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Број: 

Датум:  

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 186. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 07. јуна 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. мр. Горана Пековић, члан Савета 

5. Ђорђе Возаревић члан Савета 

6. Радоје Кујовић члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

 

1. Ненад Јанковић, генерални секретар 

2. Виолета Вујичић, виши превни 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 185. редовне седнице Савета одржане дана 12.05.2017. 

године, 281. ванредне седнице Савета одржане 22.05.2017. године и 282. 

ванредне седнице Савета одржане 30.05.2017. године; 

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

издата пружаоцу медијске услуге  телевизије Краљевачка телевизија д.o.o. – КА 

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

електронским медијима; 
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4. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге  телевизије Kopernikus Radio Televizija 

Jagodina д.o.o. – KCN TV Jagodina из Јагодине због постојања разлога из члана 

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

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

издата пружаоцу медијске услуге  телевизије Новосадска ТВ д.o.o. – Новосадска 

ТВ из Новог Сада због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

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

издата пружаоцу медијске услуге  телевизије "Радио телевизија Врање" д.o.o. – 

ТВ Врање из Врања због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

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

издата пружаоцу медијске услуге телевизије 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; 

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

издата пружаоцу медијске услуге телевизије 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; 

9. 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; 

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

издата пружаоцу медијске услуге телевизије Јефимија д.o.o. – ТВ Јефимија  из 

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

електронским медијима; 

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

издата пружаоцу медијске услуге телевизије "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; 

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

издата пружаоцу медијске услуге телевизије Телевизија Телемарк д.о.о. – ТМС 

Телевизија Телемарк 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 телевизије Радио Телевизија Мајданпек д.o.o. – 

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

електронским медијима; 

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

издата пружаоцу медијске услуге телевизије ТВ Мост д.o.o. – ТВ Мост из Новог 

Сада због постојања разлога из члана 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 "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; 

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

издата пружаоцу медијске услуге телевизије ТВ Пирот д.о.о. – ТВ Пирот из 
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Пирота 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 телевизије "Santos-comerce" д.o.o. – ТВ Сантос 

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

електронским медијима; 

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

издата пружаоцу медијске услуге телевизије  "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; 

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

издата пружаоцу медијске услуге телевизије  РТВ Шабац д.o.o. – ТВ Шабац  из 

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

електронским медијима; 

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

издата пружаоцу медијске услуге телевизије  Вујић телевизија д.o.o. – ТВ Вујић  

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

електронским медијима; 

21. 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; 

22. 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; 

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Информативно предузеће „Центар“ д.о.о., 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; 

24. Доношење одлуке на основу 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;  

25. Доношење одлуке на основу извештаја Службе за надзор и анализу о 

програмском садржају ПМУ Палма плус из Јагодине;  

26. Доношење одлуке на основу 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; 

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

ПМУ ТВ Прва у емисији „Вести“ због, како је у пријави наведено „да је кампања 

Александра Вучића праћена екстензивно, са директним укључењима“ и 

доношење одлуке; 

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

ТВ у емисији „Јутарњи програм“ због емитовања еротског садржаја, чиме је 

прекршено више законских одредби које се односе на заштиту права 

малолетника у области пружања медијских услуга и доношење одлуке;  
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29. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају Хепи 

ТВ у емисији „Парови“ због вређана национална обележја (заставе) Републике 

Србије и доношење одлуке; 

30. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности код 

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

комерцијалном комуникацијом на основу законa о оглашавању за МАРТ  2017. 

године и доношење одлуке;  

31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о истицању одзивног знака 

ТВ Нова и доношење одлуке; 

32. Разматрање тематског извештаја Службе за надзор и анализу под називом 

„Заштита приватности, заштита достојанства личности и претпоставке 

невиности у медијима“ и доношење одлуке; 

33. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе 

пружаоцу медијске услуге Предузеће за радиодифузну делатност и пружање 

услуга ТДИ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о., Београд, Алексе Ненадовића бр. 19-21 

– ТДИ Пријепоље 87,9 пре истека времена на које је издата због постојања 

разлога из члана 89. став 1. тачка 1) 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     

Привредно друштво Радио Телевизија Jасеница д.о.о. – ТВ Јасеница, 

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

о електронским медијима; 

35. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на основу 

извршне исправе против ПМУ Привредно друштво Радио Телевизија јасеница 

д.о.о. – ТВ Јасеница, Смедеревска Паланка; 

36. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Electronics d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge – KTV televizija, Нови Сад 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  РТВ 4С 

д.о.о. – ТВ 4С, Бојник 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 

Банат д.о.о. – ТВ Банат, Вршац 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  РТВ 

Бујановац д.о.о. – ТВ Бујановац, Бујановац 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  РТВ 

