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Број: 

Датум:  

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 182. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 

27. фебруара 2017. године, са почетком у 11.30 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. Милош Рајковић члан Савета 

9. Радоје Кујовић члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

 

1. Ненад Јанковић, генерални секретар 

2. Стеван Пајовић, виши правни саветник 

3. Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу 

4. 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 181. редовне седнице Савета одржане 25. јануара 2017. 

године;  

3. Доношење одлуке о исправци Записника са 180. редовне седнице Савета РЕМ-

а; 

4. Усклађивање прихода са трошковима регулације за Финансијски план РЕМ-а 

за 2017. годину; 
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5. Разматрање Финансијског плана РЕМ-а за 2017. годину и доношење одлуке; 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о испуњавању законских и 

програмских обавеза Радио телевизије Србије за период од 01. јануара до 31. децембра 

2016. године и доношење одлуке; 

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу и о испуњавању законских 

и програмских обавеза Радио телевизије Војводина за период од 01. јануара до 31. 

децембра 2016. године и доношење одлуке; 

8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о испуњавању законских и 

програмских обавеза Комерцијалних емитера са националним дозволама за телевизијско 

емитовање програма за период од 01. јануара до 31. децембра 2016. године и доношење 

одлуке;  

9. Разматрање захтева ЈМУ РТС да се током приказивања ТВ серије „Санта 

Марија дела салуте“ омогући емитовање блокова огласних порука у трајању од девет 

минута у сату и доношење одлуке;  

10. Разматрање захтева ЈМУ РТС да се током приказивања ТВ серије „Војна 

академија“ омогући емитовање блокова огласних порука у трајању од девет минута у 

сату и доношење одлуке;  

11. Разматрање информације Основног суда у Чачку у вези кривичног поступка 

који се води против Миљане Кулић из Ниша, учеснице ријалити програма „Парови“. 

12. Разматрање нацрта Смерница за идентификацију медијске услуге на захтев и 

доношење одлуке;  

13. Разматрање нацртa Правилника о доступности програмског садржаја особама 

са инвалидитетом и доношење одлуке;  

14. Доношење одлуке о расписивању јавног конкурса за издавање дозвола за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија;  

15. Информација о одлуци Привредног апелационог суда у Београду донетој у 

предмету 7ПЖ6017/16 дана 18.1.2017. године;  

16. Информација у вези са наводима по допису (пријави) број 05-150/17 од 

26.01.2017. године ;  

17. Информација о измени података у дозволи пружаоца медиске услуге Предузећа 

за мaркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Hаррy TV д.о.о. Београд, ул. 

Александра Дубчека бр. 14 - Nacionalna Hаррy TV; 

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

захтева Kopernikus Radio Televizija Raška д.о.о., Рашка, ул. Душанова 6, Рашка – KCN 

Raška, бр. 05-2360/16-1 од 12.09.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

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

захтева ,,McBOXS“ д.о.о. Нови Сад, ул. Мише Димитријевића 3, Нови Сад – Music 

Box/Senzi TV, бр. 05-2/17 од 04.01.2017. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

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

захтева HIFI d.o.o. Београд, ул. Боже Јанковића 27а- HIFI Etno, бр. 05-167/17 од 

27.01.2017. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

21. Доношење одлуке о захтеву Организације фотографских аутора (ОФА), ул. 

Милентија Поповића 23/9, Београд за приступ информацијама од јавног значаја, сходно 

члану 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге СПА 106 Душко Ђукић пр из 

Косјерића (варош), ул. Насеље Гајеви бр. 58 – Радио 106 99,0 MHz; 
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23. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Лотел плус“ 

д.о.о. из Лознице, ул. Максима Горког бр. 2 – ТВ Лотел Плус, за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге; 

24. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузећа за радио и телевизијске активности и услуге „Еминент“ д.о.о. из Љубовије, ул. 

