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З А П И С Н И К 

                                                                                          

са 181. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 25. 

јануара 2017. 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. Александра Јанковић члан Савета 

5. Оливера Зекић члан Савета 

6. Горан Пековић члан Савета 

7. Ђорђе Возаревић члан Савета 

8. Радоје Кујовић члан Савета 

Седници су присуствовали и: 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор  

2. Ненад Јанковић, генерални секретар 

3. Душица Благојевић, 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 179. редовне седнице Савета одржане дана 23. децембра 

2016. године, записника са 180. редовне седнице Савета одржане дана 30. 

децембра 2017. године и записника са 275. ванредне седнице Савета одржане дана 

22. децембар 2016. године; 
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3. 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;  

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Радио дифузног предузећа за 

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

повреда одредби члана 27. став 1 и 3, члана  28 став 1,3 и 6. и члана 29.  

Правилника о заштити малолетника у области пружања медијских услуга у 

прогрмаском  садржају - емисија „Црна хроника“  емитованој дана 30. октобра 

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

5. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске услуге 

ПМУ Pink International Company d.o.o. - TV Pink из Београда и доношење одлуке; 

6. Доношење одлуке о покретању поступка изрицања мера ПМУ Привредно 

друштво Радио телевизија Краљево и ибарске новости доо, Конарево 800 б – ТВ 

Краљево због повреде члана 8 став 1 и 2 Правилника о поштовању људских права 

у области пружања електронских услуга;  

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

издата пружаоцу медијске услуге „Иди-Нинчић“ д.о.о. из Пријепоља, ул. Седобро 

бр. 19 – РАДИО ИДИ; 

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

Привредно друштво за производњу и услуге „Реноар“ д.о.о. из Пожаревца, 

Љубичевска – насеље бб – ТВ Дуга пре истека времена на које је издата због 

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

9. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге  телевизије РТВ Крагујевац д.о.о. – Радио 

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

о електронским медијима;  

11. Разматрање и доношење у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге  телевизије РТВ Крагујевац д.о.о. – ТВ 

Крагујевац-кабл. из Крагујевца због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима; 

12. Доношење одлуке у поступку одузимања 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; 

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу  медијске услуге „Мелос“ д.о.о. – ТВ МЕЛОС – кабл., Краљево  
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због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским 

медијима; 

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

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

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

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе 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;  

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу  медијске услуге "SOS kanal" д.о.о. – TV SOS-kabl. из Београда, 

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

медијима; 

17. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

којe је издата пружаоцу медијске услуге  Тимочка телевизија и радио а.д. – 

Тимочки Радио из Зајечара због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

19. 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; 

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Мелос д.о.о. – ТВ Мелос из Краљева 

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

медијима.;  

21. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа радиодифузне делатности «РАДИО БАЧКА» из 

Бача;  

22. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева ,,May media“ д.о.о. Алексинац, ул.  Депаданс Хотела "Bosphorus", 

Житковачки Пут бб, Алексинац – RTV Bosphorus, бр. 05-3180/16 од 07.12.2016. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

23. Разматрање захтева Фондације „Фонд Б92“ поднела је захтев за мишљења у вези 

са применом одредбе члана 36. Закона о оглашавању („Службени гласник РС“ бр. 

6/16), и то у односу на хуманитарну акцију под називом „КОДиграње“ и 

доношење одлуке;  

24. Извештај поводом захтева Атлетског савеза Србије и ЈМУ РТС за емитовање 

спота о Европском првенство у атлетици у дворани;  

25. 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 „ДНК у приказаној 

30.11.2016. године, од 22:04:44 до 23:20:23“ и доношење одлуке;  

26. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму Предузећa за 

маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV д.о.о, Београд - 
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Национална HAPPY TV, о приказаном  програмском садржају у емисији 

„Телемастер“ којим су прекршене одредбе Правилника о заштити права 

малолетника у области пружања медијских услуга, члан 6. став 3 и доношење 

одлуке; 

27. Разматрање извштаја Службе за надзор и анализу о програму РАДИОДИФУЗНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА Б92 АД, БЕОГРАД – ТВ Б92, Аутопут 22, Београд због програмског 

