2018. године. 

 

  

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „Комерцијални 

пружаоци медијских услуга- начини испуњавања законских и 

програмских обавеза у 2017. години“ уз присуство представника 

пружаоца медијске услуге Радио дифузног предузећа Б92 А.Д. – О2.TV;  

 

О Д Л У К А 

Констатује се да је разматран извештај Службе за надзор и анализу „Комерцијални 

пружаоци медијских услуга- начини испуњавања законских и програмских обавеза у 

2017. години“ уз присуство представставника пружаоца медијске услуге Радио 

дифузног предузећа Б92 А.Д. – О2.TV.  

 

  

 

4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „Комерцијални 

пружаоци медијских услуга- начини испуњавања законских и 
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програмских обавеза у 2017. години“ уз присуство представника 

пружаоца медијске услуге ПРВА Телевизија Д.О.О. – ПРВА; 

О Д Л У К А 

Констатује се да је разматран извештај Службе за надзор и анализу „Комерцијални 

пружаоци медијских услуга- начини испуњавања законских и програмских обавеза у 

2017. години“ уз присуство представставника пружаоца медијске услуге ПРВА 

Телевизија Д.О.О. – ПРВА. 

  

 

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „Комерцијални 

пружаоци медијских услуга- начини испуњавања законских и 

програмских обавеза  у 2017. години“ уз присуство представника 

пружаоца медијске услуге Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, 

радио и телевизију HAPPY TV Д.О.О. – Национална HAPPY TV; 

 

О Д Л У К А 

Констатује се да је разматран извештај Службе за надзор и анализу „Комерцијални 

пружаоци медијских услуга- начини испуњавања законских и програмских обавеза у 

2017. години“ уз присуство представставника пружаоца медијске услуге Предузеће 

за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV Д.О.О. – 

Национална HAPPY TV. 

  

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „Комерцијални 

пружаоци медијских услуга- начини испуњавања законских и 

програмских обавеза  у 2017. години“ уз присуство представника 

пружаоца медијске услуге  Предузеће за информисање и маркетинг PINK 

INTERNATIONAL COMPANY друштво са ограниченом одговорношћу – 

ТВ ПИНК; 

 

О Д Л У К А 

Констатује се да је разматран извештај Службе за надзор и анализу „Комерцијални 

пружаоци медијских услуга- начини испуњавања законских и програмских обавеза у 

2017. години“ уз присуство представставника пружаоца медијске услуге услуге  

Предузеће за информисање и маркетинг PINK INTERNATIONAL COMPANY 

друштво са ограниченом одговорношћу – ТВ ПИНК. 

 

  

7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  YU ECO d.o.o. – TV 

YU Eco, Суботица због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима;  
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О Д Л У К А 

Одлаже се доношење одлуке.  

  

8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу  медијске услуге Studio B d.o.o. - TV Studio B из 

Београда, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  

 

О Д Л У К А 

Одлаже се доношење одлуке до 15.05.2018. године. 

 

  

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Друштво са ограниченом одговорношћу „Вести и радио Ужице“ из 

Ужица, ул. Љубе Стојановића бр. 5 – Радио Ужице 99,2 за промену 

власничке структуре;  

 

О Д Л У К А 

Донеси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке структуре 

Друштва са ограниченом одговорношћу „Вести и радио Ужице“ из Ужица, ул. Љубе 

Стојановића бр. 5 – Радио Ужице 99,2 која би била извршена тако што би његов 

досадашњи власник Миланко Гордић пренео целокупан свој оснивачки удео у 

висини од 100% на физичко лице Гускић Веру из Ужица, неће настати стање којим 

се нарушава медијски плурализам. 

 

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

промену података у дозволи за пружање медијске услуге који се односе на власничку 

структуру Радио Ужице 99,2.  

 

  

10. Разматрање и доношење одлуке о поступању по анонимној пријави 

против спортског удружења Чачански аероклуб;  

 

О Д Л У К А 

Одбацује се пријава против спортског удружења Чачански аероклуб због 

ненадлежности.  

  

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о предмету бр. 07-

1755/17/18-11 (ТВ Мелос објављивање мере); 

 

О Д Л У К А 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем. 
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12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

службеној дужности по основу дописа Тијане Зајић који се односи на 

програмски садржај ТВ Пинк који „представља необјективно или 

неистинито извештавање“ чиме је према наводима  угрожен лични и 

општи интерес и доношење одлуке; 07-381/18-2 

 

О Д Л У К А 

Нема места покретању поступка изрицања мера.  