Стојана Чупића бб – Радио Соко 97,4 за издавање сагласности на акт о преносу дозволе;  

25. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Привредног друштва „Продуценти“ д.о.о. Београд за издавање сагласности на акт о 

преносу дозволе; 

26. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Епархије бачке 

Српске православне цркве из Бачке Паланке, ул. Гимназијска бр. 2 – Радио Тавор 95,1 за 

24 часовно емитовање програма ;  

27. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пружаоцу 

медијске услуге Предузећу „Конзум Лав“ д.о.о. из Ужица, ул. Љубе Стојановића бр. 3 - 

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

Закона о електронским медијима; 

28. Разматрање и доношење одлуке о исправци решења Савета Регулатора бр. 05-

3143/16/17-6 од 25. јануара 2017. године о висини накнаде, за пружаоца медијске услуге 

„Радио Бачка“ д.о.о. из Бача, Трг др Зорана Ђинђића бр. 4- Радио Бач; 

29. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Друштво за медијску, 

издавачку, пропагандну делатност и маркетинг СОС канал д.о.о. Београд, ул. Требињска 

7, Београд - СОС Канал за умањење накнаде за пружање медијске услуге путем кабловске 

електронске комуникационе мреже; 

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

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

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

(обустава)  

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

издата пружаоцу медијске услуге Милица Марковић ПР, Телевизијска продукција ТВ 

3М из Ваљева, ул. Кнеза Милоша бр. 54; 

32. Информација о 45. састанку Европске платформе регулаторних тела (ЕПРА); 

33. Разно; 

 

1. Усвајање дневног реда; 

 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

 

1. Разматрање и доношење одлуке о захтеву удружења "Шанса за родитељство" 

да се позив за учествовање на трибини "Вантелесна оплодња корак до бебе" емитује у 

програмима ПМУ ван огласних блокова; 

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

захтева Центра за информисање Нови Кнежевац д.о.о. Нови Кнежевац, ул. Трг Моше 

Пијаде 11 , Нови Кнежевац – TV Cink, бр. 05-94/17 од 18.01.2017. године, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима; 

 

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

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 182. редовне седнице: 

 

1. Усвајање дневног реда; 
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2. Усвајање записника са 181. редовне седнице Савета одржане 25. јануара 

2017. године;  

3. Доношење одлуке о исправци Записника са 180. редовне седнице Савета 

РЕМ-а; 

4. Усклађивање прихода са трошковима регулације за Финансијски план 

РЕМ-а за 2017. годину; 

5. Разматрање Финансијског плана РЕМ-а за 2017. годину и доношење 

одлуке; 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о испуњавању 

законских и програмских обавеза Радио телевизије Србије за период од 01. јануара 

до 31. децембра 2016. године и доношење одлуке; 

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу и о испуњавању 

законских и програмских обавеза Радио телевизије Војводина за период од 01. 

јануара до 31. децембра 2016. године и доношење одлуке; 

8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о испуњавању 

законских и програмских обавеза Комерцијалних емитера са националним 

дозволама за телевизијско емитовање програма за период од 01. јануара до 31. 

децембра 2016. године и доношење одлуке;  

9. Разматрање захтева ЈМУ РТС да се током приказивања ТВ серије „Санта 

Марија дела салуте“ омогући емитовање блокова огласних порука у трајању од 

девет минута у сату и доношење одлуке;  

10. Разматрање захтева ЈМУ РТС да се током приказивања ТВ серије „Војна 

академија“ омогући емитовање блокова огласних порука у трајању од девет минута 

у сату и доношење одлуке;  

11. Разматрање информације Основног суда у Чачку у вези кривичног 

поступка који се води против Миљане Кулић из Ниша, учеснице ријалити програма 

„Парови“. 

12. Разматрање нацрта Смерница за идентификацију медијске услуге на 

захтев и доношење одлуке;  

13. Разматрање нацртa Правилника о доступности програмског садржаја 

особама са инвалидитетом и доношење одлуке;  

14. Доношење одлуке о расписивању јавног конкурса за издавање дозвола за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија;  

15. Информација о одлуци Привредног апелационог суда у Београду донетој 

у предмету 7ПЖ6017/16 дана 18.1.2017. године;  

16. Информација у вези са наводима по допису (пријави) број 05-150/17 од 

26.01.2017. године ;  

17. Информација о измени података у дозволи пружаоца медиске услуге 

Предузећа за мaркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Hаррy TV д.о.о. 