садржаја у емисији „Вести“ од 30.7.2016. године који се односи на спор родитеља 

око старатељства над децом;  

28. Разматрање Извештај о броју неправилности код националних тв пружалаца 

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

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

29. Доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге Радио Антена 

из Вршца, ул. Сремска бр. 58а – Радио Антена 101,6  пре истека времена на које 

је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима; 

30. Разматрање и доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће за 

радио телевизију РТВ СТРЕЛА доо, Велики Поповић бб, Општина Деспотовац – 

ТВ Стрела, за издавање сагласности на акт о преносу дозволе;  

31. Информација о 18. пленарној скупштини Медитранске мреже регулаторних  тела 

(МНРА) одржаној у Барселони од 17. до 19. новембра 2016. године; 

32. Разно;  

1. Усвајање дневног реда; 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

1. Информација о потреби измене Финансијског плана Регулаторног тела за 

електронске медије за 2017.г.;  

2. Разматање захтева Финансијске службе за обезбеђење средстава за потребе 

финансијског плана за 2017. годину из „резерви за непредвиђене издатке по 

финансијском плану за 2015. годину“ и доношење одлуке;  

3. Доношење одлуке о усвајању измене плана набавки за 2017. годину; 

4. Разматрање Извештај о броју неправилности код националних тв пружалаца 

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

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

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

Mедијски ценар Blue доо, Сомбор, Трг светог тројства бр. 1 - ББ Радио пре истека 

времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о 

електронским медијима; 

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

Авалон доо за производњу и трговину, Кнез Михаилова бр. 48, Оџаци - ББ Радио 

плус 89,7 пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. 

Закона о електронским медијима; 

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

Привредно друштво за радио и телевизијске активности ,,Duga-sky радио 

телевизија Дуга’’ доо, Косте Абрашевића бр. 30, Пожаревац – Радио Дуга пре 

истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о 

електронским медијима;  
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8. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ М доо, Књажевац, Главичица – Радио М55 пре истека времена на које је 

издата због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима; 

9. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Предузеће за рекламу, услуге и ТВ 

програм Јефимија д.о.о. – ТВ Јефимија из Крушевца због постојања разлога из 

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

10. Разматрање и доношење одлуке по предлогу за понављање поступка одузимања 

дозволе за пружање медијске услуге  К 205 од 31. 07. 2015. године поднетом од 

стране Медијски студио „Мастер“ Владимир Маринковић ПР, Бучије, Трстеник – 

Мастер ТВТ; 

11. Разматрање и доношење одлуке по предлогу за понављање поступка одузимања 

дозволе за пружање медијске услуге  406/2009-1 од 12. 08. 2011. године поднетом 

од стране Радиодифузног предузећа „Спектри“ Јетон Исмаили и ортаци о.д. из 

Бујановца – ТВ Спектри; 

12. Разматрање извештаја по поднетој молби Министарства културе и информисања 

за емитовање спота „Негујмо српски језик“ и доношење одлуке; 

 

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

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 181. редовне седнице: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 179. редовне седнице Савета одржане дана 23. 

децембра 2016. године, записника са 180. редовне седнице Савета одржане 

дана 30. децембра 2017. године и записника са 275. ванредне седнице Савета 

одржане дана 22. децембар 2016. године; 

3. 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;  

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Радио дифузног предузећа 

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

повреда одредби члана 27. став 1 и 3, члана  28 став 1,3 и 6. и члана 29.  

Правилника о заштити малолетника у области пружања медијских услуга у 

прогрмаском  садржају - емисија „Црна хроника“  емитованој дана 30. 

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

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

услуге ПМУ Pink International Company d.o.o. - TV Pink из Београда и 

доношење одлуке; 

6. Доношење одлуке о покретању поступка изрицања мера ПМУ Привредно 

друштво Радио телевизија Краљево и ибарске новости доо, Конарево 800 б – 

ТВ Краљево због повреде члана 8 став 1 и 2 Правилника о поштовању 

људских права у области пружања електронских услуга;  
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7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на које 

је издата пружаоцу медијске услуге „Иди-Нинчић“ д.о.о. из Пријепоља, ул. 