Цариброд д.о.о. – ТВ Цариброд д.о.о. из Димитровграда 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  

"Дискос" д.о.о. за издавање и производњу носача звука и слике– ТВ Дискос, 

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

електронским медијима; 
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42. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Галаксија 32 д.о.о. – ТВ Галаксија, Чачак 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  

Друштво за производњу, промет и услуге GMC Trade д.о.о. – ТВ Гем, Лазаревац 

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  РТВ 

Голија д.о.о. – ТВ Голија, Ивањица 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  Канал 9 

д.о.о. – ТВ К9, Нови Сад због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

46. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Кладово д.о.о. – ТВ Кладово, Кладово због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

47. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Комерц" д.о.о. – ТВ Клик, Ариље, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

48. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Крушевац д.о.о. – ТВ Крушевац, Крушевац, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

49. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Куршум д.о.о. – ТВ Куршумлија, Куршумлија због постојања разлога из члана 

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

50. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Телевизија Лесковац о.д. – ТВ Лесковац, Лесковац због постојања разлога из 

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

51. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Нови Пазар д.о.о. – РТВ Нови Пазар, Нови Пазар због постојања разлога из 

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

52. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

телевизија Панчево" д.о.о. – ТВ Панчево, Панчево, због постојања разлога из 

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

53. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Телевизија Пожега д.о.о. – ТВ Пожега, Пожега због постојања разлога из члана 

89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 
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54. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Смедерево д.о.о. – Телевизија СД, Смедерево због постојања разлога из члана 

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

55. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Jeton Ismaili i ortaci o.d. – ТВ Спектри, Бујановац због постојања разлога из члана 

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

56. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

boem trans d.o.o. – TV Trans, Неготин због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

57. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Бум бум 2007“ 

д.о.о. из Београда, ул. Милентија Поповића бр. 24а/5 – Бум бум радио, за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге; 

58. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Радио Бисер 

Доо привредно друштво за саобраћај, трговину, издаваштво и радио 

телевизијске активности, Пожаревац, Косте Аврашевића бр. 30 – Радио Бисер 

плус 92,6 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 

88. Закона о електронским медијима; 

59. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Удружење 

грађана Форма плус, Бајина башта, Кнеза Милана Обреновића бр. 24/2 -Радио 

Четири 92,5 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

60. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио Јат“ 

друштво са ограниченом одговорношћу за радиодифузију, ул. Алексе 

Ненадовића бр. 19-21, Београд - РАДИО ЈАТ 90,2 за продужење дозволе за 

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

медијима; 

61. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио Медвеђа 

доо, Медвеђа, ул. Јабланичка  бр. 63 - Радио Медвеђа за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима; 

62. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа за 

радио и телевизијске активности РТВ СВРЉИГ д.о.о. из Сврљига, ул. Радетова  

бр. 2/3 - Радио Сврљиг 102,9 за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

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

63. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредно 

друштво за производњу, промет и услуге „Делфин маркетинг“ д.о.о. Златибор, 

Војвођанска бб - РАДИО КИС 93,4 за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге; 

64. Разматрање и доношење одлуке у поступку по пријави пружаоца медијске 

услуге Радио Бачка д.о.о. Бач, Трг др Зорана Ђинђића бр.4 – РАДИО БАЧКА 

99,1, за промену власничке структуре; 

65. Разматрање и доношење одлуке o предлогу за понављање поступка Радио 

телевизија Врњачка бања д.о.о. Врњачка Бања, ул. Војвођанска бб, Врњачка 

Бања; 

66. Мишљење Министарства културе и информисања о уставности и законитости 

Правилник о доступности програмских садржаја особама са инвалидитетом; 
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67. Разматрање и доношење одлуке у поступку одлучивања о продужењу рока за 

доставу уговора о приступу мултиплексу пружаоцу медијске услуге Привредно 

друштво за производњу и услуге „Реноар“ д.о.о., Пожаревац, Љубичевска - 

насеље бб - ТВ Дуга; 

68. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге BOGDAN POPOVIĆ PR 

IZDAVANJE NOVINA URBAN GRAD POŽAREVAC, ул. Чеде Васовића 14, 

Пожаревац – Urban City Radio бр. 05-1124/17 од 05.05.2017. године за упис у  

Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о 

електронским медијима; 

69. Разматрање и доношење одлуке о исправци Привременог  Решења Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. 05-2215/15/17-21 од 31. јануара 

2017. године о висини накнаде, за пружаоца медијске услуге  РАДИО-

ТЕЛЕВИЗИЈА БРУС доо из Бруса, ул. Мике Ђорђевића бр. 2 – ТВ Брус; 

70. Разматрање и доношење одлуке о исправци Привременог  Решења Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/217-1341/17 од 21. априла 2017. 