 

  

13. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

службеној дужности по основу дописа Дејана Ковачевића који се односи 

на програмски садржај ТВ Пинк који „представља необјективно или 

неистинито извештавање“ чиме је према наводима  угрожен лични и 

општи интерес и доношење одлуке; 07-220/18-6  

 

О Д Л У К А 

Нема места покретању поступка изрицања мера.  

 

  

14. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

службеној дужности по основу дописа Вере Петровић који се односи на 

програмски садржај ТВ Пинк који „представља говор мржње“ чиме је 

према наводима,  угрожен лични и општи интерес и доношење одлуке; 

07-216/18-2 

 

О Д Л У К А 

Нема места покретању поступка изрицања мера.  

 

  

15. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

службеној дужности по основу дописа Мирјане Николић који се односи 

на програмски садржај ТВ Пинк који „представља необјективно или 

неистинито извештавање и говор мржње“ чиме је према наводима  

угрожен лични и општи интерес и доношење одлуке; 07-294/18 и 07-223/18 

 

О Д Л У К А 

Нема места покретању поступка изрицања мера. 
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16. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

службеној дужности по основу дописа Борка Радојковића и Молтер 

Невенке који се односи на програмски садржај ТВ Пинк који 

„представља необјективно или неистинито извештавање“ чиме је према 

наводима  угрожен лични и општи интерес и доношење одлуке; 07-332/18 

и 07-368/18 

 

О Д Л У К А 

 

Нема места покретању поступка изрицања мера.   

 

  

 

17. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о више дописа који су 

пристигли у Регулаторно тело за електронске медије за које је утврђено 

да су неосновани. Реч је о дописима: 07-402/18, 07-413/18, 07-452/18 које су 

упутили Марко Јовановић, Бојан Гмитровић и Валентина Перишић и 

доношење одлуке. Разматрајући дописе по пријему установљено је да 

потписници дописа нису прецизирали време и датум емитовања спорног 

садржаја, док у једној случају није било могуће утврдити ни на којег се 

пружаоца медијске услуге односи те се по овим дописима није могло ни 

поступати; 07-402/18, 07-413/18, 07-452/18 

 

О Д Л У К А 

Одбацују се пријаве. 

 

  

18. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

службеној дужности по основу дописа Ненада Кожула који се односи на 

програмски садржај ТВ Пинк 3 Инфо који представља прикривено 

емитовање предизборног програма у виду информативне емисије/вести, 

чиме  је повређен и угрожен његов лични интерес и општи интерес и 

доношење одлуке; 07-219/18 

 

О Д Л У К А 

Нема места покретању поступка изрицања мера.  

 

  

 

19. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

службеној дужности по основу дописа Страхиње Јовановића и Небојше 

Вученића који се односи на програмски садржај РТС 1 који представља 

прикривено емитовање предизборног програма у виду информативне 

емисије/вести, чиме  је повређен и угрожен његов лични интерес и општи 

интерес и кршење изборне тишине и доношење одлуке; 07-694/18 и 07-

699/18 
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О Д Л У К А 

Нема места покретању поступка изрицања мера. 

 

  

20. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

службеној дужности по основу дописа Радмила Марковића који се односи 

на програмски садржај Радиодифузног предузећа Студија Б д.о.о. из 

Београда – Студио Б којим је прекршена изборна тишине и доношење 

одлуке; 07-700/18-3 

 

О Д Л У К А 

Нема места покретању поступка изрицања мера. 

 

  

21. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

службеној дужности по основу дописа Александре Васовић који се односи 

на програмски садржај ТВ Пинк који представља говор мржње чиме је, 

како је истакнуто, повређен и угрожен лични интерес подносиoца 

пријаве и општи интерес и доношење одлуке; 07-295/18 

 

О Д Л У К А 

Нема места покретању поступка изрицања мера.  

 

  

22. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

службеној дужности по основу дописа Ненада Дачића који се односи на 

програмски садржај ТВ Пинк који представља необјективно или 

неистинито извештавање чиме је, како је истакнуто, повређен и угрожен 

лични интерес подносиоца пријаве и општи интерес и доношење одлуке; 

07-375/18 

 

О Д Л У К А 

Нема места покретању поступка изрицања мера. 

