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З А П И С Н И К 

                                                                                          

са 176. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 31. 

октобра 2016. године, са почетком у 11.00 часова. 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Слободан Вељковић, члан Савета 

3. Божидар Николић члан, Савета 

4. Оливера Зекић, члан Савета 

5. Милош Рајковић, члан Савета 

6. Александра Јанковић, члан Савета 

7. Горан Пековић, члан Савета 

8. Ђорђе Возаревић, члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор  

2. Љубиша Кувекаловић, начелник правне службе 

3. Стевица Смедеревац, начелник правне службе за мониторинг и анализу 

 

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 сви 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 175. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана        

12. октобра 2016. године и записника са 270. ванредне седнице Савета РЕМ-

а одржане дана 25. октобра 2016. године; 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу о програму Радио дифузног 

предузећа за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – 

ТВ Пинк због приказивања програмског садржаја у којем је, на индиректан 

начин, откривен идентитет малолетника чиме су угрожена права 



2 

 

малолетника у области пружања медијских услуга и доношење одлуке. 

Предмет бр: 07-2234/16 (ПОЗИВ ПМУ у 11,00 часова); 

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу о програму Радио дифузног 

предузећа за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – 

ТВ Пинк због приказивања програмског садржаја у емисији „Црна 

хроника“ којим су угрожена права малолетника у области пружања 

медијских услуга и доношење одлуке. Предмет бр: 07-2352/16 (ПОЗИВ 

ПМУ у 11,00 часова) ; 

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу о програму Радио дифузног 

предузећа за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – 

ТВ Пинк због приказивања програмског садржаја у емисији „Национални 

дневник“ којим је откривне идентитет могућег починиоца кривичног дела 

чиме је угрожена претпоставка невиности и доношење одлуке. Предмет бр: 

07-2077/16 (ПОЗИВ ПМУ у 11,00 часова);  

6. Доношење одлуке у поступку изруицања мера ПМУ Радио-Антена, Вршац 

због емитовања две огласне поруке које су у супротности са одредбама 

Закона о електронским медијима чиме је повређен члан 47. став 4 и 

одредбама Закона о оглашавању, члан 6. став. 2 и доношење одлуке. (позив 

за 11,15);  

7. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге РТВ „Царичин град“ д.о.о. из Лебана, ул. Цара Душана 81 – ТВ 

Царичин Град пре истека времена на које је издата због постојања разлога 

из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима.(позив за 

11,30);  

8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   РТВ Царичин Град 

д.о.о. – Радио Царичин Град из Бошњаца због постојања разлога из члана 

89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. ( позван за 11,30- 

огласна табла ); 

9. Доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге Јавно 

информативном предузећу „Радио и телевизија Бачка Паланка“, Бачка 

Паланка, ул. Жарка Зрењанина бр. 74 –Радио БАП 95,1 пре истека времена 

на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона 

о електронским медијима; ( позван за 11,30- огласна табла);  

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К 97/1  од 16. март 2012. године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге RTV AVAX DOO LAZAREVAC - U 

LIKVIDACIJI, ул. Воке Савића 5, Лазаревац – RTV Avax, сходно члану 89. 

став 1. тачка 4. Закона о електронским медијима; (11,30);  

11. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 

126/1  од 05. септембар 2012. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге Удружење Наша Жупа, ул. Десетог августа бб, Зелена 

пијаца, Александровац – Наша ТВ Жупа, сходно члану 89. став 1. тачка 4. 

Закона о електронским медијима (позваан за 11,30); 
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12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге Божидар Ивковић ПР 

„Лаки стрес“ – ТВ Лаки – кабл., Велика Плана  због постојања разлога из 

члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. (позван за 11,30);  

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге     Радио ТВ Подриње а.д. – ТВ Подриње из Лознице, пре истека 

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

електронским медијима.(позив за 11,45); 

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге     "Спектри" Јетон Исмаили и ортаци о.д. – ТВ Спектри из Бујановца, 

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

о електронским медијима. (позив за 11,45; огласна табла);  

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге      Мото боем транс д.о.о. – ТВ Транс из Неготина, пре истека 

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

електронским медијима. (позив за 11,45; огласна табла);  

16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Радио Ђердап а.д. – 

Радио Ђердап из Кладова због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима. ( позван за 12); 