Седобро бр. 19 – РАДИО ИДИ; 

8. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Привредно друштво за производњу и услуге „Реноар“ д.о.о. из 

Пожаревца, Љубичевска – насеље бб – ТВ Дуга пре истека времена на које је 

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

електронским медијима;  

9. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу медијске услуге  телевизије РТВ Крагујевац д.о.о. – Радио 

Крагујевац, Крагујевац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима;  

11. Разматрање и доношење у поступку одузимања дозволе пре истека времена 

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

– ТВ Крагујевац-кабл. из Крагујевца због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

12. Доношење одлуке у поступку одузимања 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; 

13. Доношење одлуке у поступку одузимања 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; 

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Мостнет РТВ" д.о.о. – ТВ Мост нет из Прокупља, пре истека времена на које 

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

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе 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;  

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу  медијске услуге "SOS kanal" д.о.о. – TV SOS-kabl. из 

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

електронским медијима; 

17. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на којe је издата пружаоцу медијске услуге  Тимочка телевизија и радио а.д. 

– Тимочки Радио из Зајечара због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 
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19. 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; 

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Мелос д.о.о. – ТВ Мелос из 

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

електронским медијима.;  

21. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа радиодифузне делатности «РАДИО 

БАЧКА» из Бача;  

22. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева ,,May media“ д.о.о. Алексинац, ул.  Депаданс Хотела "Bosphorus", 

Житковачки Пут бб, Алексинац – RTV Bosphorus, бр. 05-3180/16 од 

07.12.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

23. Разматрање захтева Фондације „Фонд Б92“ поднела је захтев за мишљења у 

вези са применом одредбе члана 36. Закона о оглашавању („Службени 

гласник РС“ бр. 6/16), и то у односу на хуманитарну акцију под називом 

„КОДиграње“ и доношење одлуке;  

24. Извештај поводом захтева Атлетског савеза Србије и ЈМУ РТС за емитовање 

спота о Европском првенство у атлетици у дворани;  

25. 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 „ДНК у 

приказаној 30.11.2016. године, од 22:04:44 до 23:20:23“ и доношење одлуке;  

26. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму Предузећa за 

маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV д.о.о, 

Београд - Национална HAPPY TV, о приказаном  програмском садржају у 

емисији „Телемастер“ којим су прекршене одредбе Правилника о заштити 

права малолетника у области пружања медијских услуга, члан 6. став 3 и 

доношење одлуке; 

27. Разматрање извштаја Службе за надзор и анализу о програму 

РАДИОДИФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА Б92 АД, БЕОГРАД – ТВ Б92, Аутопут 22, 

Београд због програмског садржаја у емисији „Вести“ од 30.7.2016. године 

који се односи на спор родитеља око старатељства над децом;  

28. Разматрање Извештај о броју неправилности код националних тв пружалаца 

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

комуникацијом на основу законa о оглашавању НОВЕМБАР 2016. године и 

доношење одлуке;  

29. Доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге Радио 

Антена из Вршца, ул. Сремска бр. 58а – Радио Антена 101,6  пре истека 

времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о 

електронским медијима; 

30. Разматрање и доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузеће за радио телевизију РТВ СТРЕЛА доо, Велики Поповић бб, 

Општина Деспотовац – ТВ Стрела, за издавање сагласности на акт о преносу 

дозволе;  
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31. Информација о 18. пленарној скупштини Медитранске мреже регулаторних  

тела (МНРА) одржаној у Барселони од 17. до 19. новембра 2016. године; 

32. Информација о потреби измене Финансијског плана Регулаторног тела за 

електронске медије за 2017.г.;  

33. Разматање захтева Финансијске службе за обезбеђење средстава за потребе 

финансијског плана за 2017. годину из „резерви за непредвиђене издатке по 

финансијском плану за 2015. годину“ и доношење одлуке;  

34. Доношење одлуке о усвајању измене плана набавки за 2017. годину; 

35. Разматрање Извештај о броју неправилности код националних тв пружалаца 

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

комуникацијом на основу законa о оглашавању децембар 2016. године и 

доношење одлуке; 

36. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Mедијски ценар Blue доо, Сомбор, Трг светог тројства бр. 1 - ББ Радио 

пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. 

