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З А П И С Н И К 

                                                                                          

са 178. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 09. 

децембра 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. Горан Пековић члан Савета 

7. 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, записника са 177. редовне седнице Савета одржане дана 7. новембра 

2016. године, записника са 272. ванредне седнице Савета одржане дана 23. 

новембра 2016. године, записника са 273. ванредне седнице Савета одржане дана 

29. новембра 2016. године и записника са 274. седнице одржане дана 7. децембра 

2016. године; 
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3. Доношење одлуке у поступку изрицања мере према ПМУ  Привредно друштво за 

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

Дубчека бр. 14 - HАРРY К због непоштовања услова из дозволе; 

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

услуге ПМУ "Happy TV" d.o.o. – Nacionalna Happy TV из Београда и доношење 

одлуке;  

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ 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;  

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају - 

емисија „Црна хроника“  емитованој у програму Радио дифузног предузећа за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк дана 30. 

октобра 2016. године у времену од 21:38 до 23:41 и доношење одлуке;  

7. Доношење одлуке у поступку изрицања мере ПМУ- 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; 

8.  Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ 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.;   

9. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге 

„Јеt-Company“ д.о.о. за телекомуникације, развој и пројектовање Кикинда, 

Михајла Пупина – ТВ ВК пре истека времена на које је издата због постојања 

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

10. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге 

„Јеt-Company“ д.о.о. за телекомуникације, развој и пројектовање Кикинда, 

Михајла Пупина – Радио ВК пре истека времена на које је издата због постојања 

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

11.  Доношење Правилника о оглашавању и спонзорству у електронским медијима;   

12. Разматрање Извештај о броју неправилности код националних тв пружалаца 

медијских услуга (пму) у вези са аудио-визуелном комерцијалном комуникацијом 

на основу законa о оглашавању септембар 2016. године и доношење одлуке;  

13. Извештај Службе за надзор и анализу о поступању пружаоца медијске услуге 

Друштво са ограниченом одговорношћу Радио Хомоље, Жагубица, ул. 

Партизанска бб, након изрицања мерe  упозорења дана 14.9.2016. године;  

14. Извештај Службе за надзор и анализу о поступању пружаоца медијске услуге 

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизија „Happy TV" 
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d.o.o Beoград, ул. Александра Дубчека бр. 14, након изрицања мере упозорења од 

07.11.2016. године;  

15. Информација о прекиду емитовања програмског садржаја Јутарња продаја на 

програму Радио дифузног предузећа за информисање и маркетинг Pink 

international company д.о.о. – ТВ Пинк;  

16. Разматрање захтева Финансијске службе за обезбеђење средстава из резерви и 

доношење одлуке;  

17. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Ортачко 

друштво за емитовање радио и телевизијског програма Тимотијевић Жарко и др. 

«СЕЗАМ», Бор;  

18. Информација Службе за надзор и анализу о изради извештаја о испуњавању 

обавеза које проистичу из уговора о приватизацији медија;  

19. Разно;  

 

 

1. Усвајање дневног реда; 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

1. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К 1 од 28. септембра 2011. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE B92 AKCIONARSKO 

DRUŠTVO, BEOGRAD, ул. Аутопут За Загреб 22, Београд-Земун – Б92 ИНФО, 

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

2. Доношење одлуке о издавању дозволa за пружање медијске услуге на основу 

захтева PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK 

INTERNATIONAL COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (SAVSKI VENAC), ул. Незнаног јунака 1 , 

Београд-Савски Венац – Pink Reality, Pink Show, Pink Romance, Pink serije, Pink 

World Cinema, Pink SC-FI&Fantasy, Crime&Mystery, Pink Super Kids, Pink Kids, 

Pink Extra, Pink World, Pink Plus, Pink 2, Pink Fashion, Pink Thriller, Pink Film, Pink 

Family, Pink Movies, Pink Premium, Pink Action, Pink 3 info, Pink Comedy, Pink Hits 

2, Pink Pedia, Pink Parada, Pink Kuvar, Pink Horor, Pink Western, Pink Classic, Pink 

