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Број: 

Датум:  

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 185. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 12. маја 2017. године, са почетком у 11.00 часова. 

 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Александра Јанковић члан Савета 

3. Оливера Зекић члан Савета 

4. Ђорђе Возаревић члан Савета 

5. Радоје Кујовић члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

 

1. Рајка Галим Ћертић, извршни директор 

2. Душица Благојевић, начелник правне службе 

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 184. редовне седнице Савета одржане дана 26. априла 

2017. године; 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера пружаоцу медијске услуге Прва 

телевизија доо, ТВ Прва – Аутопут 22, Београд покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу у вези са емитовањем  емисије „Експлозив“ од 24. 

октобра 2016. године  (откривање идентитета малолетника у вези са случајем 

педофилије)  у програму; 
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4. 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;  

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

издата пружаоцу медијске услуге Привредном друштву за радио дифузију ХИТ 

доо из Пожаревца, ул. Југ Богданова  бр. 4 – Радио Хит 105 104,9 због постојања 

разлога из члана 99. Закона о електронским медијима; 

6. Доношење одлуке у поступку одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге 

Информативно предузеће Центар доо, Ваљево, Проте Матеје 1 – Радио Патак 

88,6 пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. 

Закона о електронским медијима;  

7. Доношење одлуке у поступку одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге ТВ 

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

Закона о електронским медијима;   

8. Доношење одлуке у поступку одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге ТВ 

Мелос- кабл  , пре истека времена на које је издата сходно члану 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима;   

9. Доношење одлуке о одузимању 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;  

10. Разматрање и одлучивање по молби пружаоца медијске услуге ,,РТВ Енигма“ 

д.о.о., Пријепоље, ул. Нововарошка бб – ТВ Енигма,  за враћање дозволе за 

пружање медијске услуге бр. 48/2007-5; 

11. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге  

Предузећа за информисање „Радио Барајево“ д.о.о. из Београда, ул. Миодрага 

Вуковића бр. 2 – Радио 24 105,9 за промену власничке структуре; 

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Браничево 

медија центар д.о.о., Петровац на Млави, Бате Булића бб - РТВ Браничево, за 

промену власничке структуре;  

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

издата пружаоцу  медијске услуге телевизије "Happy TV" d.o.o. – Nacionalna 

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

о електронским медијима; 

14. Разматрање и доношење одлуке о поступању по пријави пружаоца медијске 

услуге „Прва телевизије“ д.о.о. Београд, Аутопут бб, а у вези са емитовањем 

емисиjе „Ексклузив“ и коришћењем заштићеног жига EXKLUZIV;  

15. Доношење одлуке о издавању дозволa за пружање медијске услуге радија на 

основу захтева Епархија бачка српске православне цркве, Нови Сад, ул. 

Гимназијска 2, Нови Сад – Радио Беседа 91,8, бр. 05-648/17 од 13.03.2017. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

16. Доношење одлуке о издавању дозволa за пружање медијске услуге радија 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 – Радио Пинк, бр. 05-604/17 од 07.03.2017. године, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима; 
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17. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Краљевачка телевизија д.o.o. – КА ТВ  из Краљева због постојања разлога из 

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

18. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге    "Happy 

TV" d.o.o. – Nacionalna Happy TV из Београда због постојања разлога из члана 

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

19. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Kopernikus Radio Televizija Jagodinaд.o.o. – KCN TV Jagodina  из Јагодине због 

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

20. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Новосадска ТВ д.o.o. – Новосадска ТВ из Новог Сада због постојања разлога из 

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

21. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног на основу дописа 

Транспарентост Србије у вези програмског садржаја Зона Плус д.о.о – ТВ Зона 

Плус, Друштва за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network 

d.o.o – ТВ K::CN1, Нишке телевизије д.о.о – НТВ и Радио телевизије Belle Amie 

d.o.o – TV BELLE AMIE, сви са седиштем у Нишу, због повреде одредбе члана 

47 став 1 тачка 5 ЗЕМ-а и члана 6 Правилника и доношење одлуке;  

22. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о поступању по поднетим 

пријавама током предизборне кампање;  

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

ПМУ ТВ Пинк сачињеног по службеној дужности а на основу обавештења 

Ивана Радојевића због неравноправне заступљености кандидата у предизборној 

кампањи и доношење одлуке;  