Београд, ул. Александра Дубчека бр. 14 - Nacionalna Hаррy TV; 

18. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева Kopernikus Radio Televizija Raška д.о.о., Рашка, ул. Душанова 6, 

Рашка – KCN Raška, бр. 05-2360/16-1 од 12.09.2016. године, сходно члану 83. Закона 

о електронским медијима; 

19. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева ,,McBOXS“ д.о.о. Нови Сад, ул. Мише Димитријевића 3, Нови Сад – 

Music Box/Senzi TV, бр. 05-2/17 од 04.01.2017. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима. 
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20. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева HIFI d.o.o. Београд, ул. Боже Јанковића 27а- HIFI Etno, бр. 05-167/17 

од 27.01.2017. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

21. Доношење одлуке о захтеву Организације фотографских аутора (ОФА), 

ул. Милентија Поповића 23/9, Београд за приступ информацијама од јавног значаја, 

сходно члану 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја;  

22. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на 

промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге СПА 106 Душко 

Ђукић пр из Косјерића (варош), ул. Насеље Гајеви бр. 58 – Радио 106 99,0 MHz; 

23. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Лотел 

плус“ д.о.о. из Лознице, ул. Максима Горког бр. 2 – ТВ Лотел Плус, за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге; 

24. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузећа за радио и телевизијске активности и услуге „Еминент“ д.о.о. из 

Љубовије, ул. Стојана Чупића бб – Радио Соко 97,4 за издавање сагласности на акт 

о преносу дозволе;  

25. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Привредног друштва „Продуценти“ д.о.о. Београд за издавање сагласности на акт 

о преносу дозволе; 

26. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Епархије 

бачке Српске православне цркве из Бачке Паланке, ул. Гимназијска бр. 2 – Радио 

Тавор 95,1 за 24 часовно емитовање програма ;  

27. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пружаоцу 

медијске услуге Предузећу „Конзум Лав“ д.о.о. из Ужица, ул. Љубе Стојановића бр. 

3 - Радио Лав плус, пре истека времена на које је издата због постојања разлога из 

члана 99. Закона о електронским медијима; 

28. Разматрање и доношење одлуке о исправци решења Савета Регулатора 

бр. 05-3143/16/17-6 од 25. јануара 2017. године о висини накнаде, за пружаоца 

медијске услуге „Радио Бачка“ д.о.о. из Бача, Трг др Зорана Ђинђића бр. 4- Радио 

Бач; 

29. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Друштво за 

медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг СОС канал д.о.о. Београд, 

ул. Требињска 7, Београд - СОС Канал за умањење накнаде за пружање медијске 

услуге путем кабловске електронске комуникационе мреже; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије Мелос д.о.о. – ТВ Мелос-кабл. 

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

електронским медијима; (обустава) 

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

које је издата пружаоцу медијске услуге Милица Марковић ПР, Телевизијска 

продукција ТВ 3М из Ваљева, ул. Кнеза Милоша бр. 54; 

32. Информација о 45. састанку Европске платформе регулаторних тела 

(ЕПРА); 

33. Разматрање и доношење одлуке о захтеву удружења "Шанса за 

родитељство" да се позив за учествовање на трибини "Вантелесна оплодња корак 

до бебе" емитује у програмима ПМУ ван огласних блокова; 

34. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева Центра за информисање Нови Кнежевац д.о.о. Нови Кнежевац, ул. 

Трг Моше Пијаде 11 , Нови Кнежевац – TV Cink, бр. 05-94/17 од 18.01.2017. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 
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2. Усвајање записника са 181. редовне седнице Савета одржане 25. јануара 2017. 

године;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се записник са 181. редовне седнице Савета одржане 25. јануара 2017. 

године. 

 

 

 

3. Доношење одлуке о исправци Записника са 180. редовне седнице Савета 

РЕМ-а;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука о исправци Записника са 180. редовне седнице Савета. 