године о висини накнаде, за пружаоца медијске услуге  РТВ Ентер д.о.о. из 

Ниша, ул. Горичка 35 – Ентер ТВ; 

71. Информација о достави записника са  177. и 178. седнице Управног одбора 

„Радио-телевизије Војводине“ и Записника Управног одбора РТВ бр. 1521 од 03. 

фебруара 2017. године и бр. 1521 од 26. јануара 2017. године о доношењу одлуке 

Управног одбора без одржавања седнице и Извештај о раду Управног одбора 

РТВ План пословања Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ за 

2017. годину са првом изменом; 

72. Разно; 

 

1. Усвајање дневног реда; 

 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

 

1. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Румунског 

удружења ,,Victoria“, Вршац, ул. Патријарха Рајачића бр. 22, Вршац – TV 

Victoria,  за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 

88. став 2. Закона о електронским медијима; 

2. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва за 

радиотелевизијску делатност, маркетинг и консалтинг РТВ ЦЕНТАР доо из 

Београда, ул. Мије Ковачевића бр. 10Д - Rock radio 96,2 за продужење дозволе за 

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

медијима; 

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Архиепископије 

београдско-карловачке  СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ из Београда, ул. 

Краља Петра I бр. 5  – РАДИО СЛОВО ЉУБВЕ 107,3 за продужење дозволе за 

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

медијима; 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва за 

производњу, промет и услуге Мартекс ТМТ д.о.о., ул. Максима Горког бр. 2, 

Лозница - РЕГИОНАЛНИ САН РАДИО ЛОЗНИЦА 95,0, 98,6, 100,6 за 
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продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. 

Закона о електронским медијима; 

5. Доношење одлуке у вези са именовањем радне групе за израду плана 

интегритета у другом циклусу, Регулаторног тела за електронске медије у складу 

са Смерницама за израду и спровођење плана интегритета; 

 

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

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 186. редовне седнице: 

 

 

1. Усвајање дневног реда;  

2. Усвајање записника са 185. редовне седнице Савета одржане дана 

12.05.2017. године, 281. ванредне седнице Савета одржане 22.05.2017. године 

и 282. ванредне седнице Савета одржане 30.05.2017. године; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге  телевизије Краљевачка телевизија 

д.o.o. – КА ТВ  из Краљева због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге  телевизије Kopernikus Radio 

Televizija Jagodina д.o.o. – KCN TV Jagodina из Јагодине због постојања 

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

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

који је издата пружаоцу медијске услуге  телевизије Новосадска ТВ д.o.o. – 

Новосадска ТВ из Новог Сада због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге  телевизије "Радио телевизија 

Врање" д.o.o. – ТВ Врање из Врања због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије 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; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије 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; 

9. 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; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије Јефимија д.o.o. – ТВ 

Јефимија  из Крушевца због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 
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11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије "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; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије Телевизија Телемарк 

д.о.о. – ТМС Телевизија Телемарк 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 телевизије Радио Телевизија 

Мајданпек д.o.o. – Т 1  из Мајданпека због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије ТВ Мост д.o.o. – ТВ 

Мост из Новог Сада због постојања разлога из члана 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 "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; 

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

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

Пирот из Пирота 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 телевизије "Santos-comerce" д.o.o. – 

ТВ Сантос из Зрењанина због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије  "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; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије  РТВ Шабац д.o.o. – ТВ 

Шабац  из Шапца због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије  Вујић телевизија д.o.o. 

– ТВ Вујић  из Ваљева због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

21. 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; 

22. 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; 
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23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Информативно предузеће „Центар“ д.о.о., 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; 

24. Доношење одлуке на основу 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;  

25. Доношење одлуке на основу извештаја Службе за надзор и анализу о 

програмском садржају ПМУ Палма плус из Јагодине;  

26. Доношење одлуке на основу 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; 

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

ПМУ ТВ Прва у емисији „Вести“ због, како је у пријави наведено „да је 

кампања Александра Вучића праћена екстензивно, са директним 

укључењима“ и доношење одлуке; 

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

Хепи ТВ у емисији „Јутарњи програм“ због емитовања еротског садржаја, 

чиме је прекршено више законских одредби које се односе на заштиту права 

малолетника у области пружања медијских услуга и доношење одлуке;  

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

Хепи ТВ у емисији „Парови“ због вређана национална обележја (заставе) 

Републике Србије и доношење одлуке; 

30. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности 

код националних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудио-

визуелном комерцијалном комуникацијом на основу законa о оглашавању 

за МАРТ  2017. године и доношење одлуке;  

31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о истицању одзивног 

знака ТВ Нова и доношење одлуке; 

32. Разматрање тематског извештаја Службе за надзор и анализу под називом 

„Заштита приватности, заштита достојанства личности и претпоставке 

невиности у медијима“ и доношење одлуке; 

33. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе 

пружаоцу медијске услуге Предузеће за радиодифузну делатност и пружање 

услуга ТДИ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о., Београд, Алексе Ненадовића бр. 