Закона о електронским медијима; 

37. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Авалон доо за производњу и трговину, Кнез Михаилова бр. 48, Оџаци 

- ББ Радио плус 89,7 пре истека времена на које је издата због постојања 

разлога из члана 99. Закона о електронским медијима; 

38. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Привредно друштво за радио и телевизијске активности ,,Duga-sky 

радио телевизија Дуга’’ доо, Косте Абрашевића бр. 30, Пожаревац – Радио 

Дуга пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. 

Закона о електронским медијима;  

39. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге РТВ М доо, Књажевац, Главичица – Радио М55 пре истека времена на 

које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским 

медијима; 

40. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Предузеће за рекламу, услуге 

и ТВ програм Јефимија д.о.о. – ТВ Јефимија из Крушевца због постојања 

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

41. Разматрање и доношење одлуке по предлогу за понављање поступка 

одузимања дозволе за пружање медијске услуге  К 205 од 31. 07. 2015. године 

поднетом од стране Медијски студио „Мастер“ Владимир Маринковић ПР, 

Бучије, Трстеник – Мастер ТВТ; 

42. Разматрање и доношење одлуке по предлогу за понављање поступка 

одузимања дозволе за пружање медијске услуге  406/2009-1 од 12. 08. 2011. 

године поднетом од стране Радиодифузног предузећа „Спектри“ Јетон 

Исмаили и ортаци о.д. из Бујановца – ТВ Спектри; 

43. Разматрање извештаја по поднетој молби Министарства културе и 

информисања за емитовање спота „Негујмо српски језик“ и доношење 

одлуке; 
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2. Усвајање записника са 179. редовне седнице Савета одржане дана 23. 

децембра 2016. године, записника са 180. редовне седнице Савета одржане 

дана 30. децембра 2017. године и записника са 275. ванредне седнице Савета 

одржане дана 22. децембар 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  179. редовне седнице Савета одржане дана 23. децембра 2016. 

године, записник са 180. редовне седнице Савета одржане дана 30. децембра 2017. године 

и записник са 275. ванредне седнице Савета одржане дана 22. децембар 2016. године. 

  

3. 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;  

Седници је приступила представник ПМУ Татјана Ђурашиновић. 

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 Радио дифузног предузећа за информисање 

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

  

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Радио дифузног предузећа 

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

повреда одредби члана 27. став 1 и 3, члана  28 став 1,3 и 6. и члана 29.  

Правилника о заштити малолетника у области пружања медијских услуга у 

прогрмаском  садржају - емисија „Црна хроника“  емитованој дана 30. 

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

Седници је приступила представник ПМУ Татјана Ђурашиновић. 

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 изрицања мера ПМУ Радио дифузног предузећа за информисање 

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

  

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

услуге ПМУ Pink International Company d.o.o. - TV Pink 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 молба ПМУ Pink International Company d.o.o. - TV Pink за додатни рок за 

плаћање накнаде за пружање медијске услуге.  

  

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Привредно друштво 

Радио телевизија Краљево и ибарске новости доо, Конарево 800 б – ТВ 

Краљево због повреде члана 8 став 1 и 2 Правилника о поштовању људских 

права у области пружања електронских услуга; 

Седници је приступила представник ПМУ Виолета Симовић. 

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

Савета већином донели 

О Д Л У К У 

Одбија се пријава поднета против ПМУ Привредно друштво Радио телевизија Краљево 

и ибарске новости доо, Конарево 800 б – ТВ Краљево као неоснована. 

Констатује се да је члан Савета Горан Пековић био суздржан. 

  

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

је издата пружаоцу медијске услуге „Иди-Нинчић“ д.о.о. из Пријепоља, ул. 

Седобро бр. 19 – РАДИО ИДИ; 

Седници је приступио представник ПМУ Вукоман Нинчић. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозволa за пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге „Иди-

Нинчић“ д.о.о. из Пријепоља, ул. Седобро бр. 19 – РАДИО ИДИ. 