 

 

 

4. Усклађивање прихода са трошковима регулације за Финансијски план РЕМ-

а за 2017. годину; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука о усклађивању укупних прихода са утврђеним потребним 

трошковима регулације за израду Финансијски план РЕМ-а за 2017. годину. 

 

 

 

5. Разматрање Финансијског плана РЕМ-а за 2017. годину и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 
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Усваја се Финансијски план РЕМ-а за 2017.  

 

 

 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о испуњавању законских 

и програмских обавеза Радио телевизије Србије за период од 01. јануара до 

31. децембра 2016. године и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се извештај Службе за надзор и анализу о испуњавању законских и 

програмских обавеза Радио телевизије Србије за период од 01. јануара до 31. децембра 

2016. године. 

 

Налаже се стручној служби да Извештај постави на сајт Регулатора. 

 

 

 

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу и о испуњавању 

законских и програмских обавеза Радио телевизије Војводина за период од 

01. јануара до 31. децембра 2016. године и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се извештај Службе за надзор и анализу и о испуњавању законских и 

програмских обавеза Радио телевизије Војводина за период од 01. јануара до 31. 

децембра 2016. године. 

 

Налаже се стручној служби да Извештај постави на сајт Регулатора. 

 

 

 

8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о испуњавању законских 

и програмских обавеза Комерцијалних емитера са националним дозволама 

за телевизијско емитовање програма за период од 01. јануара до 31. децембра 

2016. године и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 
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Усваја се извештај Службе за надзор и анализу о испуњавању законских и 

програмских обавеза Комерцијалних емитера са националним дозволама за телевизијско 

емитовање програма за период од 01. јануара до 31. децембра 2016. године. 

 

Налаже се стручној служби да Извештај постави на сајт Регулатора. 

 

 

9. Разматрање захтева ЈМУ РТС да се током приказивања ТВ серије „Санта 

Марија дела салуте“ омогући емитовање блокова огласних порука у трајању 

од девет минута у сату 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 ЈМУ РТС да се током приказивања ТВ серије „Санта Марија дела 

салуте“ омогући емитовање блокова огласних порука у трајању од девет минута у сату. 

 

 

 

10. Разматрање захтева ЈМУ РТС да се током приказивања ТВ серије „Војна 

академија“ омогући емитовање блокова огласних порука у трајању од девет 

минута у сату 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 ЈМУ РТС да се током приказивања ТВ серије „Војна академија“ 

омогући емитовање блокова огласних порука у трајању од девет минута у сату. 

 

 

 

11. Разматрање информације Основног суда у Чачку у вези кривичног поступка 

који се води против Миљане Кулић из Ниша, учеснице ријалити програма 

„Парови“;  

 

Седници је приступила представник ПМУ Љиљана Дубић. 

 

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. 
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12. Разматрање нацрта Смерница за идентификацију медијске услуге на захтев 

и доношење одлуке; 

 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се нацрта Смерница за идентификацију медијске услуге на захтев. 

Налаже се стручној служби да се Смерница за идентификацију медијске услуге на 

захтев постави на сајт Регулатора. 

 

 

 

13. Разматрање нацртa Правилника о доступности програмског садржаја 

особама са инвалидитетом и доношење одлуке; 

 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се нацртa Правилника о доступности програмског садржаја особама са 

инвалидитетом. 

 

Налаже се стручној служби да нацртa Правилника о доступности програмског 

садржаја особама са инвалидитетом достави надлежном министарству на мишљење.  

 

 

 

14. Доношење одлуке о расписивању јавног конкурса за издавање дозвола за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија; 

 

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

једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука о расписивању јавног конкурса за издавање дозвола за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија. 

 

 

 

15. Информација о одлуци Привредног апелационог суда у Београду донетој у 

предмету 7ПЖ6017/16 дана 18.1.2017. године;  

 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 
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Констатује се да су чланови Савета упознати са информацијом. 

 

 

16. Информација у вези са наводима по допису (пријави) број 05-150/17 од 

26.01.2017. 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. 

 

 

 

17. Информација о измени података у дозволи пружаоца медиске услуге 

Предузећа за мaркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HАРРY TV 

д.о.о. Београд, ул. Александра Дубчека бр. 14 - NACIONALNA HАРРY TV; 

 

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. 