17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Радио телевизија 

Крагујевац д.о.о. – Радио Крагујевац из Крагујевца због постојања разлога 

из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. (позван за 12);  

18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  телевизије РТВ 

Крагујевац д.о.о. – ТВ Крагујевац, Крагујевац због постојања разлога из 

члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. (позван за 12);  

19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Информативно 

предузеће Центар д.о.о. – Радио Патак 88,6 из Ваљева због постојања 

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

(позван за 12); 

20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Ресава Свител д.о.о. – 

Радио Ресава из Свилајнца због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима. (позван за 12);  

21. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   „Сезам“ о.д. Жарко 

Тимотијевић и др. – Радио Сезам из Бора због постојања разлога из члана 

89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. (позван за 12);  

22. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Предузеће за радио и 

ТВ активности РТВ Сврљиг д.о.о. – Радио Сврљиг из Сврљига због 

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

медијима. (позван за 12); 
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23. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   RTV„AVAX“ d.о.о. – 

AVAX – кабл., Лазаревацзбог постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима. (12,15) ;  

24. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге ТВ Метрополис д.о.о. 

– М моја ТВ – кабл., Београд  због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. (12,15) ;  

25. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге Медијски студио 

Мастер Владимир Маринковић ПР Бучје – Master TVT – кабл., Трстеник   

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

медијима. (12,15) ;  

26. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге Радио телевизија 

„Четири С“ д.о.о. – ТВ 4С – кабл., Бојник  због постојања разлога из члана 

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

27. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу Цвијета Јовановић ПР  Агенција 

„Зенит“ – ТВ Кула – кабл., Врбас  медијске услуге   због постојања разлога 

из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. (12,15) ;  

28. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге „Мелос“ д.о.о. – ТВ 

МЕЛОС – кабл., Краљево  због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима. (12,30) ; 

29. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Мелос 

д.о.о. – TВ Мелос, Краљево због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима. (12,30) ;  

30. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге Omladinski kanal TV 

Kanal NON STOP 2015 d.о.о. – TV NoN Stop – кабл., Jaгодина  због 

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

медијима. (12,30) ;  

31. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  Студио д.о.о. – ТВ 

Студио – кабл., Лесковац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима.(12,30) ;  

32. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге Euro MB Plus d.о.о. – 

Врање - Пулс – кабл., Врање  због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима.(12,30) ;  

33. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  Тимочка телевизија и 

радио а.д. – Best Music – кабл., Зајечар, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. (12,30) ; 
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34. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  Linea Electronics d.o.o. 

- KTV, Зрењанин због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона 

о електронским медијима. (12,45) ;  

35. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије RTV " Belle 

amie " d.o.o. – TV Belle amie, Ниш због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима. (12,45) ; 

36. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  телевизије РТВ Енигма 

д.о.о. – ТВ Енигма, Пријепоље због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. (12,45) ;  

37. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије GMC Trade  

д.о.о. – ТВ Gem, Лазаревац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима. (12,45) ; 

38. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Јефимија 

д.о.о. – ТВ Јефимија, Крушевац због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. (12,45) ;  

39. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  телевизије ТВ "Канал 

9" д.о.о. – ТВ Канал 9, Крагујевац због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима. (позив за 13) ;  

40. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Радио 

телевизија Крушевац д.о.о. – ТВ Крушевац, Крушевац због постојања 

разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима.(13) ; 

41. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије ТВ 

Лесковац а.д. – TВ Лесковац, Лесковац због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима.(13) ; 

42. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије ТВ Пирот 

д.о.о. – ТВ Пирот, Пирот због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима.(13) ; 

43. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије

 Привредно друштво "Фур" д.о.о. – TВ Руф, Петровац на Млави због 

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

медијима. (13) ; 

44. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Santos-

comerce d.o.o. – TV Santos, Зрењанин због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. (13) ;  
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45. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  "Телевизија Телемарк" 

д.о.о. – ТМС Телевизија Телемарк, Чачак, због постојања разлога из члана 

89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима.(13) ;  

46. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Jet company 

d.o.o. – TV VK, Кикинда, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима.(13) ;  

47. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије YU ECO 

d.o.o. – TV YU eco, Суботица, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима.(13) ;  

48. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге "Alpe System" d.o.o. – Радио Флеш из Трстеника, пре истека времена 

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

медијима; 

49. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге "Радио Лим" д.o.o. – Радио ЛИМ из Прибоја, пре истека времена на 