Поднети предлог за принудно извршење због дуга насталог по основу неплаћања накнаде 

за пружање медијске услуге. 
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8. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Привредно друштво за производњу и услуге „Реноар“ д.о.о. из 

Пожаревца, Љубичевска – насеље бб – ТВ Дуга пре истека времена на које је 

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

електронским медијима; 

Седници је приступио представник ПМУ Славиша Николић. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже сње доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

Налаже се стручној служби да упути допис ЈП ЕТВ и затражи мишљење да ли постоји 

могућност да ТВ Дуга емитује програм са локације Дели Јован. 

  

 

9. Доношење одлуке у поступку одузимања 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; 

Седници je приступиo представниk ПМУ Јанковић Радослав. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозволa за пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге РТВ 

Крагујевац д.о.о. – ТВ Крагујевац, Крагујевац. 

Поднети предлог за принудно извршење због дуга насталог по основу неплаћања накнаде 

за пружање медијске услуге. 

  

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу медијске услуге  телевизије РТВ Крагујевац д.о.о. – Радио 

Крагујевац, Крагујевац 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 

Одузима се дозволa за пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге РТВ 

Крагујевац д.о.о. – Радио Крагујевац, Крагујевац. 
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Поднети предлог за принудно извршење због дуга насталог по основу неплаћања накнаде 

за пружање медијске услуге. 

  

11. Разматрање и доношење у поступку одузимања дозволе пре истека времена 

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

– ТВ Крагујевац-кабл. из Крагујевца 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 

Покреће се поступак за одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге  телевизије РТВ 

Крагујевац д.о.о. – ТВ Крагујевац-кабл. из Крагујевца. 

 

Одузима се дозволa за пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге РТВ 

Крагујевац д.о.о. – ТВ Крагујевац-кабл. из Крагујевца. 

Поднети предлог за принудно извршење због дуга насталог по основу неплаћања накнаде 

за пружање медијске услуге. 

  

12. Доношење одлуке у поступку одузимања 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; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбија се захтев за продужење рока плаћања. 

Одузима се дозволa за пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге телевизије 

РТВ Енигма д.о.о. – ТВ Енигма, Пријепоље. 

Поднети предлог за принудно извршење због дуга насталог по основу неплаћања накнаде 

за пружање медијске услуге. 

  

13. Доношење одлуке у поступку одузимања 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; 

Седници је приступио представник ПМУ Зоран Јовановић. 
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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.  

  

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Мостнет РТВ" д.о.о. – ТВ Мост нет из Прокупља, пре истека времена на које 

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

Седници је приступио представник ПМУ Љубиша Митић. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

Налаже се ПМУ "Мостнет РТВ" д.о.о. – ТВ Мост нет из Прокупља да измири свој дуг 

до 28.02.2017. године. 

  

15. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге покренут 

према пружаоцу медијске услуге телевизије Santos-comerce d.o.o. – TV Santos, Зрењанин. 

  

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу  медијске услуге "SOS kanal" д.о.о. – TV SOS-kabl. из 

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

електронским медијима; 

Седници је приступио представник ПМУ Игор Марковић. 

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. 
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17. Доношење одлуке у поступку одузимања 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; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге покренут 

према пружаоцу медијске услуге "Телевизија Телемарк" д.о.о. – ТМС Телевизија 

Телемарк, Чачак.  

  

18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на којe је издата пружаоцу медијске услуге  Тимочка телевизија и радио а.д. 

– Тимочки Радио из Зајечара 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 

Одузима се дозволa за пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге Тимочка 

телевизија и радио а.д. – Тимочки Радио из Зајечара. 

Поднети предлог за принудно извршење због дуга насталог по основу неплаћања накнаде 

за пружање медијске услуге. 

  

19. 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 

Налаже се стручној служби да на следећу седницу Савета позове представнике ПМУ 

Studio B d.o.o. за TV Studio B и  Studio B-кабл. из Београда, власника и главног и 

одговорног уредника. 

  

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Мелос д.о.о. – ТВ Мелос из 

Краљева због постојања разлога из члана 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 одузимања дозволе за пружање медијске услуге покренут 

према пружаоцу медијске услуге Мелос д.о.о. – ТВ Мелос из Краљева. 