19-21 – ТДИ Пријепоље 87,9 пре истека времена на које је издата због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 1) 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     

Привредно друштво Радио Телевизија Jасеница д.о.о. – ТВ Јасеница, 

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

Закона о електронским медијима; 

35. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на 

основу извршне исправе против ПМУ Привредно друштво Радио 

Телевизија јасеница д.о.о. – ТВ Јасеница, Смедеревска Паланка; 
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36. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Linea Electronics d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge – KTV televizija, Нови 

Сад 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  

РТВ 4С д.о.о. – ТВ 4С, Бојник 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 

Банат д.о.о. – ТВ Банат, Вршац 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  

РТВ Бујановац д.о.о. – ТВ Бујановац, Бујановац 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  

РТВ Цариброд д.о.о. – ТВ Цариброд д.о.о. из Димитровграда 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  

"Дискос" д.о.о. за издавање и производњу носача звука и слике– ТВ Дискос, 

Александровац, 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  ТВ 

Галаксија 32 д.о.о. – ТВ Галаксија, Чачак 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  

Друштво за производњу, промет и услуге GMC Trade д.о.о. – ТВ Гем, 

Лазаревац 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  

РТВ Голија д.о.о. – ТВ Голија, Ивањица 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  

Канал 9 д.о.о. – ТВ К9, Нови Сад због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

46. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ Кладово д.о.о. – ТВ Кладово, Кладово због постојања разлога из члана 

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

47. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  
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"Клик-Комерц" д.о.о. – ТВ Клик, Ариље, због постојања разлога из члана 

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

48. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ Крушевац д.о.о. – ТВ Крушевац, Крушевац, због постојања разлога из 

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

49. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ Куршум д.о.о. – ТВ Куршумлија, Куршумлија због постојања разлога 

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

50. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Телевизија Лесковац о.д. – ТВ Лесковац, Лесковац због постојања разлога 

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

51. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Нови Пазар д.о.о. – РТВ Нови Пазар, Нови Пазар због постојања разлога из 

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

52. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

"Радио-телевизија Панчево" д.о.о. – ТВ Панчево, Панчево, због постојања 

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

53. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Телевизија Пожега д.о.о. – ТВ Пожега, Пожега због постојања разлога из 

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

54. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Смедерево д.о.о. – Телевизија СД, Смедерево због постојања разлога из 

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

55. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Spektri Jeton Ismaili i ortaci o.d. – ТВ Спектри, Бујановац због постојања 

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

56. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Moto boem trans d.o.o. – TV Trans, Неготин због постојања разлога из члана 

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

57. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Бум бум 

2007“ д.о.о. из Београда, ул. Милентија Поповића бр. 24а/5 – Бум бум радио, 

за продужење дозволе за пружање медијске услуге; 

58. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Радио 

Бисер Доо привредно друштво за саобраћај, трговину, издаваштво и радио 

телевизијске активности, Пожаревац, Косте Аврашевића бр. 30 – Радио 

Бисер плус 92,6 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

59. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Удружење 

грађана Форма плус, Бајина башта, Кнеза Милана Обреновића бр. 24/2 -

Радио Четири 92,5 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 
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60. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио Јат“ 

друштво са ограниченом одговорношћу за радиодифузију, ул. Алексе 

Ненадовића бр. 19-21, Београд - РАДИО ЈАТ 90,2 за продужење дозволе за 

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

електронским медијима; 

61. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

Медвеђа доо, Медвеђа, ул. Јабланичка  бр. 63 - Радио Медвеђа за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о 

електронским медијима; 

62. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

за радио и телевизијске активности РТВ СВРЉИГ д.о.о. из Сврљига, ул. 

Радетова  бр. 2/3 - Радио Сврљиг 102,9 за продужење дозволе за пружање 

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

медијима; 

63. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредно 

друштво за производњу, промет и услуге „Делфин маркетинг“ д.о.о. 