 

 

 

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

захтева Kopernikus Radio Televizija Raška д.о.о., Рашка, ул. Душанова 6, 

Рашка – KCN Raška, бр. 05-2360/16-1 од 12.09.2016. 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 

Kopernikus Radio Televizija Raška д.о.о., Рашка, ул. Душанова 6, Рашка – KCN Raška, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

Налаже се стручној служби да решењем утврди накнаду за пружање аудио-

визуелне медијске услуге на основу захтева Kopernikus Radio Televizija Raška д.о.о., 

Рашка, ул. Душанова 6, Рашка, ул. Душанова 6, Рашка – KCN Raška, сходно члану 36. 

Закона о електронским медијима. 
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19. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева ,,McBOXS“ д.о.о. Нови Сад, ул. Мише Димитријевића 3, Нови Сад – 

Music Box/Senzi TV, бр. 05-2/17 од 04.01.2017. 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 

,,McBOXS“ д.о.о. Нови Сад, ул. Мише Димитријевића 3, Нови Сад – Music Box/Senzi TV, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

Налаже се стручној служби да решењем утврди накнаду за пружање аудио-

визуелне медијске услуге на основу захтева ,,McBOXS“ д.о.о. Нови Сад, ул. Мише 

Димитријевића 3, Нови Сад – Music Box/Senzi TV, сходно члану 36. Закона о 

електронским медијима. 

 

 

 

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

захтева HIFI d.o.o. Београд, ул. Боже Јанковића 27а- HIFI ETNO, бр. 05-167/17 

од 27.01.2017. 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 

HIFI d.o.o. Београд, ул. Боже Јанковића 27а- HIFI Etno, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима. 

 

Налаже се стручној служби да решењем утврди накнаду за пружање аудио-

визуелне медијске услуге на основу захтева HIFI d.o.o. Београд, ул. Боже Јанковића 27а- 

HIFI Etno, сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 

 

 

 

21. Доношење одлуке о захтеву Организације фотографских аутора (ОФА), ул. 

Милентија Поповића 23/9, Београд за приступ информацијама од јавног 

значаја, сходно члану 16. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја; 

 

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 Организације фотографских аутора (ОФА), ул. Милентија 

Поповића 23/9, Београд за приступ информацијама од јавног значаја, сходно члану 16. 

Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

 

 

 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге SPA 106 DUŠKO ĐUKIĆ 

PR из Косјерића (варош), ул. Насеље Гајеви бр. 58 – Радио 106 99,0 MHZ; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге 

СПА 106 Душко Ђукић пр из Косјерића (варош), ул. Насеље Гајеви бр. 58 – Радио 106 

99,0 MHz, у Златиборски 106 радио 99,0 MHz.  

 

и 

О Д Л У К У 

 

Налаже се Стручној служби да након достављања измењене дозволе за 

радиодифузну станицу од стране РАТЕЛ-а, изврши промену података у дозволи 

пружаоца медијске услуге услуге услуге СПА 106 Душко Ђукић пр из Косјерића (варош), 

ул. Насеље Гајеви бр. 58 – Радио 106 99,0 MHz, у Златиборски 106 радио 99,0 MHz који 

се односе на промену идентификационог знака. 

 

 

 

23. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Лотел 

плус“ д.о.о. из Лознице, ул. Максима Горког бр. 2 – ТВ Лотел Плус, за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге 

„Лотел плус“ д.о.о. из Лознице, ул. Максима Горког бр. 2 – ТВ Лотел Плус. 

 

 

 

24. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузећа за радио и телевизијске активности и услуге „Еминент“ д.о.о. из 
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Љубовије, ул. Стојана Чупића бб – Радио Соко 97,4 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 издвајања уз оснивање од 

05.12.2016.године на основу кога би се извршио пренос дозволе Регулаторног тела за 

електронске медије за пружање медијске услуге радија број 248/2008-3 од 29.08.2016. 