  

21. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа радиодифузне делатности «РАДИО 

БАЧКА» из Бача; 

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 висина годишње накнаде за право на пружање 

медијске услуге радија пружаоцу медијске услуге «РАДИО БАЧКА» ДОО Бач, дужно да 

плаћа у износу од 5.542,00 динара, почев од дана доношења одлуке Савета Регулатора, 

па убудуће док за то буду постојале законски услови. 

Даје се налог стручним службама Регулатора да изврше промену података у дозволи за 

пружање медијске услуге радија које се односе на промену власничке структуре, 

промену седишта привредног друштва, промену назива пружаоца медијске услуге и 

промену законског заступника друштва. 

  

22. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева ,,May media“ д.о.о. Алексинац, ул.  Депаданс Хотела "Bosphorus", 

Житковачки Пут бб, Алексинац – RTV Bosphorus, бр. 05-3180/16 од 

07.12.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Издаје се дозвола за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу захтева ,,May 

media“ д.о.о. Алексинац, ул.  Депаданс Хотела "Bosphorus", Житковачки Пут бб, 

Алексинац – RTV Bosphorus, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

Решењем се утврђује накнада за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу 

захтева, ,,May media“ д.о.о. Алексинац, ул.  Депаданс Хотела "Bosphorus", Житковачки 

Пут бб, Алексинац – RTV Bosphorus , сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 

  

23. Разматрање захтева Фондације „Фонд Б92“ поднела је захтев за мишљења у 

вези са применом одредбе члана 36. Закона о оглашавању („Службени 
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гласник РС“ бр. 6/16), и то у односу на хуманитарну акцију под називом 

„КОДиграње“ и доношење одлуке; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се стручној служби да обавестити Фондацију „Фонд Б92“ да се оглашавање 

хуманитарне акције „КОДиграње“ у програмима пружалаца медијске услуге неће 

урачунавати  у време трајања оглашавања уколико се врши без плаћања новчане или 

друге накнаде одређеној радио или телевизијској станици. 

  

24. Извештај поводом захтева Атлетског савеза Србије и ЈМУ РТС за емитовање 

спота о Европском првенство у атлетици у дворани; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев Атлетског савеза Србије и ЈМУ РТС за емитовање спота о Европском 

првенство у атлетици у дворани ван рекламног блока тј. да се неће урачунавати  у време 

трајања оглашавања. 

  

25. 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 „ДНК у 

приказаној 30.11.2016. године, од 22:04:44 до 23:20:23“ и доношење одлуке; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак изрицања мере против пружаоца медијске услуге Радио дифузног 

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

Налаже се стручној служби да позове представника пружаоца медијске услуге програму 

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

– ТВ Пинк на следећу седницу Савета ради изјашњења о чињеници која је била основ за 

покретање поступка. 

  

26. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму Предузећa за 

маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV д.о.о, 

Београд - Национална HAPPY TV, о приказаном  програмском садржају у 

емисији „Телемастер“ којим су прекршене одредбе Правилника о заштити 
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права малолетника у области пружања медијских услуга, члан 6. став 3 и 

доношење одлуке; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак изрицања мере против пружаоца медијске услуге Предузећa за 

маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV д.о.о, Београд - 

Национална HAPPY TV. 

Налаже се стручној служби да позове представника пружаоца медијске услуге програму 

Предузећa за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV д.о.о, 

Београд - Национална HAPPY TV на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеници која је била основ за покретање поступка.  

  

27. Разматрање извштаја Службе за надзор и анализу о програму 

РАДИОДИФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА Б92 АД, БЕОГРАД – ТВ Б92, Аутопут 22, 

Београд због програмског садржаја у емисији „Вести“ од 30.7.2016. године 

који се односи на спор родитеља око старатељства над децом; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбија се пријава као неоснована. 

  

28. Разматрање Извештај о броју неправилности код националних тв пружалаца 

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

комуникацијом на основу законa о оглашавању НОВЕМБАР 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, Предузеће 

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

Happy TV у вези са повредама одредби члана 12; 28.2; 29.1.2; 30.1; 32; 33.4; 35.1; 35.2; 

37.1; 37.2; 37.3; 46.3.3; 46.5; 55.1.5; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по 

извештају Службе за надзор и анализу за месец новембар 2016. године. 