Style, Pink Hits, Fight Network, Pink Music, Bravo Music, Pink Music 2, Pink Koncert, 

Pink Folk, Pink Yabava, Pink & Roll, Pink Folk 2, Pink Soap, Erotic, Erotic 2, Erotic 

3, Erotic 4, Erotic 5, Erotic 6, Erotic 7, Erotic 8, Ha-Ha, LOL TV, SBN, бр. 05-3084/16, 

05-3085/16...05-3132 од 30.11.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

3. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Друштво са ограниченом одговорношћу „Радио Сајам“ 

из Новог Сада -  Први радио 91,0; 

4. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге „M-31“ друштво са ограниченом одговорношћу из 

Ужица – Први радио 98,7; 
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5. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија „Прима Интернационал“ д.о.о. из Бајине Баште, ул. Вука Караџића бб 

– ТВ Прима и Радио Примус, за издавање сагласности на акт о преносу дозволе; 

6. Разматарање и доношење одлуке  o измене Плана набавки за 2016. годину 

регулаторног тела за електронске медије; 

7. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Установа за 

информативну делатност «Нова радио-телевизија Босилеград» Босилеград – 

РАДИО БОСИЛЕГРАД, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

 

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

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 178. редовне седнице: 

1. Усвајање дневног реда; 

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

2016. године, записника са 177. редовне седнице Савета одржане дана 7. 

новембра 2016. године, записника са 272. ванредне седнице Савета одржане 

дана 23. новембра 2016. године, записника са 273. ванредне седнице Савета 

одржане дана 29. новембра 2016. године и записника са 274. седнице одржане 

дана 7. децембра 2016. године; 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мере према ПМУ  Привредно 

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

Александра Дубчека бр. 14 - HАРРY К због непоштовања услова из дозволе; 

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

услуге ПМУ "Happy TV" d.o.o. – Nacionalna Happy TV из Београда и 

доношење одлуке;  

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ 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;  

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

- емисија „Црна хроника“  емитованој у програму Радио дифузног предузећа 

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

дана 30. октобра 2016. године у времену од 21:38 до 23:41 и доношење одлуке;  

7. Доношење одлуке у поступку изрицања мере ПМУ- 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; 

8.  Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ 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 
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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.;   

9. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге „Јеt-Company“ д.о.о. за телекомуникације, развој и пројектовање 

Кикинда, Михајла Пупина – ТВ ВК пре истека времена на које је издата због 

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

медијима;  

10. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге „Јеt-Company“ д.о.о. за телекомуникације, развој и пројектовање 

Кикинда, Михајла Пупина – Радио ВК пре истека времена на које је издата 

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

медијима;  

11.  Доношење Правилника о оглашавању и спонзорству у електронским 

медијима;   

12. Разматрање Извештај о броју неправилности код националних тв пружалаца 

медијских услуга (пму) у вези са аудио-визуелном комерцијалном 

комуникацијом на основу законa о оглашавању септембар 2016. године и 

доношење одлуке;  

13. Извештај Службе за надзор и анализу о поступању пружаоца медијске услуге 

Друштво са ограниченом одговорношћу Радио Хомоље, Жагубица, ул. 

Партизанска бб, након изрицања мерe  упозорења дана 14.9.2016. године;  

14. Извештај Службе за надзор и анализу о поступању пружаоца медијске услуге 

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизија „Happy 

TV" d.o.o Beoград, ул. Александра Дубчека бр. 14, након изрицања мере 

упозорења од 07.11.2016. године;  

15. Информација о прекиду емитовања програмског садржаја Јутарња продаја 

на програму Радио дифузног предузећа за информисање и маркетинг Pink 

international company д.о.о. – ТВ Пинк;  

16. Разматрање захтева Финансијске службе за обезбеђење средстава из резерви 

и доношење одлуке;  

17. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Ортачко друштво за емитовање радио и телевизијског програма 

Тимотијевић Жарко и др. «СЕЗАМ», Бор;  

18. Информација Службе за надзор и анализу о изради извештаја о испуњавању 

обавеза које проистичу из уговора о приватизацији медија;  

19. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 1 од 28. септембра 2011. године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE B92 

AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD, ул. Аутопут За Загреб 22, Београд-

Земун – Б92 ИНФО, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским 

медијима; 

20. Доношење одлуке о издавању дозволa за пружање медијске услуге на основу 

захтева PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK 

INTERNATIONAL COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (SAVSKI VENAC), ул. Незнаног јунака 1 , 
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Београд-Савски Венац – Pink Reality, Pink Show, Pink Romance, Pink serije, 

Pink World Cinema, Pink SC-FI&Fantasy, Crime&Mystery, Pink Super Kids, 

Pink Kids, Pink Extra, Pink World, Pink Plus, Pink 2, Pink Fashion, Pink Thriller, 

Pink Film, Pink Family, Pink Movies, Pink Premium, Pink Action, Pink 3 info, 

Pink Comedy, Pink Hits 2, Pink Pedia, Pink Parada, Pink Kuvar, Pink Horor, Pink 

Western, Pink Classic, Pink Style, Pink Hits, Fight Network, Pink Music, Bravo 

Music, Pink Music 2, Pink Koncert, Pink Folk, Pink Yabava, Pink & Roll, Pink 

Folk 2, Pink Soap, Erotic, Erotic 2, Erotic 3, Erotic 4, Erotic 5, Erotic 6, Erotic 7, 

Erotic 8, Ha-Ha, LOL TV, SBN, бр. 05-3084/16, 05-3085/16...05-3132 од 

30.11.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

21. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Друштво са ограниченом одговорношћу „Радио 

Сајам“ из Новог Сада -  Први радио 91,0; 

22. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге „M-31“ друштво са ограниченом одговорношћу из 

Ужица – Први радио 98,7; 

23. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија „Прима Интернационал“ д.о.о. из Бајине Баште, ул. Вука 

Караџића бб – ТВ Прима и Радио Примус, за издавање сагласности на акт о 

преносу дозволе; 

24. Разматарање и доношење одлуке  o измене Плана набавки за 2016. годину 

регулаторног тела за електронске медије; 

25. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Установа за 

информативну делатност «Нова радио-телевизија Босилеград» Босилеград – 

РАДИО БОСИЛЕГРАД, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

26. Разно;  

  

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

2016. године, записника са 177. редовне седнице Савета одржане дана 7. 

новембра 2016. године, записника са 272. ванредне седнице Савета одржане 

дана 23. новембра 2016. године, записника са 273. ванредне седнице Савета 

одржане дана 29. новембра 2016. године и записника са 274. седнице одржане 

дана 7. децембра 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 176. редовне седнице Савета одржане дана 31. октобра 2016. 

године, записник са 177. редовне седнице Савета одржане дана 7. новембра 2016. године, 

записник са 272. ванредне седнице Савета одржане дана 23. новембра 2016. године, 

записник са 273. ванредне седнице Савета одржане дана 29. новембра 2016. године и 

записник са 274. седнице одржане дана 7. децембра 2016. године. 
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3. Доношење одлуке у поступку изрицања мере према ПМУ  Привредно 

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

Александра Дубчека бр. 14 - HАРРY К због непоштовања услова из дозволе;  

Седници су приступили представници ПМУ Миломир Марић и Јелена Никодиновић. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

  

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

услуге ПМУ "Happy TV" d.o.o. – Nacionalna Happy TV из Београда и 

доношење одлуке; 

Седници су приступили представници ПМУ Миломир Марић и Јелена Никодиновић. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ "Happy TV" d.o.o. – Nacionalna Happy TV из Београда измири своја 

дуговања тако што ће: 

Доспели дуг у износу од  28.603.181,36 исплатити  у 11 месечних рата у износу од по 

1.300.000 динара и 12. рату у износу од 14.303.181,36 динара. 

Налаже се ПМУ да достави 12 валутираних меница са датумом доспећа 10-ог у месецу. 