године са имаоца дозволе Предузећа за радио и телевизијске активности и услуге 

„Еминент“ д.о.о. из Љубовије, ул. Стојана Чупића бб – Радио Соко на новоосновано 

друштво стицаоца Предузеће за радио и телевизијске активности и медијске услуге 

„Медиа инфо“ д.о.о. из Љубовије, након чега би ималац напред наведене дозвола за 

пружање медијске услуге радија било правно лице:  

 

- Предузеће за радио и телевизијске активности и медијске услуге „Медиа инфо“ 

д.о.о. из Љубовије, ул. Стојана Чупића бб  

 

ДАЈЕ СЕ НАЛОГ Стручној служби да се у складу са Планом поделе издвајања уз 

оснивање, након уписа новооснованог друштва у регистар АПР-а промене подаци у 

дозволи за пружање медијске услуге радија број 248/2008-3 од 29.08.2016. године, тако 

што ће ималац наведене дозволе бити правно лице Предузеће за радио и телевизијске 

активности и медијске услуге „Медиа инфо“ д.о.о. из Љубовије, ул. Стојана Чупића бб. 

 

 

 

25. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Привредног друштва „Продуценти“ д.о.о. Београд 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 преносу дозволе за пружање 

медијских услуга Привредног друштва „Продуценти“ д.о.о. Београд, на основу кога би 

се извршио пренос дозвола Регулаторног тела за електронске медије за кабловско 

емитовање програма број K 272 од 12.10.2016. године и број K275 од 12.10.2016. године 

са имаоца дозволе Привредног друштва „Продуценти“ д.о.о. Београд на друштво 

стицаоца Привредно друштво „Ривијера филм“ д.о.о. Београд, ул. Коче Поповића бр. 9, 

матични број: 21053252, ПИБ: 109714993, након чега би ималац напред наведених 

дозвола за пружање медијске услуге кабловског емитовања програма било правно лице:  

 

- Привредно друштво „Ривијера филм“ д.о.о. Београд, ул. Коче Поповића бр. 9, 

матични број: 21053252, ПИБ: 109714993 
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ДАЈЕ СЕ НАЛОГ Стручној служби да се у складу са Уговором о преносу дозволе, 

промене подаци у дозволама за кабловско емитовање програма број K 272 и број K275 

од 12.10.2016. године, тако што ће ималац наведених дозвола бити Привредно друштво 

„Ривијера филм“ д.о.о. Београд, ул. Коче Поповића бр. 9, матични број: 21053252, ПИБ: 

109714993. 

 

 

 

26. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Епархије 

бачке Српске православне цркве из Бачке Паланке, ул. Гимназијска бр. 2 – 

Радио Тавор 95,1 за 24 часовно емитовање програма; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Донеси се закључак којим се исправља решење Савета Регулаторног тела за 

електронске медије број 05-1514/16-6 од 25.10.2016. године тако што у изреци, други 

став, трећи ред, уместо речи „од 00:30 до 10:00 часова, од 12:00 до 16:00 часова и од 18:00 

до 21:00 часа“ треба да стоји „ од 00:00 до 24:00 часа“. 

 

Даје се налог Стручној служби да у складу са напред наведеном изменом, изврши 

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

време емитовања програма.  

 

 

 

27. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пружаоцу 

медијске услуге Предузећу „Конзум Лав“ д.о.о. из Ужица, ул. Љубе 

Стојановића бр. 3 - Радио Лав плус, 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 Предузећу „Конзум Лав“ д.о.о. из Ужица, ул. Љубе 

Стојановића бр. 3 - Радио Лав плус, 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. 
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28. Разматрање и доношење одлуке о исправци решења Савета Регулатора бр. 

05-3143/16/17-6 од 25. јануара 2017. године о висини накнаде, за пружаоца 

медијске услуге „Радио Бачка“ д.о.о. из Бача, Трг др Зорана Ђинђића бр. 4- 

Радио Бач; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ИСПРАВЉА СЕ Решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број 05-

3143/16/17-6 од 25. јануара 2017. године тако што:  

у изреци, други став, други ред, уместо износа „3.257,25 динара“ треба да пише  

 „461,83 динара“. 

 

У осталом делу Решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број 05-

3143/16/17-6 од 25. јанауара 2017. године остаје неизмењено. 