Овлашћује се адвокат Милан Бирман да заступа РЕМ пред надлежним судом. 
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29. Доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге Радио 

Антена из Вршца, ул. Сремска бр. 58а – Радио Антена 101,6  пре истека 

времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о 

електронским медијима; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге према пружаоцу 

медијске услуге Радио Антена из Вршца, ул. Сремска бр. 58а – Радио Антена 101,6  пре 

истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о 

електронским медијима. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на седницу Савета Регулатора ради 

изјашњења о чињеници која је била основ за покретање поступка одузимања дозволе. 

  

30. Разматрање и доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузеће за радио телевизију РТВ СТРЕЛА доо, Велики Поповић бб, 

Општина Деспотовац – ТВ Стрела, 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 плана поделе Предузеће за радио телевизију РТВ СТРЕЛА 

доо, Велики Поповић бб, Општина Деспотовац од 27.12.2016. године којим би се 

извршича статусна промена издвајања уз оснивање, на основу чега би се извршио и 

пренос дозволе за пружање медијске услуге бр. К 37 од 21. октобра 2011. године од 

01.11.2016. године са имаоца дозволе Предузеће за радио телевизију РТВ СТРЕЛА доо, 

Велики Поповић бб, Општина Деспотовац, на новоосновано друштво стицаоца Радио 

телевизија Стрела д.о.о., Велики Поповић, након чега би ималац дозвола за пружање 

медијскe услугe било правно лице: Радио телевизија Стрела д.о.о., Велики Поповић. 

Налаже се Стручној служби да у складу са Планом поделе издвајања уз оснивање, након 

уписа новооснованог друштва у регистар АПР-а промене податке у дозволи за пружање 

медијске услуге бр. К 37 од 21. октобра 2011. године, тако што ће ималац наведене 

дозволе бити правно лице Радио телевизија Стрела д.о.о., Велики Поповић. 

  

31. Информација о 18. пленарној скупштини Медитранске мреже регулаторних 

тела (МНРА) одржаној у Барселони од 17. до 19. новембра 2016. године; 

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 информацијом. 

  

32. Информација о потреби измене Финансијског плана Регулаторног тела за 

електронске медије за 2017.г; 

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. 

  

33. Разматање захтева Финансијске службе за обезбеђење средстава за потребе 

финансијског плана за 2017. годину из „резерви за непредвиђене издатке по 

финансијском плану за 2015. годину“ 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 за потребе финансијског 

плана за 2017. годину из „резерви за непредвиђене издатке по финансијском плану за 

2015. годину“. 

  

34. Доношење одлуке о усвајању измене плана набавки за 2017. годину; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се измена План набавки 2017. годину. 

  

35. Разматрање Извештај о броју неправилности код националних тв пружалаца 

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

комуникацијом на основу законa о оглашавању децембар 2016. године и 

доношење одлуке; 

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

Савета једногласно донели 
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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; 28.2; 29.1.2; 30.1; 32; 33.4; 34.1.2; 34.4; 35.1; 35.2; 37.1; 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 децембар 2016. године. 

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

  

36. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Mедијски ценар Blue доо, Сомбор, Трг светог тројства бр. 1 - ББ Радио 

пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. 

Закона о електронским медијимаодлуке; 

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. 76-1/2007-5 од 10.12.2015. године издате пружаоцу медијске 

услуге Mедијски ценар Blue доо, Сомбор, Трг светог тројства бр. 1 - ББ Радио за пружање 

медијске услуге на регионалном подручју, радиодифузна област бр. 9, оквирна жељена 

зона покривања-подручје општине Рр 23 (Оџаци, Бач, Бачки Петровац), пре истека 

времена на које је издата. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на седницу Савета Регулатора ради 

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

  

37. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Авалон доо за производњу и трговину, Кнез Михаилова бр. 48, Оџаци 

- ББ Радио плус 89,7 пре истека времена на које је издата због постојања 

разлога из члана 99. Закона о електронским медијима; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге Регулаторног тела 

за електронске медије бр. 76-2/2007-3 од 10.12.2015. године издате пружаоцу медијске 

услуге Авалон доо за производњу и трговину, Кнез Михаилова бр. 48, Оџаци - ББ Радио 

плус 89,7 за пружање медијске услуге на регионалном подручју, радиодифузна област 
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бр. 9, оквирна жељена зона покривања-подручје општине Рр 23 (Оџаци, Бач, Бачки 

Петровац), пре истека времена на које је издата. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на седницу Савета Регулатора ради 

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

  

38. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Привредно друштво за радио и телевизијске активности ,,Duga-sky 

радио телевизија Дуга’’ доо, Косте Абрашевића бр. 30, Пожаревац – Радио 

Дуга пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. 