  

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ 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 

Одлаже се доношење одлуке.  
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6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

- емисија „Црна хроника“  емитованој у програму Радио дифузног предузећа 

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

дана 30. октобра 2016. године у времену од 21:38 до 23:41 и доношење одлуке; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

  

7. Доношење одлуке у поступку изрицања мере ПМУ- 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; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Изриче се мера опомене пружаоцу медијске услуге - Радио Љубовија, друштво за 

информисање и радиодифузну делатност са ограниченом одговорношћу - Радио 

Љубовија 100,4. 

  

8. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ 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; 

Седници су приступили представници ПМУ Златомир Јовановић и Томислав Јовановић. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак изрицања мера ПМУ Развојног центра Ром Обреновац - Радио 

Ром. 

 



9 

 

Налаже се стручној служби да упути допис ПМУ којим ће га упозорити да је неопходно 

да отклони неправилности у свом програму које су уочене приликом надзора програма. 

  

 

9. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге „Јеt-Company“ д.о.о. за телекомуникације, развој и пројектовање 

Кикинда, Михајла Пупина – ТВ ВК пре истека времена на које је издата због 

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

медијима; 

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 пружаоцу медијске услуге „Јеt-

Company“ д.о.о. за телекомуникације, развој и пројектовање Кикинда, Михајла Пупина 

– ТВ ВК. 

  

10. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге „Јеt-Company“ д.о.о. за телекомуникације, развој и пројектовање 

Кикинда, Михајла Пупина – Радио ВК пре истека времена на које је издата 

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

медијима; 

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 пружаоцу медијске услуге „Јеt-

Company“ д.о.о. за телекомуникације, развој и пројектовање Кикинда, Михајла Пупина 

– Радио ВК. 

  

11. Доношење Правилника о оглашавању и спонзорству у електронским 

медијима;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Доноси се Правилник о оглашавању и спонзорству у електронским медијима. 

Налаже се стручној служби да Правилника о оглашавању и спонзорству у електронским 

медијима објави у Службеном гласнику и на сајту Регулатора. 
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12. Разматрање Извештај о броју неправилности код националних тв 

пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудио-визуелном 

комерцијалном комуникацијом на основу законa о оглашавању септембар 

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 

повредама одредби члана 12; 23.6; 28.2; 29.1.2; 32; 33.4; 34.3; 35.1; 35.2; 37.3; 46.3.3; 

55.1.5; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе за надзор и 

анализу за месец септембар 2016. године. 

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

  

13. Извештај Службе за надзор и анализу о поступању пружаоца медијске услуге 

Друштво са ограниченом одговорношћу Радио Хомоље, Жагубица, ул. 

Партизанска бб, након изрицања мерe  упозорења дана 14.9.2016. године; 

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 информацијом.  

  

14. Извештај Службе за надзор и анализу о поступању пружаоца медијске услуге 

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизија „Happy 

TV" d.o.o Beoград, ул. Александра Дубчека бр. 14, након изрицања мере 

упозорења од 07.11.2016. године; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови Савета упознати са информацијом. 
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15. Информација о прекиду емитовања програмског садржаја Јутарња продаја 

на програму Радио дифузног предузећа за информисање и маркетинг Pink 

international company д.о.о. – ТВ Пинк;  

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

Савета већином донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови Савета упознати са информацијом. 

  

16. Разматрање захтева Финансијске службе за обезбеђење средстава из резерви 

и доношење одлуке; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев финансијске службе за обезбеђење средстава из резерви тако што ће се 

део средстава обезебеђених из резерви по Финансијском плану за 2016. годину, која су 

планирана за потребе Уговора о делу за ангажовање лица, на име трошкова за штампање 

Збирке подзаконских аката – правилника РЕМ у складу са ЗЕМ – 163.000,00 динара. 

  

17. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Ортачко друштво за емитовање радио и телевизијског програма 

Тимотијевић Жарко и др. «СЕЗАМ», Бор; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке структуре 

«Kopernikus Radio televizija Krajina» ДОО Бор, која би била извршена тако што би његови 

досадашњи власници Јелена Тимотијевић са уделом од 50% капитала друштва и Жарко 

Тимотијевић са уделом од 50% капитала друштва, пренели заједнички целокупан 

оснивачки удео у висини од 100% у капиталу тог друштва на Друштво за радио и 

телевизијске активности «Kopernikus Cable Network» ДОО Ниш, неће настати стање 

којим се нарушава медијски плурализам. 