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

ПМУ ТВ Пинк сачињеног по службеној дужности а на основу обавештења 

Радмила Марковића због неравноправне заступљености кандидата у 

предизборној кампањи и доношење одлуке;  

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

ПМУ ТВ Пинк сачињеног по службеној дужности а на основу обавештења 

Радољуб Томић због неравноправне заступљености кандидата у предизборној 

кампањи и доношење одлуке;  

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

ПМУ ТВ K::CN1 сачињеног по службеној дужности а на основу обавештења 

Радмила Марковића због неравноправне заступљености кандидата у 

предизборној кампањи и доношење одлуке;  

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

ПМУ Студио Б , у емисији Истраживач емитованој 27.марта 2017. године, 

сачињеног по службеној дужности а на основу обавештења Милана Ђекића и 

Милице Краљ  и доношење одлуке;  

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

ПМУ Палма плус из Јагодине;  
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29. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

ПМУ ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЖЕГА доо, ТВ Пожега, сачињеног по службеној 

дужности а на основу обавештења Култура за 5 (група грађана), Пожега; 

Слађана Варагић Петровић, Војводе Мишића 6 Пожега; Милица Ђорђевић, 

Краља Петра 40, Пожега; Душан Мирковић, Трг Слободе 4, Пожега; Петар 

Петровић, Прудови, Пожега; Страхиња Стаматовић, Пожега; Култура за 5 (група 

грађана), Пожега; Слађана Варагић Петровић, Војводе Мишића 6 Пожега; Борко 

Стефановић, Краља Александра 18, Ниш и доношење одлуке;  

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

ПМУ TВ Панчево сачињеног по службеној дужности на основу обавештења 

Удружења грађана ''Нови оптимизам'', директора Бранислава Грубачког, са 

седиштем у Зрењанину и удружење грађана ''Грађанска акција Панчево'', 

директорке Љиљане Спасић, са седиштем у Панчеву, због неистинитог, 

необјективног и непотпуног информисања и доношење одлуке;  

31. Разматрање и доношење одлуке по захтеву ПМУ Радио Први 91,0 Мhz из Новог 

Сада за измену програмског елабората;  

32. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

телевизија Врање" д.o.o. – ТВ Врање из Врања због постојања разлога из члана 

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

33. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге RТV 

Belle Amie d.o.o. – TV Belle Amie из Ниша, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

34. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Штампа, 

радио и филм д.о.о. – ТВ Бор из Бора, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

35. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Јефимија д.o.o. – ТВ Јефимија  из Крушевца због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

36. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

телевизија Краљево и Ибарске новости" д.o.o. – ТВ Краљево  из Краљева због 

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

37. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Телевизија Мајданпек д.o.o. – Т 1  из Мајданпека због постојања разлога из 

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

38. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  ТВ 

Мост д.o.o. – ТВ Мост из Новог Сада због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

39. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге    

"Autotransportno preduzeće Palma export-import" д.o.o. – ТВ Палма плус  из 
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Јагодине због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

40. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ 

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

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

41. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге    

"Santos-comerce" д.o.o. – ТВ Сантос из Зрењанина због постојања разлога из 

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

42. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге    "SAT-

TV Communication export-import" д.o.o. – САТ ТВ  из Пожаревца због постојања 

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

43. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   РТВ 

Шабац д.o.o. – ТВ Шабац  из Шапца због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

44. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Телевизија Телемарк д.о.о. – ТМС Телевизија Телемарк из Чачка због постојања 

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

45. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   Вујић 

телевизија д.o.o. – ТВ Вујић  из Ваљева због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима: 

46. Доношење одлуке којом се овлашћује Оливера Зекић, члан Савета да на 45. 

састанку ЕПРЕ гласа за избор члана извршног одбора ЕПРЕ;  

47. Разно; 

 

1. Усвајање дневног реда; 

 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

 

1. Разматрање и доношење одлуке o вршењу ванредног надзор над програмом  

ПМУ  „Nova.rs Television“ д.о.о. Београд, Панчевачки пут бр. 36/V – Nova.rs; 

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

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 185. редовне седнице: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 184. редовне седнице Савета одржане дана 26. 