Закона о електронским медијима; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге Регулаторног тела 

за електронске медије бр. 490/2011 од 15.08.2011. године издате пружаоцу медијске 

услуге Привредно друштво за радио и телевизијске активности ,,Duga-sky радио 

телевизија Дуга’’ доо, Косте Абрашевића бр. 30, Пожаревац – Радио Дуга за пружање 

медијске услуге, на регионалном подручју, радиодифузна област бр. 3, оквирна жељена 

зона покривања-подручје општине Рр 7 (Књажевац, Зајечар), пре истека времена на које 

је издата. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на седницу Савета Регулатора ради 

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

  

39. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге РТВ М доо, Књажевац, Главичица – Радио М55 пре истека времена на 

које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским 

медијима; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге Регулаторног тела 

за електронске медије бр. 521/2014-1 од 11.01.2016. године издате пружаоцу медијске 

услуге РТВ М доо, Књажевац, Главичица – Радио М55 за пружање медијске услуге на 

регионалном подручју, радиодифузна област бр. 3, оквирна жељена зона покривања-

подручје општине Рр 7 (Књажевац, Зајечар), пре истека времена на које је издата. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на седницу Савета Регулатора ради 

изјашњења о чињенице које су биле основ за покретање поступка одузимања дозволе. 
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40. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Предузеће за рекламу, услуге 

и ТВ програм Јефимија д.о.о. – ТВ Јефимија из Крушевца 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 одузимања дозволе за пружање медијске услуге покренут 

према пружаоцу медијске услуге Предузеће за рекламу, услуге и ТВ програм Јефимија 

д.о.о. – ТВ Јефимија из Крушевца. 

  

41. Разматрање и доношење одлуке по предлогу за понављање поступка 

одузимања дозволе за пружање медијске услуге  К 205 од 31. 07. 2015. године 

поднетом од стране Медијски студио „Мастер“ Владимир Маринковић ПР, 

Бучије, Трстеник – Мастер ТВТ; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Дозвољава се понављање поступка одузимања дозволе покренутог према ПМУ Медијски 

студио „Мастер“ Владимир Маринковић ПР, Бучије, Трстеник – Мастер ТВТ. 

Поништава се решење о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге Медијски студио 

„Мастер“ Владимир Маринковић ПР, Бучије, Трстеник – Мастер ТВТ. 

  

42. Разматрање и доношење одлуке по предлогу за понављање поступка 

одузимања дозволе за пружање медијске услуге  406/2009-1 од 12. 08. 2011. 

године поднетом од стране Радиодифузног предузећа „Спектри“ Јетон 

Исмаили и ортаци о.д. из Бујановца – ТВ Спектри; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Дозвољава се понављање поступка одузимања дозволе покренутог према ПМУ 

Радиодифузног предузећа „Спектри“ Јетон Исмаили и ортаци о.д. из Бујановца – ТВ 

Спектри. 

Поништава се решење о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге Радиодифузног 

предузећа „Спектри“ Јетон Исмаили и ортаци о.д. из Бујановца – ТВ Спектри. 
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43. Разматрање извештаја по поднетој молби Министарства културе и 

информисања за емитовање спота „Негујмо српски језик“ и доношење 

одлуке; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се молба Министарства културе и информисања за емитовање спота „Негујмо 

српски језик“ ван рекламног блока тј. да се неће урачунавати  у време трајања 

оглашавања. 

 

 

 

Седница завршена у 13:00 часова. 

У Београду,         

дана 25. јануар 2017. године                                                          

Записник сачинила Секретар Кацеларије Савета 

Драгана Таљић 

 

        заменик председник Савета 

Горан Петровић 

 