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

медијима; 

50. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге "Kopernikus cable network" d.o.o. – TV K::CN Music 2-kabl. из 

Београда, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима; 

51. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге "Kopernikus cable network" d.o.o. – TV K::CN Svet Plus 3-kabl. из 

Београда, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима; 

52. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге Мedijski centar Blue d.o.o. – BB Radio 89,7 из Оџака, пре истека 

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

електронским медијима; 

53. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге "Авалон" д.o.o. – BB Radio Plus 89,7 из Оџака, пре истека времена на 

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

медијима; 

54. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Радио Срце д.о.о. – Радио Срце из Прокупља због постојања разлога из 

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

55. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ  Studio B d.o.o. за TV Studio B и  Studio B-кабл. из Београда, и 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Информативни и 

маркетиншки центар «LUNA PRESS» ДОО Ужице – «LUNA NAXI RADIO 

92,0 i 103,6»;  

57. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио-

дифузно предузеће „Ема“ Трајковић Оливер и ортаци о.д. из Бујановца, 

Божињевац, Карађорђа Петровића 54 – Радио Ема за продужење дозволе за 

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

медијима; 

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

телевизија» ДОО Мајданпек ул. Змај Јовина бр. 3 – «Радио Мајданпек», за 

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

Закона о електронским медијима; 

59. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

„Информативни центар“ д.о.о. из Бачке Тополе, ул. Дунавска бр. 8/III – 

Радио Регије 107,9 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

60. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу o броју неправилности 

код националних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) у вези са аудио-

визуелном комерцијалном комуникацијом на основу Закона о 

електронским медијима и Закона о оглашавању за месец јул 2016. године и 

доношење одлуке; 

61. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму Радио 

дифузног предузећа за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. – ТВ Пинк због приказивања програмског садржаја у емисији „Црна 

хроника“ којим су повређена права малолетника у области пружања 

медијских услуга и повређене одредбе Закона о јавном информисању и 

медијима, члан  80  став 2., одредбе Правилника о заштити малолетника у 

области пружања медијских услуга, члан 27 став 1 и 3.  и члан 28 став 1; 

62. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму Предузећа за 

производњу и дистрибуцију РТВ програма, трговину и услуге ТВ Апатин 

Д.О.О – ТВ Апатин због приказивања програмског садржаја којим је, према 

наводима из пријаве, повређен лични интерес и доношење одлуке. Предмет 

бр: 07-2441/16-4; 

63. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму Радио 

Љубовија, друштво за информисање и радиодифузну делатност са 

ограниченом одговорношћу - Радио Љубовија 100,4 због емитовања 

програмског садржаја којим су повређене законске одредбе које се односе 

на трајање комерцијалних садржаја и рекламирање електронских цигарета, 

Закона о оглашавању члан 35. став 1и Закон о оглашавању члан 50. став 1. 

у вези са чланом 53. став 1. и доношење одлуке. Предмет бр: 07-2349/16;  

64. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму Развојног 

центра Ром Обреновац - Радио Ром, због емитовања програмског садржаја 

којим су повређене законске одредбе које се односе на емитовање плаћених 

смс порука непримереног садржаја као и на чињеницу је у питању пружалац 

медијских услуга цивилног сектора које послује на комерцијалној основи, 

тј. наплаћује музичке жеље. Тиме су учињене повреде Закона о 

електронским медијима, члана 72. став 1., члана 72. став 3., Закон о 

оглашавању члана 35. став 2., члана 56. став 2. ;   
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65. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму  Радио 

дифузног предузећа Б92 А.Д., Београд који се односи на неправилно 

обележавање неподесних програмских садржаја који могу нашкодити 

развоју малолетника чиме је учињена повреда члана 10. Правилника о 

заштити малолетника у области пружања медијских услуга. Предмет бр: 07-

2673/16; 

66. Извештај Службе за надзор и анализу о спорном порограмском садржају у 

емисији „Јутарња продаја“ на програму Радио дифузног предузећа за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк, који 

се односи на обавезу означавања ТВ продаје чиме су учињене повреде 

Закона о оглашавању, чланова 37. ставова 1, 2 и 3.; 

67. Извештај Службе за надзор и анализу на основу посланичког питања 

Фатмира Хасанија постављеног на седници Народне скупштине Републике 

Србије 13. октобра 2016. године које се тиче заступљености програмских 

садржаја на албанском језику у програмима Јавног сервиса;  

68. Разматрање питања постављеног Регулаторном телу за електронске медије 

од стране Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију 

Happy TV DOO, у вези емитовања будућег програмског садржаја, емисије 

„Проводаџије“ због појављивања малолетника;  

69. Доношење одлуке о усвајању Финансијског плана Регулаторног тела за 

емектронске медије за 2017 годину; 

70. Разно; 

1.Усвајање дневног реда; 

 

Заменик председника Савета РЕМ је предложио, а Савет РЕМ једногласно усвојио 

дневни ред 176. редовне седнице. 