априла 2017. године; 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера пружаоцу медијске услуге 

Прва телевизија доо, ТВ Прва – Аутопут 22, Београд покренутом на основу 



6 

 

извештаја Службе за надзор и анализу у вези са емитовањем  емисије 

„Експлозив“ од 24. октобра 2016. године  (откривање идентитета 

малолетника у вези са случајем педофилије)  у програму; 

4. 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;  

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

које је издата пружаоцу медијске услуге Привредном друштву за радио 

дифузију ХИТ доо из Пожаревца, ул. Југ Богданова  бр. 4 – Радио Хит 105 

104,9 због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима; 

6. Доношење одлуке у поступку одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге 

Информативно предузеће Центар доо, Ваљево, Проте Матеје 1 – Радио 

Патак 88,6 пре истека времена на које је издата због постојања разлога из 

члана 99. Закона о електронским медијима;  

7. Доношење одлуке у поступку одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге 

ТВ Мелос , пре истека времена на које је издата сходно члану 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима;   

8. Доношење одлуке у поступку одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге 

ТВ Мелос- кабл  , пре истека времена на које је издата сходно члану 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима;   

9. Доношење одлуке о одузимању 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;  

10. Разматрање и одлучивање по молби пружаоца медијске услуге ,,РТВ 

Енигма“ д.о.о., Пријепоље, ул. Нововарошка бб – ТВ Енигма,  за враћање 

дозволе за пружање медијске услуге бр. 48/2007-5; 

11. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге  

Предузећа за информисање „Радио Барајево“ д.о.о. из Београда, ул. 

Миодрага Вуковића бр. 2 – Радио 24 105,9 за промену власничке структуре; 

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Браничево медија центар д.о.о., Петровац на Млави, Бате Булића бб - РТВ 

Браничево, за промену власничке структуре;  

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

који је издата пружаоцу  медијске услуге телевизије "Happy TV" d.o.o. – 

Nacionalna Happy TV из Београда, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

14. Разматрање и доношење одлуке о поступању по пријави пружаоца медијске 

услуге „Прва телевизије“ д.о.о. Београд, Аутопут бб, а у вези са емитовањем 

емисиjе „Ексклузив“ и коришћењем заштићеног жига EXKLUZIV;  

15. Доношење одлуке о издавању дозволa за пружање медијске услуге радија на 

основу захтева Епархија бачка српске православне цркве, Нови Сад, ул. 

Гимназијска 2, Нови Сад – Радио Беседа 91,8, бр. 05-648/17 од 13.03.2017. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

16. Доношење одлуке о издавању дозволa за пружање медијске услуге радија на 

основу захтева PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK 
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INTERNATIONAL COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

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

Београд-Савски Венац – Радио Пинк, бр. 05-604/17 од 07.03.2017. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

17. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Краљевачка телевизија д.o.o. – КА ТВ  из Краљева због постојања разлога 

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

18. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге    

"Happy TV" d.o.o. – Nacionalna Happy TV из Београда због постојања 

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

19. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Kopernikus Radio Televizija Jagodinaд.o.o. – KCN TV Jagodina  из Јагодине 

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

медијима. 

20. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Новосадска ТВ д.o.o. – Новосадска ТВ из Новог Сада због постојања разлога 

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

21. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног на основу 

дописа Транспарентост Србије у вези програмског садржаја Зона Плус д.о.о 

– ТВ Зона Плус, Друштва за радио и телевизијске активности Kopernikus 

Cable Network d.o.o – ТВ K::CN1, Нишке телевизије д.о.о – НТВ и Радио 

телевизије Belle Amie d.o.o – TV BELLE AMIE, сви са седиштем у Нишу, 

због повреде одредбе члана 47 став 1 тачка 5 ЗЕМ-а и члана 6 Правилника и 

доношење одлуке;  

22. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о поступању по 

поднетим пријавама током предизборне кампање;  

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

ПМУ ТВ Пинк сачињеног по службеној дужности а на основу обавештења 

Ивана Радојевића због неравноправне заступљености кандидата у 

предизборној кампањи и доношење одлуке;  

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

ПМУ ТВ Пинк сачињеног по службеној дужности а на основу обавештења 

Радмила Марковића због неравноправне заступљености кандидата у 

предизборној кампањи и доношење одлуке;  

