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З А П И С Н И К 

                                                                                          

са 177. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 07. 

новембра 2016. године, са почетком у 11.00 часова. 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Божидар Николић члан Савета 

3. Слободан Вељковић члан Савета 

4. Милош Рајковић члан Савета 

5. Оливера Зекић 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. Ненад Јанковић, генерални секретар 

3. Љубиша Кувекаловић, начелник правне службе 

4. Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу 

5. Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета 

 

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 176. редовне седнице Савета одржане дана 31. октобра  

2016. године и записника са 271. ванредне седнице Савета одржане дана 3. 

новембра 2016. године; 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу о програму Предузеће за маркетинг, издавачку 
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делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О.– Nacionalna Happy TV због 

програмског садржаја под називом „Снајке“ и кршења одредби Закона о 

електронским медијима, члана 47. става 1 тачка 4; члана 50. става 3; члана 68. 

става 2; члана 68. става 6., као и Правилника о заштити права малолетника у 

области пружања медијских услуга, члана 17. ставова 1 и 2;  

4. Разматрање и доношење одлуке о захтеву за одобрење смањења времена 

емитовања програма пружаоца медијске  услуге Привредног друштва за, радио и 

телевизијске активности HАРРY К д.о.о. Београд, ул. Александра Дубчека бр. 14 

- HАРРY К;  

5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

"Happy TV " д.о.о. – Nacionalna Happy TV из Београда, 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   

"Happy К. Televizija" д.о.о. – Happy К. из Београда, пре истека времена на које је 

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

7. Разматрање и утврђивање Листе кандидата за једног члана Управног одбора Јавне 

медијске установе „Радио – телевизија Војводине“;  

8. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа радио-телевизија «Врање» ПО Врање;  

9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио –студио 

Нешвил д.о.о., ул. Мике Митровић бр.29, Богатић- РАДИО НЕШВИЛ, за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. 

Закона о електронским медијима;  

10. 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 август 2016. године и доношење одлуке;  

11. Разматрање и доношење одлуке у вези установа/домовима културе који су имаоци 

дозвола за пружање медијских услуга;  

12. Информација Службе за надзор и анализу о плану реализације тематских и 

редовних годишњих извештаја са називима тема и доношење одлуке; 

13. Разматрање извештаја Службе о статистици ПМУ од ступања на снагу Закона о 

електронским медијима;  

14. Разно; 

 

1. Усвајање дневног реда; 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

1. Доношење препоруке о одложеном емитовању рујалити садржаја; 

 

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

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 177. редовне седнице: 

1. Усвајање дневног реда; 
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2. Усвајање записника са 176. редовне седнице Савета одржане дана 31. октобра  

2016. године и записника са 271. ванредне седнице Савета одржане дана 3. 

новембра 2016. године; 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу о програму Предузеће за маркетинг, издавачку 

делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О.– Nacionalna Happy TV због 

програмског садржаја под називом „Снајке“ и кршења одредби Закона о 

електронским медијима, члана 47. става 1 тачка 4; члана 50. става 3; члана 68. 

става 2; члана 68. става 6., као и Правилника о заштити права малолетника у 

области пружања медијских услуга, члана 17. ставова 1 и 2;  

4. Разматрање и доношење одлуке о захтеву за одобрење смањења времена 

емитовања програма пружаоца медијске  услуге Привредног друштва за, радио и 

телевизијске активности HАРРY К д.о.о. Београд, ул. Александра Дубчека бр. 14 

- HАРРY К;  

5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

"Happy TV " д.о.о. – Nacionalna Happy TV из Београда, 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   

"Happy К. Televizija" д.о.о. – Happy К. из Београда, пре истека времена на које је 

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

7. Разматрање и утврђивање Листе кандидата за једног члана Управног одбора Јавне 

медијске установе „Радио – телевизија Војводине“;  

8. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа радио-телевизија «Врање» ПО Врање;  

9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио –студио 

Нешвил д.о.о., ул. Мике Митровић бр.29, Богатић- РАДИО НЕШВИЛ, за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. 

Закона о електронским медијима;  

10. 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 август 2016. године и доношење одлуке;  

11. Разматрање и доношење одлуке у вези установа/домовима културе који су имаоци 

дозвола за пружање медијских услуга;  

12. Информација Службе за надзор и анализу о плану реализације тематских и 

редовних годишњих извештаја са називима тема и доношење одлуке; 

13. Разматрање извештаја Службе о статистици ПМУ од ступања на снагу Закона о 

електронским медијима;  

14. Доношење препоруке о одложеном емитовању рујалити садржаја; 

15. Разно;  

  

2. Усвајање записника са 176. редовне седнице Савета одржане дана 31. октобра  

2016. године и записника са 271. ванредне седнице Савета одржане дана 3. 