 

  

23. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

службеној дужности по основу дописа Милоша Шакића који се односи на 

програмски садржај ТВ Пинк који „представља Говор мржње“ и да је 

тиме повређен и угрожен лични интерес подносиоца пријаве и општи 

интерес и доношење одлуке; 07-215/18-3 
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О Д Л У К А 

Нема места покретању поступка изрицања мера.  

 

  

24. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

службеној дужности по основу дописа Николе Настића, Саше 

Обрадовића,  Алексе Павловића и Владана Јараковића који се односи на 

програмски садржај ТВ Прва у којем је, како се наводи, кандидат 

учествовао у забавној/играној/документарној емисији и да је тиме 

повређен и угрожен лични интерес подносилаца пријава и општи 

интерес и доношење одлуке; 07-636/18, 07-637/18, 07-638/18 и 07-641/18 

 

О Д Л У К А 

Нема места покретању поступка изрицања мера.  

 

  

25. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

службеној дужности по основу дописа Владане Јераковић који се односи 

на програмски садржај РТС 1 који представља прикривено емитовање 

предизборног програма у виду информативне емисије/вести, чиме  је 

повређен и угрожен њен лични и општи интерес и доношење одлуке; 07-

507/18 

 

О Д Л У К А 

Нема места покретању поступка изрицања мера. 

  

26. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

службеној дужности по основу дописа Иване Савић који се односи на 

програмски садржај ТВ Пинк који „представља необјективно или 

неистинито извештавање“ чиме је према наводима  угрожен лични и 

општи интерес и доношење одлуке; 07-502/18 

 

О Д Л У К А 

Нема места покретању поступка изрицања мера.  

 

  

27. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

службеној дужности по основу дописа Марка Јовановића који се односи 

на програмски садржај ТВ Пинк који „представља необјективно или 

неистинито извештавање“ чиме је према наводима  угрожен лични и 

општи интерес и доношење одлуке; 07-619/18  
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О Д Л У К А 

Нема места покретању поступка изрицања мера.  

 

  

28. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

службеној дужности по основу дописа Раше Недељкова који се односи на 

програмски садржај ТВ Пинк у забавној емисији Контравизија, који је 

супротан прописима јер је кандидат учествовао у забавној/ играној/ 

документарној емисији, чиме су, како је истакнуто, повређени и 

угрожени лични интереси подносиоца пријаве и општи интерес и 

доношење одлуке; 07-639/18 

 

О Д Л У К А 

Нема места покретању поступка изрицања мера.  

 

  

29. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

службеној дужности по основу дописа Уроша Јовановића који се односи 

на програмски садржај Студија Б који представља необјективно или 

неистинито извештавање којим је повређен и угрожен његов лични 

интерес и општи интерес  и доношење одлуке; 07-404/18 

 

О Д Л У К А 

Налаже се стручној служби да се пружалац медијске услуге Студио Б писменим 

дописом упозори на обавезу обележавања предизборних садржаја у складу са чланом 

4. став 2. Правилника о обавезама ПМУ током предизборне кампање. 

 

  

 

30. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

службеној дужности по основу дописа Марка Илића који се односи на 

програмски садржај ТВ Пинк који представља говор мржње и да се тиме 

вређа и угрожава лични интерес подносиоца пријаве и општи интерес и 

доношење одлуке; 07-217/18-3 

 

О Д Л У К А 

 

Налаже се стручној служби да се пружалац медијске услуге ТВ Пинк писменим 

дописом упозори на обавезу обележавања предизборних садржаја у складу са чланом 

4. став 2. Правилника о обавезама ПМУ током предизборне кампање.   

 

  

31. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

службеној дужности по основу дописа Бојана Гмитровића који се односи 

на програмски садржај ТВ Пинк који представља говор мржње и да се 
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тиме вређа и угрожава лични интерес подносиоца пријаве и општи 

интерес и доношење одлуке; 07-412/18 

 

О Д Л У К А 

Налаже се стручној служби да се пружалац медијске услуге ТВ Пинк писменим 

дописом упозори на обавезу обележавања предизборних садржаја у складу са чланом 

4. став 2. Правилника о обавезама ПМУ током предизборне кампање.  