Ова исправка производи правно дејство од дана од којег правно дејство има решење које 

се исправља. 

 

 

 

29. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Друштво за медијску, 

издавачку, пропагандну делатност и маркетинг СОС канал д.о.о. Београд, ул. 

Требињска 7, Београд - СОС Канал за умањење накнаде за пружање медијске 

услуге путем кабловске електронске комуникационе мреже; 

 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Укидају се решења бр. КН/3-2649/11/13-1, КН/3-2657/11/13-1, КН/3-2661/11/13-1, 

КН/3-2662/11/13-1, КН/3-2664/11/13-1, КН/3-2665/11/13-1, КН/3-2670/11/13-1, КН/3-

2671/11/13-1, КН/3-2673/11/13-1, КН/3-2674/11/13-1, КН/3-2675/11/13-1, КН/3-

2679/11/13-1, КН/3-2689/11/13-1, КН/3-2690/11/13-1, КН/3-2698/11/13-1, КН/3-

2703/11/13-1 и КН/3-2692/11/14-2 од 02.09.2013. године за утврђивање висине годишње 

накнаде за емитовање телевизијског програма пружаоца медијске услуге Друштво за 

медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг СОС канал д.о.о. Београд, ул. 

Требињска 7, Београд - СОС Канал, са даном 05. октобар 2016. године. 

 

 

 

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

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

из Краљева 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 



16 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге телевизије Мелос 

д.о.о. – ТВ Мелос-кабл. из Краљева. 

 

 

 

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

је издата пружаоцу медијске услуге Милица Марковић ПР, Телевизијска 

продукција ТВ 3М из Ваљева, ул. Кнеза Милоша бр. 54; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

 Одузима се дозволе пружаоцу медијске услуге Милица Марковић ПР, 

Телевизијска продукција ТВ 3М из Ваљева, ул. Вука Караџића бр. 32, за пружање 

медијске услуге К25/1-2 од 21.10.2011. године. 

 

Брише се дозвола за пружање медијске услуге К25/1-2 од 21.10.2011. године 

пружаоца медијске услуге Милица Марковић ПР, Телевизијска продукција ТВ 3М из 

Ваљева, ул. Вука Караџића бр. 32 из Регистра пружалаца медијских услуга Регулаторног 

тела за електронске медије. 

 

Налажже се пружаоцу медијске услуге Милица Марковић ПР, Телевизијска 

продукција ТВ 3М из Ваљева, ул. Вука Караџића бр. 32 да одмах по пријему овог 

решења, под претњом принудног извршења, обустави пружање услуге кабловског 

емитовања телевизијског програма на подручју општине Уб, на основу дозволе за 

пружање медијске услуге из става 1. 

 

 

 

32. Информација о 45. састанку Европске платформе регулаторних тела 

(ЕПРА); 

 

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. Разматрање и доношење одлуке о захтеву удружења "Шанса за 

родитељство" да се позив за учествовање на трибини "Вантелесна оплодња 

корак до бебе" емитује у програмима ПМУ ван огласних блокова; 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се захтев удружења "Шанса за родитељство" да се позив за учествовање 

на трибини "Вантелесна оплодња корак до бебе" емитује у програмима ПМУ ван 

огласних блокова. 

 

 

 

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

захтева Центра за информисање Нови Кнежевац д.о.о. Нови Кнежевац, ул. 

Трг Моше Пијаде 11 , Нови Кнежевац – TV Cink, бр. 05-94/17 од 18.01.2017. 

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 

Центра за информисање Нови Кнежевац д.о.о. Нови Кнежевац, ул. Трг Моше Пијаде 11 , 

Нови Кнежевац – TV Cink, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

Налаже се стручној служби да решењем утврди накнаду за пружање аудио-

визуелне медијске услуге на основу захтева Центра за информисање Нови Кнежевац 

д.о.о. Нови Кнежевац, ул. Трг Моше Пијаде 11 , Нови Кнежевац – TV Cink, сходно члану 

36. Закона о електронским медијима. 

 

Седница завршена у 13:30 часова. 

 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