  

2. Усвајање записника са 175. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана        

12. октобра 2016. године и записника са 270. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 25. октобра 2016. године;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се записник са 175. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана  12. октобра 

2016. године и записник са 270. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 25. 

октобра 2016. 

  

   3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу о програму Радио дифузног предузећа за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк због 

приказивања програмског садржаја у којем је, на индиректан начин, откривен 
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идентитет малолетника чиме су угрожена права малолетника у области пружања 

медијских услуга и доношење одлуке. Предмет бр: 07-2234/16 (ПОЗИВ ПМУ у 11,00 

часова) ;  

Седници је приступио представник ПМУ Жељко Митровић, Горан Митић и Татјана 

Ђурашковић. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак изрицања мера. 

  

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу о програму Радио дифузног предузећа за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк због 

приказивања програмског садржаја у емисији „Црна хроника“ којим су угрожена 

права малолетника у области пружања медијских услуга и доношење одлуке. 

Предмет бр: 07-2352/16 (ПОЗИВ ПМУ у 11,00 часова); 

Седници је приступио представник ПМУ Жељко Митровић, Горан Митић и Татјана 

Ђурашковић. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак изрицања мера. 

  

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу о програму Радио дифузног предузећа за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк због 

приказивања програмског садржаја у емисији „Национални дневник“ којим је 

откривне идентитет могућег починиоца кривичног дела чиме је угрожена 

претпоставка невиности и доношење одлуке. Предмет бр: 07-2077/16 (ПОЗИВ ПМУ 

у 11,00 часова) ; 

Седници је приступио представник ПМУ Жељко Митровић, Татјана Ђурашковић и 

Горан Митић. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак изрицања мера. 
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6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Радио-Антена, Вршац 

због емитовања две огласне поруке које су у супротности са одредбама Закона о 

електронским медијима чиме је повређен члан 47. став 4 и одредбама Закона о 

оглашавању, члан 6. став. 2 и доношење одлуке. (позив за 11,15) ; 

Седници је приступио представник ПМУ Гордана Радаковић. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак изрицања мера. 

Упутити налог за доставу снимка програма. 

  

7. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге РТВ „Царичин град“ д.о.о. из Лебана, ул. Цара Душана 81 – ТВ Царичин Град 

пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 4) Закона о електронским медијима.(позив за 11,30) ; 

Седници није приступио уредно позвани представник ПМУ. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге. 

  

8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   РТВ Царичин Град д.о.о. – 

Радио Царичин Град из Бошњаца због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима. ( позван за 11,30- огласна табла ) ; 

Седници није приступио уредно позвани представник ПМУ. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге. 

Поднети предлог за извршење. 

   

9. Доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге Јавно 

информативном предузећу „Радио и телевизија Бачка Паланка“, Бачка Паланка, 

ул. Жарка Зрењанина бр. 74 –Радио БАП 95,1 пре истека времена на које је издата 



11 

 

због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским 

медијима; ( позван за 11,30- огласна табла) ; 

 

Седници није приступио уредно позвани представник ПМУ. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге. 

   

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К 97/1  од 16. март 2012. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге RTV AVAX DOO LAZAREVAC - U LIKVIDACIJI, ул. Воке Савића 

5, Лазаревац – RTV Avax, сходно члану 89. став 1. тачка 4. Закона о електронским 

медијима; (11,30) ;  

Седници није приступио уредно позвани представник ПМУ. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге. 

   

11. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 

126/1  од 05. септембар 2012. године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге Удружење Наша Жупа, ул. Десетог августа бб, Зелена пијаца, Александровац 

– Наша ТВ Жупа, сходно члану 89. став 1. тачка 4. Закона о електронским медијима 

(позваан за 11,30) ;  

Седници није приступио уредно позвани представник ПМУ. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге. 