Златибор, Војвођанска бб - РАДИО КИС 93,4 за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге; 

64. Разматрање и доношење одлуке у поступку по пријави пружаоца медијске 

услуге Радио Бачка д.о.о. Бач, Трг др Зорана Ђинђића бр.4 – РАДИО 

БАЧКА 99,1, за промену власничке структуре; 

65. Разматрање и доношење одлуке o предлогу за понављање поступка Радио 

телевизија Врњачка бања д.о.о. Врњачка Бања, ул. Војвођанска бб, 

Врњачка Бања; 

66. Мишљење Министарства културе и информисања о уставности и 

законитости Правилник о доступности програмских садржаја особама са 

инвалидитетом; 

67. Разматрање и доношење одлуке у поступку одлучивања о продужењу рока 

за доставу уговора о приступу мултиплексу пружаоцу медијске услуге 

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

Љубичевска - насеље бб - ТВ Дуга; 

68. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге BOGDAN POPOVIĆ 

PR IZDAVANJE NOVINA URBAN GRAD POŽAREVAC, ул. Чеде Васовића 

14, Пожаревац – Urban City Radio бр. 05-1124/17 од 05.05.2017. године за упис 

у  Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о 

електронским медијима; 

69. Разматрање и доношење одлуке о исправци Привременог  Решења Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. 05-2215/15/17-21 од 31. јануара 

2017. године о висини накнаде, за пружаоца медијске услуге  РАДИО-

ТЕЛЕВИЗИЈА БРУС доо из Бруса, ул. Мике Ђорђевића бр. 2 – ТВ Брус; 

70. Разматрање и доношење одлуке о исправци Привременог  Решења Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/217-1341/17 од 21. априла 

2017. године о висини накнаде, за пружаоца медијске услуге  РТВ Ентер 

д.о.о. из Ниша, ул. Горичка 35 – Ентер ТВ; 

71. Информација о достави записника са  177. и 178. седнице Управног одбора 

„Радио-телевизије Војводине“ и Записника Управног одбора РТВ бр. 1521 

од 03. фебруара 2017. године и бр. 1521 од 26. јануара 2017. године о 

доношењу одлуке Управног одбора без одржавања седнице и Извештај о 

раду Управног одбора РТВ План пословања Јавне медијске установе 

„Радио-телевизија Војводине“ за 2017. годину са првом изменом; 
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72. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Румунског 

удружења ,,Victoria“, Вршац, ул. Патријарха Рајачића бр. 22, Вршац – TV 

Victoria,  за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

73. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва за 

радиотелевизијску делатност, маркетинг и консалтинг РТВ ЦЕНТАР доо из 

Београда, ул. Мије Ковачевића бр. 10Д - Rock radio 96,2 за продужење 

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

електронским медијима; 

74. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Архиепископије београдско-карловачке  СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ 

ЦРКВЕ из Београда, ул. Краља Петра I бр. 5  – РАДИО СЛОВО ЉУБВЕ 

107,3 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 

88. став 2. Закона о електронским медијима; 

75. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва за 

производњу, промет и услуге Мартекс ТМТ д.о.о., ул. Максима Горког бр. 2, 

Лозница - РЕГИОНАЛНИ САН РАДИО ЛОЗНИЦА 95,0, 98,6, 100,6 за 

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

2. Закона о електронским медијима; 

76. Доношење одлуке у вези са именовањем радне групе за израду плана 

интегритета у другом циклусу, Регулаторног тела за електронске медије у 

складу са Смерницама за израду и спровођење плана интегритета; 

 

 

 

 

2. Усвајање записника са 185. редовне седнице Савета одржане дана 

12.05.2017. године, 281. ванредне седнице Савета одржане 22.05.2017. године 

и 282. ванредне седнице Савета одржане 30.05.2017. године;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се записник  са 185. редовне седнице Савета одржане дана 12.05.2017. 

године, 281. ванредне седнице Савета одржане 22.05.2017. године и 282. ванредне 

седнице Савета одржане 30.05.2017. године. 

 

 

 

 

 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге  телевизије Краљевачка телевизија 

д.o.o. – КА ТВ  из Краљева због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима;  
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Седници је приступио представник ПМУ Славко Јаношевић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ да укупан износ дуга измири до 30.06.2017. године. 

 

 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге  телевизије Kopernikus Radio 

Televizija Jagodina д.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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге телевизије 

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

 

 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге  телевизије Новосадска ТВ д.o.o. – 

Новосадска ТВ из Новог Сада због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Иван Симић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ да укупан износ дуга измири до 30.06.2017. године.  

 

 

 

 

 

 

 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге  телевизије "Радио телевизија 

Врање" д.o.o. – ТВ Врање из Врања због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 



16 

 

 

Седници је приступио представник ПМУ Зоран Величковић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ да укупан износ дуга измири до 31.07.2017. године. 

 

 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге телевизије 

RТV Belle Amie d.o.o. – TV Belle Amie из Ниша. 

 

 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије 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; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Емилија Тунић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ да укупан износ дуга измири до 31.07.2017. године. 