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

ПМУ ТВ Пинк сачињеног по службеној дужности а на основу обавештења 

Радољуб Томић због неравноправне заступљености кандидата у 

предизборној кампањи и доношење одлуке;  

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

ПМУ ТВ K::CN1 сачињеног по службеној дужности а на основу обавештења 

Радмила Марковића због неравноправне заступљености кандидата у 

предизборној кампањи и доношење одлуке;  
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27. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

ПМУ Студио Б , у емисији Истраживач емитованој 27.марта 2017. године, 

сачињеног по службеној дужности а на основу обавештења Милана Ђекића 

и Милице Краљ  и доношење одлуке;  

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

ПМУ Палма плус из Јагодине;  

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

ПМУ ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЖЕГА доо, ТВ Пожега, сачињеног по службеној 

дужности а на основу обавештења Култура за 5 (група грађана), Пожега; 

Слађана Варагић Петровић, Војводе Мишића 6 Пожега; Милица Ђорђевић, 

Краља Петра 40, Пожега; Душан Мирковић, Трг Слободе 4, Пожега; Петар 

Петровић, Прудови, Пожега; Страхиња Стаматовић, Пожега; Култура за 5 

(група грађана), Пожега; Слађана Варагић Петровић, Војводе Мишића 6 

Пожега; Борко Стефановић, Краља Александра 18, Ниш и доношење 

одлуке;  

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

ПМУ TВ Панчево сачињеног по службеној дужности на основу обавештења 

Удружења грађана ''Нови оптимизам'', директора Бранислава Грубачког, 

са седиштем у Зрењанину и удружење грађана ''Грађанска акција 

Панчево'', директорке Љиљане Спасић, са седиштем у Панчеву, због 

неистинитог, необјективног и непотпуног информисања и доношење 

одлуке;  

31. Разматрање и доношење одлуке по захтеву ПМУ Радио Први 91,0 Мhz из 

Новог Сада за измену програмског елабората;  

32. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге    

"Радио телевизија Врање" д.o.o. – ТВ Врање из Врања због постојања 

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

33. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

RТV Belle Amie d.o.o. – TV Belle Amie из Ниша, због постојања разлога из 

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

34. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Штампа, радио и филм д.о.о. – ТВ Бор из Бора, због постојања разлога из 

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

35. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Јефимија д.o.o. – ТВ Јефимија  из Крушевца због постојања разлога из 

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

36. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге    

"Радио телевизија Краљево и Ибарске новости" д.o.o. – ТВ Краљево  из 

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

електронским медијима; 

37. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   
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Радио Телевизија Мајданпек д.o.o. – Т 1  из Мајданпека због постојања 

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

38. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  ТВ 

Мост д.o.o. – ТВ Мост из Новог Сада због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

39. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге    

"Autotransportno preduzeće Palma export-import" д.o.o. – ТВ Палма плус  из 

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

електронским медијима; 

40. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ 

Пирот д.о.о. – ТВ Пирот из Пирота због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

41. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге    

"Santos-comerce" д.o.o. – ТВ Сантос из Зрењанина због постојања разлога из 

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

42. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге    

"SAT-TV Communication export-import" д.o.o. – САТ ТВ  из Пожаревца због 

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

медијима; 

43. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

РТВ Шабац д.o.o. – ТВ Шабац  из Шапца због постојања разлога из члана 

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

44. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Телевизија Телемарк д.о.о. – ТМС Телевизија Телемарк из Чачка због 

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

медијима; 

45. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Вујић телевизија д.o.o. – ТВ Вујић  из Ваљева због постојања разлога из 

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

46. Доношење одлуке којом се овлашћује Оливера Зекић, члан Савета да на 45. 

састанку ЕПРЕ гласа за избор члана извршног одбора ЕПРЕ;  

47. Разматрање и доношење одлуке o вршењу ванредног надзор над програмом  

ПМУ  „Nova.rs Television“ д.о.о. Београд, Панчевачки пут бр. 36/V – Nova.rs 

48. Разно; 

 

 

 

2. Усвајање записника са 184. редовне седнице Савета одржане дана 26. 

априла 2017. године;  
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се записник  са 184. редовне седнице Савета одржане дана 26. априла 

2017. године. 