 

  

32. Разматрање  извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

службеној дужности по основу више пријава (07-414/18, 07-429/18, 07-

434/18, 07-435/18, 07-436/18) које се односе на програмски садржај ТВ 

Пинк који представља  прикривено емитовање предизборног програма у 

виду информативне емисије/вести чиме је, како је истакнуто, повређен и 

угрожен лични интерес подносилаца пријава и општи интерес и 

доношење одлуке; 07-414/18, 07-429/18, 07-434/18, 07-435/18, 07-436/18 

 

О Д Л У К А 

Налаже се стручној служби да се пружалац медијске услуге ТВ Пинк писменим 

дописом упозори на обавезу обележавања предизборних садржаја у складу са чланом 

4. став 2. Правилника о обавезама ПМУ током предизборне кампање. 

 

  

 

33. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 203 од 16.06.2015. године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге UNIJA PLUS DOO APATIN, ул. Вукице 

Митровић 11, Апатин – ТВ 025 Инфо, сходно члану 89. став 1. тачка 1. 

Закона о електронским медијима;  

 

О Д Л У К А 

 

Покреће се поступак  одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. К 203 од 

16.06.2015. године, пружаоцу медијске услуге UNIJA PLUS DOO APATIN, ул. 

Вукице Митровић 11, Апатин – ТВ 025 Инфо, сходно члану 89. став 1. тачка 1. 

Закона о електронским медијима. 

 

Налаже се стручној служби да се представник пружаоца медијске услуге UNIJA 

PLUS DOO APATIN, ул. Вукице Митровић 11, Апатин – ТВ 025 Инфо позове на 

седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о чињеници која је била основ за 

покретање поступка.   

  

34. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. – ТВ ЈЕКА – кабл. из Београда, 

због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  
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О Д Л У К А 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата 

пружаоцу медијске услуге Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. – ТВ ЈЕКА – 

кабл. из Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о  

електронским медијима. 

 

Позвати представника пружаоца на следећу седницу ради изјашњења.  

 

  

35. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. – МТС – кабл. из Београда, 

због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  

 

О Д Л У К А 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата 

пружаоцу медијске услуге Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. – МТС – кабл. 

из Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о  

електронским медијима. 

 

Позвати представника пружаоца на следећу седницу ради изјашњења.  

 

  

36. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. – MTS CLASSIC – кабл. из 

Београда, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  

 

О Д Л У К А 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата 

пружаоцу медијске услуге Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. – MTS 

CLASSIC – кабл. из Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. 

Закона о  електронским медијима. 

 

Позвати представника пружаоца на следећу седницу ради изјашњења.  

 

  

37. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. – ОК КАНАЛ – кабл. из 

Београда, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  
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О Д Л У К А 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата 

пружаоцу медијске услуге Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. – ОК КАНАЛ – 

кабл. из Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о  

електронским медијима. 

 

Позвати представника пружаоца на следећу седницу ради изјашњења. 

 

  

 

38. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. – W.W.M. – кабл. из Београда, 

због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  

 

О Д Л У К А 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата 

пружаоцу медијске услуге Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. – W.W.M.  – 

кабл. из Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о  

електронским медијима. 

 

Позвати представника пружаоца на следећу седницу ради изјашњења.   

 

  

39. Разматрање и доношење у вези давања сагласности на измене и допуне 

статута Јавне медијске установе «Радио телевизија Војводине»;  

 

О Д Л У К А 

Даје се сагласност на Статут о изменама и допунама Статута Јавне медијске 

установе «Радио телевизија Војводине» донетом на седници Управног одбора Јавне 

медијске установе «Радио телевизија Војводине» под бројем: 183/1-2014 од 

03.04.2018. године.  

 

  

40. Извештај поводом дописа Фондације Хемофарм за сагласност и 

препоруку за бесплатно емитовање ТВ спота „Не дозволи да пукне“ на 

програмима пружалаца медијских услуга са националном 

покривеношћу;  

 

О Д Л У К А 

Даје се сагласност и препорука за бесплатно емитовање ТВ спота „Не дозволи да 

пукне“ Фондације Хемофарм на програмима пружалаца медијских услуга са 

националном покривеношћу, уколико пружаоци медијских услуга одлуче да 

бесплатно приказују овај ТВ спот, то чине ван блокова огласних порука. 
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У Београду, 

 

Дана  18. априла 2018. године       

Секретар канцеларије Савета 

 

                                                                                           Драгана Таљић 

 

 