новембра 2016. године;  
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се записник са 271. ванредне седнице Савета одржане дана 3. новембра 2016. 

године. Одлаже се усвајање записника са 176. редовне седнице Савета одржане дана 31. 

октобра  2016. године. 

  

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу о програму Предузеће за маркетинг, 

издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О.– Nacionalna Happy 

TV због програмског садржаја под називом „Снајке“ и кршења одредби 

Закона о електронским медијима, члана 47. става 1 тачка 4; члана 50. става 

3; члана 68. става 2; члана 68. става 6., као и Правилника о заштити права 

малолетника у области пружања медијских услуга, члана 17. ставова 1 и 2;  

Седници су приступили представници ПМУ Александра Крстић и Владана Ћировић. 

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

Савета већином донели 

О Д Л У К У 

Изриче се мера упозорења пружаоцу медијске услуге Предузеће за маркетинг, издавачку 

делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О.– Nacionalna Happy TV због кршења 

одредби, члана 47. става 1 тачка 4; члана 50. става 3; члана 68. става 2; члана 68. става 6., 

Закона о електронским медијима као и  члана 17. ставова 1 и 2. Правилника о заштити 

права малолетника у области пружања медијских услуга, члана.  

Подноси се прекршајна пријава против ПМУ Предузеће за маркетинг, издавачку 

делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О.– Nacionalna Happy TV због кршења 

одредби члана 50 и 68 Закона о електронским медијима. 

  

4. Разматрање и доношење одлуке о захтеву за одобрење смањења времена 

емитовања програма пружаоца медијске  услуге Привредног друштва за, 

радио и телевизијске активности HАРРY К д.о.о. Београд, ул. Александра 

Дубчека бр. 14 - HАРРY К; 

Седници су приступили представници ПМУ Александра Крстић и Владана Ћировић. 

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

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Одбија се захтев за одобрење смањења времена емитовања програма пружаоца медијске  

услуге Привредног друштва за, радио и телевизијске активности HАРРY К д.о.о. 

Београд, ул. Александра Дубчека бр. 14 - HАРРY К. 

Покреће се поступак изрицања мере према МПУ Привредног друштва за, радио и 

телевизијске активности HАРРY К д.о.о. Београд, ул. Александра Дубчека бр. 14 - 

HАРРY К на основу извештаја Службе за надзор и анализу због непоштовања услова из 

дозволе. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

  

5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

"Happy TV " д.о.о. – Nacionalna Happy TV из Београда, пре истека времена 

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

медијима; 

Седници су приступили представници ПМУ Александра Крстић и Владана Ћировић. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбија се молба ПМУ за репрограм дуга Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, 

радио и телевизију Happy TV Д.О.О.– Nacionalna Happy TV. 

Налаже се ПМУ Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy 

TV Д.О.О.– Nacionalna Happy TV да намири своје редовне обавезе (накнаде) у новембру 

и децембру 2016. године , а да преостали износ дуга измири до 31. марта 2017. године уз 

редовно измиривање месечних накнада. 

Налаже се емитеру да достави менице ради обезбеђивања гаранције.  

  

6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

"Happy К. Televizija" д.о.о. – Happy К. из Београда, пре истека времена на 

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

медијима; 

Седници су приступили представници ПМУ Александра Крстић и Владана Ћировић. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се ПМУ Привредног друштва за, радио и телевизијске активности HАРРY К 

д.о.о. Београд, ул. Александра Дубчека бр. 14 - HАРРY К да намири своје редовне обавезе 

(накнаде) у новембру и децембру 2016. године , а да преостали износ дуга измири до 31. 

марта 2017. године уз редовно измиривање месечних накнада. 
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Налаже се емитеру да достави менице ради обезбеђивања гаранције. 

  

7. Разматрање и утврђивање Листе кандидата за једног члана Управног одбора 

Јавне медијске установе „Радио – телевизија Војводине“; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

На основу члана 3. Правилника о поступку именовања чланова управног одбора јавног 

медијског сервиса („Сл. Гласник РС“број 143/14), Савет Регулаторног тела за 

електронске медије објављује 

ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ“ 

 

др Драго Његован, доктор политичких наука 

мр Ненад Ђуретић, магистар политичких наука 

проф.  др Радмило Тодосијевић, професор универзитета у пензији, Професор 

Емеритус 

Приговори на листу кандидата подносе се Регулаторном телу за електронске медије 

лично или поштом, у року од 15 дана од дана објављивања листе. 