 

 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера пружаоцу медијске услуге 

Прва телевизија доо, ТВ Прва – Аутопут 22, Београд покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу у вези са емитовањем  емисије 

„Експлозив“ од 24. октобра 2016. године  (откривање идентитета 

малолетника у вези са случајем педофилије)  у програму;  

 

Седници је приступио представник ПМУ Ана Шупњар. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

 

4. 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; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Милан Петровић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

 

 

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

које је издата пружаоцу медијске услуге Привредном друштву за радио 

дифузију ХИТ доо из Пожаревца, ул. Југ Богданова  бр. 4 – Радио Хит 105 

104,9 због постојања разлога из члана 99. 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Привредном друштву за радио дифузију ХИТ доо из Пожаревца, ул. Југ Богданова  бр. 

4 – Радио Хит 105 104,9.  

 

 

 

6. Доношење одлуке у поступку одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге 

Информативно предузеће Центар доо, Ваљево, Проте Матеје 1 – Радио 

Патак 88,6 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 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

 

 

7. Доношење одлуке у поступку одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге 

ТВ Мелос , пре истека времена на које је издата сходно члану 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

 

 

8. Доношење одлуке у поступку одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге 

ТВ Мелос- кабл  , пре истека времена на које је издата сходно члану 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 
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9. Доношење одлуке о одузимању 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; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Ранко Станковић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

 

 

10. Разматрање и одлучивање по молби пружаоца медијске услуге ,,РТВ 

Енигма“ д.о.о., Пријепоље, ул. Нововарошка бб – ТВ Енигма,  за враћање 

дозволе за пружање медијске услуге бр. 48/2007-5; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Никола Петровић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

 

 

11. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге  

Предузећа за информисање „Радио Барајево“ д.о.о. из Београда, ул. 

Миодрага Вуковића бр. 2 – Радио 24 105,9 за промену власничке структуре;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава пружаоца медијске услуге  Предузећа за информисање 

„Радио Барајево“ д.о.о. из Београда, ул. Миодрага Вуковића бр. 2 – Радио 24 105,9. 

 

 

 

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Браничево медија центар д.о.о., Петровац на Млави, Бате Булића бб - РТВ 

Браничево, за промену власничке структуре; 
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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 решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре Браничево медија центар д.о.о., Петровац на Млави, Бате Булића бб - РТВ 

Браничево која би била извршена тако што би његов досадашњи власник Маја 

Миловановић из Петровца на Млави пренела свој целокупан оснивачки удео у висини 

од 100% у капиталу друштва на Дамјана Гуњака из Београда, неће настати стање којим 

се нарушава медијски плурализам. 

Даје се налог Стручној служби да након достављања извода из АПР-а изврши 

промену података у дозволи за емитовање програма РТВ Браничево. 

 

 

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

који је издата пружаоцу  медијске услуге телевизије "Happy TV" d.o.o. – 

Nacionalna Happy TV из Београда, 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 пружаоцу медијске услуге телевизије 

"Happy TV" d.o.o. – Nacionalna Happy TV из Београда. 

 

 

 

14. Разматрање и доношење одлуке о поступању по пријави пружаоца медијске 

услуге „Прва телевизије“ д.о.о. Београд, Аутопут бб, а у вези са емитовањем 

емисиjе „Ексклузив“ и коришћењем заштићеног жига EXKLUZIV; 

 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Донеси се одлука да се пријава заједно са списима предмета проследи 

надлежном Привредном суду у Београду. 

 

 

15. Доношење одлуке о издавању дозволa за пружање медијске услуге радија на 

основу захтева Епархија бачка српске православне цркве, Нови Сад, ул. 

Гимназијска 2, Нови Сад – Радио Беседа 91,8, бр. 05-648/17 од 13.03.2017. 

године, сходно члану 83. 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 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге радија на основу захтева Епархија 

бачка српске православне цркве, Нови Сад, ул. Гимназијска 2, Нови Сад – Радио Беседа 

91,8, бр. 05-648/17 од 13.03.2017. године. 

 

 

16. Доношење одлуке о издавању дозволa за пружање медијске услуге радија 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 – Радио Пинк, бр. 05-604/17 од 07.03.2017. 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 медијске услуге радија 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 – Радио Пинк, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима. 