Даје се налог стручним службама Регулатора да након достављања извода Агенције за 

привредне регистре, изврше промену података у дозволама за пружање медијских услуга 

које се односе на промену назива привредног друштва и промену чланова привредног 

друштва.  
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18. Информација Службе за надзор и анализу о изради извештаја о испуњавању 

обавеза које проистичу из уговора о приватизацији медија; 

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 информацијом. 

  

19. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 1 од 28. септембра 2011. године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE B92 

AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD, ул. Аутопут За Загреб 22, Београд-

Земун – Б92 ИНФО, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским 

медијима; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге Регулаторног тела 

за електронске медије бр. К 1 од 28. септембра 2011. године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE B92 AKCIONARSKO 

DRUŠTVO, BEOGRAD, ул. Аутопут За Загреб 22, Београд-Земун – Б92 ИНФО. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на седницу Савета Регулатора ради 

изјашњења о чињеници које су биле основ за покретање поступка одузимања дозволе. 

  

20. Доношење одлуке о издавању дозволa за пружање медијске услуге на основу 

захтева PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK 

INTERNATIONAL COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (SAVSKI VENAC), ул. Незнаног јунака 1 , 

Београд-Савски Венац – Pink Reality, Pink Show, Pink Romance, Pink serije, 

Pink World Cinema, Pink SC-FI&Fantasy, Crime&Mystery, Pink Super Kids, 

Pink Kids, Pink Extra, Pink World, Pink Plus, Pink 2, Pink Fashion, Pink Thriller, 

Pink Film, Pink Family, Pink Movies, Pink Premium, Pink Action, Pink 3 info, 

Pink Comedy, Pink Hits 2, Pink Pedia, Pink Parada, Pink Kuvar, Pink Horor, Pink 

Western, Pink Classic, Pink Style, Pink Hits, Fight Network, Pink Music, Bravo 

Music, Pink Music 2, Pink Koncert, Pink Folk, Pink Yabava, Pink & Roll, Pink 

Folk 2, Pink Soap, Erotic, Erotic 2, Erotic 3, Erotic 4, Erotic 5, Erotic 6, Erotic 7, 

Erotic 8, Ha-Ha, LOL TV, SBN, бр. 05-3084/16, 05-3085/16...05-3132 од 

30.11.2016. године, сходно члану 83. 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 

Усваја се захтев за издавање дозвола за пружање медијске услуге PREDUZEĆE ZA 

INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (SAVSKI VENAC), ул. Незнаног 

јунака 1 , Београд-Савски Венац – Pink Reality, Pink Show, Pink Romance, Pink serije, Pink 

World Cinema, Pink SC-FI&Fantasy, Crime&Mystery, Pink Super Kids, Pink Kids, Pink Extra, 

Pink World, Pink Plus, Pink 2, Pink Fashion, Pink Thriller, Pink Film, Pink Family, Pink 

Movies, Pink Premium, Pink Action, Pink 3 info, Pink Comedy, Pink Hits 2, Pink Pedia, Pink 

Parada, Pink Kuvar, Pink Horor, Pink Western, Pink Classic, Pink Style, Pink Hits, Fight 

Network, Pink Music, Bravo Music, Pink Music 2, Pink Koncert, Pink Folk, Pink Yabava, Pink 

& Roll, Pink Folk 2, Pink Soap, Erotic, Erotic 2, Erotic 3, Erotic 4, Erotic 5, Erotic 6, Erotic 7, 

Erotic 8, Ha-Ha, LOL TV, SBN, бр. 05-3084/16, 05-3085/16...05-3132 од 30.11.2016. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

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

захтева, сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 

  

21. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Друштво са ограниченом одговорношћу „Радио 

Сајам“ из Новог Сада -  Први радио 91,0; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

УТВРЂУЈЕ СЕ да планираном променом власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Друштво са ограниченом одговорношћу „Радио Сајам“ из Новог Сада -  Први радио 91,0 

која би била извршена тако што би досадашњи оснивач тог друштва Привредно друштво 

„Радио продукција плус“ д.о.о. из Београда пренео 100% свог оснивачког удела у 

капиталу друштва на Привредно друштво „Радио медиа сервис“ д.о.о. из Београда и на 

тај начин иступио из наведеног друштва, не би настало стање којим се нарушава 

медијски плурализам. 