   

12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге Божидар Ивковић ПР „Лаки 

стрес“ – ТВ Лаки – кабл., Велика Плана  због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. (позван за 11,30) ; 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге. 

Поднети прелог за извршење. 

   

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге     Радио ТВ Подриње а.д. – ТВ Подриње из Лознице, пре истека времена на 

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

медијима.(позив за 11,45) ; 

Седници није приступио уредно позвани представник ПМУ. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге. 

Поднети прелог за извршење. 

 

   

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге "Спектри" Јетон Исмаили и ортаци о.д. – ТВ Спектри из Бујановца, пре 

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

електронским медијима. (позив за 11,45; огласна табла) ;  

Седници није приступио уредно позвани представник ПМУ. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге. 

Поднети прелог за извршење. 

   

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге Мото боем транс д.о.о. – ТВ Транс из Неготина, пре истека времена на које 

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

за 11,45; огласна табла) ; 

Седници је приступио представник ПМУ Драгослав Богдановић. 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге. 

Поднети прелог за извршење. 

 

   

16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Радио Ђердап а.д. – Радио 

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

електронским медијима. ( позван за 12) ; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге. 

Поднети прелог за извршење. 

   

17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Радио телевизија Крагујевац 

д.о.о. – Радио Крагујевац из Крагујевца због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. (позван за 12) ; 

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. 

   

18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  телевизије РТВ Крагујевац 

д.о.о. – ТВ Крагујевац, Крагујевац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима. (позван за 12) ;  

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. 
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19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Информативно предузеће 

Центар д.о.о. – Радио Патак 88,6 из Ваљева због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима. (позван за 12) ; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге. 

Поднети прелог за извршење. 

  

20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Ресава Свител д.о.о. – Радио 

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

електронским медијима. (позван за 12) ; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге. 

Поднети прелог за извршење. 

  

21. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге „Сезам“ о.д. Жарко 

Тимотијевић и др. – Радио Сезам из Бора због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима. (позван за 12) ; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге. 

Поднети прелог за извршење. 

   

22. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Предузеће за радио и ТВ 

активности РТВ Сврљиг д.о.о. – Радио Сврљиг из Сврљига због постојања разлога 

из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. (позван за 12) ; 

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

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Обуставља се поступак. 

   

23. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   RTV„AVAX“ d.о.о. – AVAX – 

кабл., Лазаревацзбог постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима. (12,15) ; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге. 

Поднети прелог за извршење. 

   

24. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге ТВ Метрополис д.о.о. – М моја 

ТВ – кабл., Београд  због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима. (12,15) ; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге. 

Поднети прелог за извршење. 

   

25. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге Медијски студио Мастер 

Владимир Маринковић ПР Бучје – Master TVT – кабл., Трстеник   због постојања 

разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. (12,15) ; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге. 

Поднети прелог за извршење. 

   

26. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге Радио телевизија „Четири С“ 



16 

 

д.о.о. – ТВ 4С – кабл., Бојник  због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима. (12,15) ; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге. 

Поднети прелог за извршење. 

   

27. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу Цвијета Јовановић ПР  Агенција „Зенит“ – ТВ 

Кула – кабл., Врбас  медијске услуге   због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима. (12,15) ; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге. 

Поднети прелог за извршење. 

   

28. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге „Мелос“ д.о.о. – ТВ МЕЛОС – 

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

електронским медијима. (12,30) ; 

Седници је приступио представник ПМУ Зоран Јовановић. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

   

29. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Мелос д.о.о. – TВ 

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

електронским медијима. (12,30) ; 

Седници је приступио представник ПМУ Зоран Јовановић. 

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

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

  

30. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге Omladinski kanal TV Kanal 

NON STOP 2015 d.о.о. – TV NoN Stop – кабл., Jaгодина  због постојања разлога из 

члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. (12,30) ; 

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

Савета једногласно донели  

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак. 

  

31. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  Студио д.о.о. – ТВ Студио – 

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

електронским медијима.(12,30) ; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге. 

Поднети прелог за извршење. 

  

32. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге Euro MB Plus d.о.о. – Врање - 

Пулс – кабл., Врање  због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима.(12,30) ; 

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

Савета једногласно донели  

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак. 