 

 

 

 

 

9. 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; 
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Седници су приступили представници ПМУ Александра Крстић и Јелена 

Никодиновић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

 

 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије 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 

 

Налаже се ПМУ да укупан износ дуга измири до 30.06.2017. године. 

 

 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије "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; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Виолета Симовић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ да укупан износ дуга измири до 31.07.2017. године. 

 

 

 

 

 

 

 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије Телевизија Телемарк 

д.о.о. – ТМС Телевизија Телемарк 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 

 

Налаже се ПМУ да укупан износ дуга измири до 30.06.2017. године. 

 

 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије 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 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге телевизије 

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

 

 

 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије ТВ Мост д.o.o. – ТВ 

Мост из Новог Сада због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Владо Словић. 

 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ да укупан износ дуга измири до 31.07.2017. године. 

 

 

 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије "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;  

 

Седници је приступио представник ПМУ Зоран Јеремић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ да укупан износ дуга измири до 31.07.2017. године  

 

 

 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије 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 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ да укупан износ дуга измири до 31.07.2017. године. 

 

 

 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије "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 

 

Налаже се ПМУ да укупан износ дуга измири до 31.07.2017. године. 

 

  

 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије  "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; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Драган Кузмановић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ да укупан износ дуга измири до 30.06.2017. године. 
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19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије  РТВ Шабац д.o.o. – ТВ 

Шабац  из Шапца због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Александар Живановић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ да укупан износ дуга измири до 30.06.2017. године. 

 

 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије  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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге телевизије  

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

 

 

21. 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; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Зоран Јовановић. 

 

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 

Мелос д.о.о. – ТВ Мелос из Краљева. 

 

 

 



21 

 

22. 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; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Зоран Јовановић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ да укупан износ дуга измири до 30.06.2017. године.  

 

 

 

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Информативно предузеће „Центар“ д.о.о., 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. 

 

 

24. Доношење одлуке на основу 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 

 

Обуставља се поступак. 

 

 

 

25. Доношење одлуке на основу 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 
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О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

 

26. Доношење одлуке на основу 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; 

 

Седници су приступили представници ПМУ Гордана Бошковић Николић и 

Јасминка Томић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

 

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

ПМУ ТВ Прва у емисији „Вести“ због, како је у пријави наведено „да је 

кампања Александра Вучића праћена екстензивно, са директним 

укључењима“ 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. 

 

 

 

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

Хепи ТВ у емисији „Јутарњи програм“ због емитовања еротског садржаја, 

чиме је прекршено више законских одредби које се односе на заштиту права 

малолетника у области пружања медијских услуга 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 "Happy TV" d.o.o. – Nacionalna 

Happy TV из Београда. 

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

Хепи ТВ у емисији „Парови“ због вређана национална обележја (заставе) 

Републике Србије 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 "Happy TV" d.o.o. – Nacionalna 

Happy TV из Београда. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

 

30. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности 

код националних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудио-

визуелном комерцијалном комуникацијом на основу законa о оглашавању 

за МАРТ  2017. 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, Јавна медијска установа „Радио-

телевизија Србије“ РТС 1, 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; 32; 33.4; 33.5; 35.1; 35.2; 

37.1; 37.3; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе за надзор и 

анализу за месец март 2017. године. 

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

 

 

 

31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о истицању одзивног 

знака ТВ Нова и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом. 
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32. Разматрање тематског извештаја Службе за надзор и анализу под називом 

„Заштита приватности, заштита достојанства личности и претпоставке 

невиности у медијима“ и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем. 

 

 

 

33. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе 

пружаоцу медијске услуге Предузеће за радиодифузну делатност и пружање 

услуга ТДИ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о., Београд, Алексе Ненадовића бр. 

19-21 – ТДИ Пријепоље 87,9 пре истека времена на које је издата због 

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

медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  Предузећу 

за радиодифузну делатност и пружање услуга ТДИ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о., 

Београд, Алексе Ненадовића бр. 19-21 – ТДИ Пријепоље 87,9. 

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     

Привредно друштво Радио Телевизија Jасеница д.о.о. – ТВ Јасеница, 

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

Закона о електронским медијима; 

 

Седници су приступили представници ПМУ Саша Матијевски и Горан Миљуш. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Привредно друштво Радио Телевизија Jасеница д.о.о. 
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– ТВ Јасеница, Смедеревска Паланка, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима.  

 

Налаже се ПМУ да укупан износ дуга измири до 31.07.2017. године. 

 

 

35. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на 

основу извршне исправе против ПМУ Привредно друштво Радио 

Телевизија јасеница д.о.о. – ТВ Јасеница, Смедеревска Паланка; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

 

 

36. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Linea Electronics d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge – KTV televizija, Нови 

Сад 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  Linea 

Electronics d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge – KTV televizija, Нови Сад. 