 

Налаже се стручној служби да решењем утврди накнаду за пружање медијске 

услуге радија 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 – Радио Пинк, сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 

 

 

 

17. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Краљевачка телевизија д.o.o. – КА ТВ  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 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања  дозволе пружаоцу медијске услуге  Краљевачка 

телевизија д.o.o. – КА ТВ  из Краљева. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 
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18. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге    

"Happy TV" d.o.o. – Nacionalna Happy TV из Београда 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 одузимања  дозволе пружаоцу медијске услуге  "Happy TV" 

d.o.o. – Nacionalna Happy TV из Београда. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

  

 

19. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Kopernikus Radio Televizija Jagodinaд.o.o. – KCN TV Jagodina  из Јагодине 

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 одузимања  дозволе пружаоцу медијске услуге  Kopernikus 

Radio Televizija Jagodinaд.o.o. – KCN TV Jagodina. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

20. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Новосадска ТВ д.o.o. – Новосадска ТВ из Новог Сада 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 

 

Одлаже се доношење одлуке. 
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21. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног на основу 

дописа Транспарентост Србије у вези програмског садржаја Зона Плус д.о.о 

– ТВ Зона Плус, Друштва за радио и телевизијске активности Kopernikus 

Cable Network d.o.o – ТВ K::CN1, Нишке телевизије д.о.о – НТВ и Радио 

телевизије Belle Amie d.o.o – TV BELLE AMIE, сви са седиштем у Нишу, 

због повреде одредбе члана 47 став 1 тачка 5 ЗЕМ-а и члана 6 Правилника и 

доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 

 

 

22. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о поступању по 

поднетим пријавама током предизборне; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови савета упознати са Извештајем.  

 

 

 

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

ПМУ ТВ Пинк сачињеног по службеној дужности а на основу обавештења 

Ивана Радојевића због неравноправне заступљености кандидата у 

предизборној кампањи и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 

 

 

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

ПМУ ТВ Пинк сачињеног по службеној дужности а на основу обавештења 

Радмила Марковића због неравноправне заступљености кандидата у 

предизборној кампањи 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 

 

Нема места покретању поступка. 

 

 

 

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

ПМУ ТВ Пинк сачињеног по службеној дужности а на основу обавештења 

Радољуб Томић због неравноправне заступљености кандидата у 

предизборној кампањи и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 

 

 

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

ПМУ ТВ K::CN1 сачињеног по службеној дужности а на основу обавештења 

Радмила Марковића због неравноправне заступљености кандидата у 

предизборној кампањи 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 ПМУ Друштво за радио и 

телевизијске активности Kopernikus Cable Network доо, Ниш- TV K::CN 1. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

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

ПМУ Студио Б , у емисији Истраживач емитованој 27.марта 2017. године, 

сачињеног по службеној дужности а на основу обавештења Милана Ђекића 

и Милице Краљ  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 ПМУ Studio B d.o.o. из Београда - 

TV Studio B. 

            Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 
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28. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

ПМУ Палма плус из Јагодине; 

 

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 ПМУ Аутотранспортно предузеће 

Палма експорт импорт доо, Јагодина- - TV PALMA PLUS. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

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

ПМУ ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЖЕГА доо, ТВ Пожега, сачињеног по службеној 

дужности а на основу обавештења Култура за 5 (група грађана), Пожега; 

Слађана Варагић Петровић, Војводе Мишића 6 Пожега; Милица Ђорђевић, 

Краља Петра 40, Пожега; Душан Мирковић, Трг Слободе 4, Пожега; Петар 

Петровић, Прудови, Пожега; Страхиња Стаматовић, Пожега; Култура за 5 

(група грађана), Пожега; Слађана Варагић Петровић, Војводе Мишића 6 

Пожега; Борко Стефановић, Краља Александра 18, Ниш и доношење 

одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 

 

 

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

ПМУ TВ Панчево сачињеног по службеној дужности на основу обавештења 

Удружења грађана ''Нови оптимизам'', директора Бранислава Грубачког, 

са седиштем у Зрењанину и удружење грађана ''Грађанска акција 

Панчево'', директорке Љиљане Спасић, са седиштем у Панчеву, због 

неистинитог, необјективног и непотпуног информисања и доношење 

одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 
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31. Разматрање и доношење одлуке по захтеву ПМУ Радио Први 91,0 Мhz из 

Новог Сада за измену програмског елабората; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на измену програмског елабората ПМУ Радио Први 91,0 Мhz 

из Новог Сада.  