   

33. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  Тимочка телевизија и радио 

а.д. – Best Music – кабл., Зајечар, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима. (12,30 ) ; 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге. 

Поднети прелог за извршење. 

   

34. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  Linea Electronics d.o.o. - KTV, 

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

електронским медијима. (12,45) ; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

   

35. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије RTV " Belle amie " 

d.o.o. – TV Belle amie, Ниш због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона 

о електронским медијима. (12,45) ; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

  

36. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  телевизије РТВ Енигма д.о.о. 

– ТВ Енигма, Пријепоље због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона 

о електронским медијима. (12,45) ;  

Седници је приступио представник ПМУ Вера Крастић. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

Упутити допис ПМУ о опомени плаћања. 
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37. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије GMC Trade  д.о.о. 

– ТВ Gem, Лазаревац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима. (12,45) ; 

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

Савета једногласно донели  

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак. 

   

38. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Јефимија д.о.о. – 

ТВ Јефимија, Крушевац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона 

о електронским медијима. (12,45) ;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

   

39. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  телевизије ТВ "Канал 9" д.о.о. 

– ТВ Канал 9, Крагујевац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона 

о електронским медијима. (позив за 13) ; 

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. 

   

40. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Радио телевизија 

Крушевац д.о.о. – ТВ Крушевац, Крушевац због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима.(13) ; 

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. 
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41. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије ТВ Лесковац а.д. – 

TВ Лесковац, Лесковац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона 

о електронским медијима.(13) ; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

  

42. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије ТВ Пирот д.о.о. – 

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

електронским медијима.(13) ; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

   

43. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Привредно 

друштво "Фур" д.о.о. – TВ Руф, Петровац на Млави због постојања разлога из члана 

89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. (13) ; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Владан Костић. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

Упутити допис ЕТВ-у. 

   

44. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Santos-comerce 

d.o.o. – TV Santos, Зрењанин због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима. (13) ; 

Седници је приступио представник ПМУ Дубравка Поповић. 

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

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

   

45. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  "Телевизија Телемарк" д.о.о. 

– ТМС Телевизија Телемарк, Чачак, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима.(13) ; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

   

46. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Jet company d.o.o. 

– TV VK, Кикинда, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима.(13) ; 

Није приступио уредно позвани представник ПМУ. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак. 

   

47. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

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

YU eco, Суботица, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима.(13) ; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

   

48. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге "Alpe System" d.o.o. – Радио Флеш из Трстеника, пре истека времена на које 

је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак. 

   

49. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге "Радио Лим" д.o.o. – Радио ЛИМ из Прибоја, 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 

Обуставља се поступак. 

   

50. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге "Kopernikus cable network" d.o.o. – TV K::CN Music 2-kabl. из Београда, 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 

Обуставља се поступак. 

   

51. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге "Kopernikus cable network" d.o.o. – TV K::CN Svet Plus 3-kabl. из Београда, 

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 

Обуставља се поступак. 
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52. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге Мedijski centar Blue d.o.o. – BB Radio 89,7 из Оџака, 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 

Обуставља се поступак. 

   

53. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге "Авалон" д.o.o. – BB Radio Plus 89,7 из Оџака, 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 

Обуставља се поступак. 

   

54. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Радио Срце 

д.о.о. – Радио Срце из Прокупља због постојања разлога 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 

Обуставља се поступак. 

   

55. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање 

медијске услуге ПМУ  Studio B d.o.o. за TV Studio B и  Studio B-кабл. из Београда, и 

доношење одлуке; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Прихвата се предложени начин отплате дуга. 
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56. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на 

промену идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Информативни и 

маркетиншки центар «LUNA PRESS» ДОО Ужице – «LUNA NAXI RADIO 92,0 i 

103,6»;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Даје се сагласност на измену идентификационог знака. 

   

57. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио-

дифузно предузеће „Ема“ Трајковић Оливер и ортаци о.д. из Бујановца, 

Божињевац, Карађорђа Петровића 54 – Радио Ема за продужење дозволе за 

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

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

   

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

телевизија» ДОО Мајданпек ул. Змај Јовина бр. 3 – «Радио Мајданпек», за 

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

електронским медијима; 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

59. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

„Информативни центар“ д.о.о. из Бачке Тополе, ул. Дунавска бр. 8/III – Радио 

Регије 107,9 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 

88. Закона о електронским медијима ; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 
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60. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу o броју неправилности 

код националних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) у вези са аудио-визуелном 

комерцијалном комуникацијом на основу Закона о електронским медијима и 

Закона о оглашавању за месец јул 2016. године и доношење одлуке; 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Поднети прекршајне пријаве. 