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  

РТВ 4С д.о.о. – ТВ 4С, Бојник 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  РТВ 4С 

д.о.о. – ТВ 4С, Бојник. 

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

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

Банат д.о.о. – ТВ Банат, Вршац 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 Банат 

д.о.о. – ТВ Банат, Вршац. 

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  

РТВ Бујановац д.о.о. – ТВ Бујановац, Бујановац 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  РТВ 

Бујановац д.о.о. – ТВ Бујановац, Бујановац. 

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  

РТВ Цариброд д.о.о. – ТВ Цариброд д.о.о. из Димитровграда 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  РТВ 

Цариброд д.о.о. – ТВ Цариброд д.о.о. из Димитровграда. 

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

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

"Дискос" д.о.о. за издавање и производњу носача звука и слике– ТВ Дискос, 

Александровац, 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  "Дискос" 

д.о.о. за издавање и производњу носача звука и слике– ТВ Дискос, Александровац. 

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  ТВ 

Галаксија 32 д.о.о. – ТВ Галаксија, 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 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе пружаоцу  медијске услуге  " ТВ 

Галаксија 32 д.о.о. – ТВ Галаксија, Чачак. 

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  

Друштво за производњу, промет и услуге GMC Trade д.о.о. – ТВ Гем, 

Лазаревац 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  Друштво за 

производњу, промет и услуге GMC Trade д.о.о. – ТВ Гем, Лазаревац. 

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

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ Голија д.о.о. – ТВ Голија, Ивањица 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 РТВ Голија 

д.о.о. – ТВ Голија, Ивањица. 

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  

Канал 9 д.о.о. – ТВ К9, Нови Сад 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 Канал 9 

д.о.о. – ТВ К9, Нови Сад. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

 

46. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ Кладово д.о.о. – ТВ Кладово, Кладово 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 РТВ 

Кладово д.о.о. – ТВ Кладово, Кладово. 

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

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

"Клик-Комерц" д.о.о. – ТВ Клик, Ариље, 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 "Клик-

Комерц" д.о.о. – ТВ Клик, Ариље. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

 

48. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ Крушевац д.о.о. – ТВ Крушевац, Крушевац, 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 РТВ 

Крушевац д.о.о. – ТВ Крушевац, Крушевац. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

 

49. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

РТВ Куршум д.о.о. – ТВ Куршумлија, Куршумлија 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 РТВ 

Куршум д.о.о. – ТВ Куршумлија, Куршумлија. 

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

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Телевизија Лесковац о.д. – ТВ Лесковац, Лесковац 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 

Лесковац о.д. – ТВ Лесковац, Лесковац. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

51. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Нови Пазар д.о.о. – РТВ Нови Пазар, Нови Пазар 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 РТВ Нови 

Пазар д.о.о. – РТВ Нови Пазар, Нови Пазар. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења.  

 

 

 

52. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

"Радио-телевизија Панчево" д.о.о. – ТВ Панчево, Панчево, 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 Панчево" д.о.о. – ТВ Панчево, Панчево. 

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

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Телевизија Пожега д.о.о. – ТВ Пожега, Пожега 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 

Пожега д.о.о. – ТВ Пожега, Пожега. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

54. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

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

Смедерево д.о.о. – Телевизија СД, Смедерево 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 

Смедерево д.о.о. – Телевизија СД, Смедерево. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

55. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Spektri Jeton Ismaili i ortaci o.d. – ТВ Спектри, Бујановац 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 Spektri Jeton 

Ismaili i ortaci o.d. – ТВ Спектри, Бујановац. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

56. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  
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Moto boem trans d.o.o. – TV Trans, Неготин 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 Moto boem 

trans d.o.o. – TV Trans, Неготин. 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

 

57. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Бум бум 

2007“ д.о.о. из Београда, ул. Милентија Поповића бр. 24а/5 – Бум бум радио, 

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 

„Бум бум 2007“ д.о.о. из Београда, ул. Милентија Поповића бр. 24а/5 – Бум бум радио. 

 

 

58. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Радио 

Бисер Доо привредно друштво за саобраћај, трговину, издаваштво и радио 

телевизијске активности, Пожаревац, Косте Аврашевића бр. 30 – Радио 

Бисер плус 92,6 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

 

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 

Радио Бисер Доо привредно друштво за саобраћај, трговину, издаваштво и радио 

телевизијске активности, Пожаревац, Косте Аврашевића бр. 30 – Радио Бисер плус 

92,6. 