 

 

32. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге    

"Радио телевизија Врање" д.o.o. – ТВ Врање из Врања 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 одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  "Радио 

телевизија Врање" д.o.o. – ТВ Врање из Врања. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

 

33. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

RТV Belle Amie d.o.o. – TV Belle Amie из Ниша, 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 одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  RТV Belle 

Amie d.o.o. – TV Belle Amie из Ниша. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

34. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Штампа, радио и филм д.о.о. – ТВ Бор из Бора, 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 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  Штампа, 

радио и филм д.о.о. – ТВ Бор из Бора. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

35. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Јефимија д.o.o. – 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 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  Јефимија 

д.o.o. – ТВ Јефимија  из Крушевца. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

36. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге    

"Радио телевизија Краљево и Ибарске новости" д.o.o. – ТВ Краљево  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 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  "Радио 

телевизија Краљево и Ибарске новости" д.o.o. – ТВ Краљево. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

37. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Радио Телевизија Мајданпек д.o.o. – Т 1  из Мајданпека 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 
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О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе пружаоцу  медијске услуге  телевизије 

Радио Телевизија Мајданпек д.o.o. – Т 1  из Мајданпека. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

38. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  ТВ 

Мост д.o.o. – ТВ Мост из Новог Сада 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 одузимања дозволе пружаоцу  медијске услуге  ТВ Мост 

д.o.o. – ТВ Мост из Новог Сада. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

39. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге    

"Autotransportno preduzeće Palma export-import" д.o.o. – ТВ Палма плус  из 

Јагодине 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 одузимања дозволе пружаоцу  медијске услуге  

"Autotransportno preduzeće Palma export-import" д.o.o. – ТВ Палма плус  из Јагодине. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

 

40. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ 

Пирот д.о.о. – ТВ Пирот из Пирота 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 
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О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе пружаоцу  медијске услуге  ТВ Пирот 

д.о.о. – ТВ Пирот из Пирота. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

41. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге    

"Santos-comerce" д.o.o. – ТВ Сантос из Зрењанина 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 одузимања дозволе пружаоцу  медијске услуге  "Santos-

comerce" д.o.o. – ТВ Сантос из Зрењанина. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

 

42. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге    

"SAT-TV Communication export-import" д.o.o. – САТ ТВ  из Пожаревца 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 одузимања дозволе пружаоцу  медијске услуге  "SAT-TV 

Communication export-import" д.o.o. – САТ ТВ  из Пожаревца. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

 

43. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

РТВ Шабац д.o.o. – ТВ Шабац  из Шапца 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 
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О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе пружаоцу  медијске услуге  РТВ Шабац 

д.o.o. – ТВ Шабац  из Шапца. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

44. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге 

Телевизија Телемарк д.о.о. – ТМС Телевизија Телемарк из Чачка 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 одузимања дозволе пружаоцу  медијске услуге Телевизија 

Телемарк д.о.о. – ТМС Телевизија Телемарк из Чачка. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

45. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Вујић телевизија д.o.o. – ТВ Вујић  из Ваљева 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 одузимања дозволе пружаоцу  медијске услуге Вујић 

телевизија д.o.o. – ТВ Вујић  из Ваљева. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

46. Доношење одлуке којом се овлашћује Оливера Зекић, члан Савета да на 45. 

састанку ЕПРЕ гласа за избор члана извршног одбора ЕПРЕ; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Овлашћује се члан  Савета Оливера Зекић да на 45. састанку ЕПРЕ гласа за 

избор члана извршног одбора ЕПРЕ. 
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47. Разматрање и доношење одлуке o вршењу ванредног надзор над програмом  

ПМУ  „Nova.rs Television“ д.о.о. Београд, Панчевачки пут бр. 36/V – Nova.rs; 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука да се изврши ванредни надзор над „Nova.rs Television“ д.о.о. 

Београд, Панчевачки пут бр. 36/V – Nova.rs. 

 

Седница завршена у 11:45 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