  

22. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге „M-31“ друштво са ограниченом одговорношћу из 

Ужица – Први радио 98,7; 

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

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

УТВРЂУЈЕ СЕ да планираном променом власничке структуре пружаоца медијске услуге 

„М-31“ друштво са ограниченом одговорношћу из Ужица – Први радио 98,7, која би била 

извршена тако што би досадашњи оснивач тог друштва Привредно друштво „Радио 

продукција плус“ д.о.о. из Београда пренео 100% свог оснивачког удела у капиталу 

друштва на Привредно друштво „Радио медиа сервис“ д.о.о. из Београда и на тај начин 

иступио из наведеног друштва, не би настало стање којим се нарушава медијски 

плурализам. 

  

23. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија „Прима Интернационал“ д.о.о. из Бајине Баште, ул. Вука 

Караџића бб – ТВ Прима и Радио Примус, за издавање сагласности на акт о 

преносу дозволе; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Нацрт Уговора о одвајању уз оснивање од 15.05.2016. 

године на основу кога би се извршио пренос дозволе Регулаторног тела за електронске 

медије за пружање медијске услуге радија број 235/2008-3 од 30.12.2015. године са 

имаоца дозволе Радио телевизија „Прима Интернационал“ д.о.о. из Бјине Баште, ул. Вука 

Караџића бб, на новоосновано друштво стицаоца „Радио Примус“ д.о.о. из Бајине Баште, 

ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 21 и пренос дозволе Регулаторног тела за електронске 

медије за пружање медијске услуге телевизијског емитовања број 160/2008-3 од 

30.12.2015. године са имаоца дозволе Радио телевизија „Прима Интернационал“ д.о.о. из 

Бјине Баште, ул. Вука Караџића бб, на новоосновано друштво стицаоца „Телевизија 

Прима“ д.о.о. из Бајине Баште, ул. Вука Караџића бр. 32. 

Након чега би ималац дозволе за пружање медијске услуге радија било правно лице 

„Радио Примус“ д.о.о. из Бајине Баште, ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 21, док ималац 

дозволе за пружање медијске услуге телевизијског емитовања било правно лице 

„Телевизија Прима“ д.о.о. из Бајине Баште, ул. Вука Караџића бр. 32. 

ДАЈЕ СЕ НАЛОГ Стручној служби да се у складу са Уговором о статусној промени, 

након уписа новооснованих друштава у регистар АПР-а, промене подаци у дозволи за 

пружање медијске услуге радија број 235/2008-3 од 30.12.2015. године, тако што ће 

ималац наведене дозволе бити правно лице „Радио Примус“ д.о.о. из Бајине Баште, ул. 

Кнеза Милана Обреновића бр. 21 и у дозволи за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања број 160/2008-3 од 30.12.2015. године, тако што ће ималац наведене дозволе 

бити правно лице „Телевизија Прима“ д.о.о. из Бајине Баште, ул. Вука Караџића бр. 32. 

  

24. Разматарање и доношење одлуке  o измене Плана набавки за 2016. годину 

регулаторног тела за електронске медије; 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Доноси се одлука о измени Плана набавки за 2016 годину. 

  

25. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Установа за 

информативну делатност «Нова радио-телевизија Босилеград» Босилеград 

– РАДИО БОСИЛЕГРАД, 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 ПМУ Установа за информативну делатност «Нова радио-телевизија 

Босилеград» Босилеград – РАДИО БОСИЛЕГРАД,  за продужење дозволе. 

 

 

Седница завршена у 12:20 часова. 

У Београду,         

дана 09. децембра 2016. године                                                          

Записник сачинила Секретар Кацеларије Савета 

Драгана Таљић 

 

        заменик председник Савета 

Горан Петровић 

 