Пријаве са биографијом кандидата налазе се на сајту www.rem.rs 

Адреса је: 

Регулаторно тело за електронске медије 

Трг Николе Пашића бр. 5 

11 000 Београд 

Е-адреса је office@rem.rs 

Телефон : 011/20-28-700 

Факс: 011/20-28-745. 

  

8. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа радио-телевизија «Врање» ПО Врање; 

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

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

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

медијске услуге радија пружаоцу медијске услуге «РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВРАЊЕ» 

ДОО Врање, дужно да плаћа у износу од 32.136,00 динара, почев од дана доношења 

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

Решење којим се утврђује висина годишње накнаде за право на пружање аудио-визуелне 

медијске услуге пружаоцу медијске услуге «РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВРАЊЕ» ДОО 

Врање, дужно да плаћа у износу од 642.717,00 динара, почев од дана доношења одлуке 

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

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

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

назива пружаоца медијске услуге, промену законског заступника друштва и промену 

власничке структуре. 

  

 

9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио –

студио Нешвил д.о.о., ул. Мике Митровић бр.29, Богатић- РАДИО НЕШВИЛ, 

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

2. 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 пружаоца медијске услуге Радио –студио Нешвил д.о.о., ул. Мике 

Митровић бр.29, Богатић- РАДИО НЕШВИЛ, за продужење дозволе за пружање 

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

  

10. 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 август 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 захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца медијских 

услуга Предузеће за информисање и маркетинг Pink Internacional Company Друштво са 

ограниченом одговорношћу - ТВ Пинк, Радио дифузно предузеће Б92 А.Д. - ТВ Б92, 

Предузће за маркетинг, издавачку делатност, Прва телевизија Д.О.О. – Прва, Јавне 

медијске установе Радио-телевизије Србије, РТС1, Предузеће за маркетинг, издавачку 

делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О.– Nacionalna Happy TV у вези са 
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повредама одредби члана 12; 28.2; 29.1.2; 30.1; 32; 33.4; 34.3; 33.5; 35.1; 35.2; 37.2; 37.3; 

46.3.3; 46.5; 53; 55.1.5; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе 

за надзор и анализу за месец фебруар 2016. године и Предузећа за информисање и 

маркетинг Pink Internacional Company Друштво са ограниченом одговорношћу - ТВ Пинк 

у вези са повредама одредби члана 57 Закона о оглашавању и Јавне медијске установе 

Радио-телевизије Србије, РТС1 у вези са повредама одредби члана члана 68 Закона о 

оглашавању. 

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

 

  

11. Разматрање и доношење одлуке у вези установа/домовима културе који су 

имаоци дозвола за пружање медијских услуга;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Позвати представнике Установа за културу, информисање и образовање културно 

информативни центар Младост- Радио Футог, Установа за културу, информисање и 

образовање културно информативни центар Кисач- Радио Кисач, Културни центар 

општине Беочин- Радио Беочин и Културно информативни центар Лукијан Мушицки- 

Радио Темерин на састанак са представницима РЕМ-а. 

  

12. Информација Службе за надзор и анализу о плану реализације тематских и 

редовних годишњих извештаја са називима тема и доношење одлуке; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем. 

Налаже се стручној служби да за следећу седницу Савета припреми извештај о томе 

какво је искуство регулаторних тела у окружењу у вези са изрицањем мера ПМУ, а у вези 

са ријалити програмима као и која регулаторна тела имају право изрицања новчане казне 

ПМУ за емитовање непримереног садржаја у ријалити програмима (каква је пракса, у 

којим случајевима и на који начин је изречена новчана казна). 

  

13. Разматрање извештаја Службе о статистици ПМУ од ступања на снагу 

Закона о електронским медијима; 

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

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем.  

  

14. Доношење препоруке о одложеном емитовању ријалити садржаја; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Доноси се Препорука о одложеном емотовању ријалити програма. 

  

Налаже се стручној служби да Препоруку објави на интернет страници Регулатора. 

 

 

Седница завршена у 13:30 часова. 

У Београду,         

дана 07. новембра 2016. године                                                          

Записник сачинила Секретар Кацеларије Савета 

Драгана Таљић 

 

        заменик председник Савета 

Горан Петровић 

 