Овлашћује се адвокат Милан Бирман да заступа РЕМ пред надлежним судом. 

   

61. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму Радио 

дифузног предузећа за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – 

ТВ Пинк због приказивања програмског садржаја у емисији „Црна хроника“ којим 

су повређена права малолетника у области пружања медијских услуга и повређене 

одредбе Закона о јавном информисању и медијима, члан  80  став 2., одредбе 

Правилника о заштити малолетника у области пружања медијских услуга, члан 27 

став 1 и 3.  и члан 28 став 1; 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак за изрицање мера на основу извештаја Службе за надзор и анализу 

због емитовања програмског садржаја у емисији ,,Црна хроника’’. 

   

62. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму Предузећа 

за производњу и дистрибуцију РТВ програма, трговину и услуге ТВ Апатин Д.О.О 

– ТВ Апатин због приказивања програмског садржаја којим је, према наводима из 

пријаве, повређен лични интерес и доношење одлуке. Предмет бр: 07-2441/16-4; 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбија се пријава као неоснована. 

   

63. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму Радио 

Љубовија, друштво за информисање и радиодифузну делатност са ограниченом 

одговорношћу - Радио Љубовија 100,4 због емитовања програмског садржаја којим 

су повређене законске одредбе које се односе на трајање комерцијалних садржаја и 
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рекламирање електронских цигарета, Закона о оглашавању члан 35. став 1и Закон 

о оглашавању члан 50. став 1. у вези са чланом 53. став 1. и доношење одлуке. 

Предмет бр: 07-2349/16;  

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак изрицања мера. 

 

  

64. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму Развојног 

центра Ром Обреновац - Радио Ром, због емитовања програмског садржаја којим су 

повређене законске одредбе које се односе на емитовање плаћених смс порука 

непримереног садржаја као и на чињеницу је у питању пружалац медијских услуга 

цивилног сектора које послује на комерцијалној основи, тј. наплаћује музичке 

жеље. Тиме су учињене повреде Закона о електронским медијима, члана 72. став 1., 

члана 72. став 3., Закон о оглашавању члана 35. став 2., члана 56. став 2; 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак изрицања мера. 

   

65. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму  Радио 

дифузног предузећа Б92 А.Д., Београд који се односи на неправилно обележавање 

неподесних програмских садржаја који могу нашкодити развоју малолетника чиме 

је учињена повреда члана 10. Правилника о заштити малолетника у области 

пружања медијских услуга. Предмет бр: 07-2673/16; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Упутити позив ПМУ и упозорити га на кршење правилника. 

   

66. Извештај Службе за надзор и анализу о спорном порограмском садржају 

у емисији „Јутарња продаја“ на програму Радио дифузног предузећа за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк, који се 

односи на обавезу означавања ТВ продаје чиме су учињене повреде Закона о 

оглашавању, чланова 37. ставова 1, 2 и 3; 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Упутити позив ПМЗ и упозорити га на кршење правилника. 
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67. Извештај Службе за надзор и анализу на основу посланичког питања 

Фатмира Хасанија постављеног на седници Народне скупштине Републике Србије 

13. октобра 2016. године које се тиче заступљености програмских садржаја на 

албанском језику у програмима Јавног сервиса;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се извештај. 

   

68. Разматрање питања постављеног Регулаторном телу за електронске 

медије од стране Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију 

Happy TV DOO, у вези емитовања будућег програмског садржаја, емисије 

„Проводаџије“ због појављивања малолетника;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Упутити допис ПМУ и упозорити на обавезу поштовања свих законских и подзаконских 

аката који се тичу заштите малолетника у области пружања медијских услуга у свим 

садржајима које приказује на свом програму. 

  

69. Доношење одлуке о усвајању Финансијског плана Регулаторног тела за 

емектронске медије за 2017 годину; 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се финансијски план. 

 

70. Разно; 

 

Седница завршена у 12:30 часова. 

У Београду,         

дана 31. октобра 2016. године                                                          

Записник сачинио  

Ђорђе Кујовић 

        заменик председник Савета 
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Горан Петровић 

 