 

 

59. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Удружење 

грађана Форма плус, Бајина башта, Кнеза Милана Обреновића бр. 24/2 -

Радио Четири 92,5 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 
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Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге 

Удружење грађана Форма плус, Бајина башта, Кнеза Милана Обреновића бр. 24/2 -

Радио Четири 92,5. 

 

 

 

60. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио Јат“ 

друштво са ограниченом одговорношћу за радиодифузију, ул. Алексе 

Ненадовића бр. 19-21, Београд - РАДИО ЈАТ 90,2 за продужење дозволе за 

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

електронским медијима;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге 

„Радио Јат“ друштво са ограниченом одговорношћу за радиодифузију, ул. Алексе 

Ненадовића бр. 19-21, Београд - РАДИО ЈАТ 90,2. 

 

 

 

61. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

Медвеђа доо, Медвеђа, ул. Јабланичка  бр. 63 - Радио Медвеђа за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о 

електронским медијима; 

 

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 

Радио Медвеђа доо, Медвеђа, ул. Јабланичка  бр. 63 - Радио Медвеђа. 

 

 

 

62. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

за радио и телевизијске активности РТВ СВРЉИГ д.о.о. из Сврљига, ул. 

Радетова  бр. 2/3 - Радио Сврљиг 102,9 за продужење дозволе за пружање 

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

медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге 

Предузећа за радио и телевизијске активности РТВ СВРЉИГ д.о.о. из Сврљига, ул. 

Радетова  бр. 2/3 - Радио Сврљиг 102,9. 

 

  

 

63. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредно 

друштво за производњу, промет и услуге „Делфин маркетинг“ д.о.о. 

Златибор, Војвођанска бб - РАДИО КИС 93,4 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 

Привредно друштво за производњу, промет и услуге „Делфин маркетинг“ д.о.о. 

Златибор, Војвођанска бб - РАДИО КИС 93,4. 

 

 

 

  

 

64. Разматрање и доношење одлуке у поступку по пријави пружаоца медијске 

услуге Радио Бачка д.о.о. Бач, Трг др Зорана Ђинђића бр.4 – РАДИО 

БАЧКА 99,1, за промену власничке структуре; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ да планираном променом власничке структуре пружаоца 

медијске услуге Радио Бачка д.о.о. Бач, Трг др Зорана Ђинђића бр.4 – РАДИО БАЧКА 

99,1, која би била извршена тако што би досадашњи оснивачи тог друштва Госпа 

Цвијановић са 0,65%, Стјепан Перишкић са 9,74%, Биљана Јошић са 11,69%, Страхиња 

Јошић са 10,39%, Симо Бањац са 16,88%, Млађен Ивановић са 4,54%, Стеван 

Познановић са 9,09%, Миленко Вранешевић са 19,48%, Павле Дајић са 9,09%  и 

Розалија Влајић са 8,44% удела у капиталу друштва пренели своје уделе на  Горана 

Медића из Бачког Брестовца и на тај начин иступили из наведеног друштва, не би 

настало стање којим се нарушава медијски плурализам. 
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65. Разматрање и доношење одлуке o предлогу за понављање поступка Радио 

телевизија Врњачка бања д.о.о. Врњачка Бања, ул. Војвођанска бб, 

Врњачка Бања; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УСВАЈА   СЕ  предлог за понављање поступка „Радио телевизије Врњачка 

Бања“,  Врњачка Бања, ул. Војвођанска бб, Врњачка Бања, број  05-1263/17 од 

23.05.2017. године. 

ПОНИШТАВАЈУ  СЕ решења број 05-2989/15/16-17 од 14.01.2017. године којим 

се одузима дозвола број 159/2008-1 од 29.07.2009. године и број 05-2989/15/16-18 од 

14.01.2017. године којим се одузима дозвола број 341/2008-1 од 29.07.2009. године. 

 

 

66. Мишљење Министарства културе и информисања о уставности и 

законитости Правилник о доступности програмских садржаја особама са 

инвалидитетом; 

 

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 Мишљењем. 

 

 

 

67. Разматрање и доношење одлуке у поступку одлучивања о продужењу рока 

за доставу уговора о приступу мултиплексу пружаоцу медијске услуге 

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

Љубичевска - насеље бб - ТВ Дуга; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке.  

 

Позвати представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 
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68. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге BOGDAN POPOVIĆ 

PR IZDAVANJE NOVINA URBAN GRAD POŽAREVAC, ул. Чеде Васовића 

14, Пожаревац – Urban City Radio бр. 05-1124/17 од 05.05.2017. године за упис 

у  Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о 

електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука да  се пружалац медијске услуге BOGDAN POPOVIĆ PR 

IZDAVANJE NOVINA URBAN GRAD POŽAREVAC, ул. Чеде Васовића 14, Пожаревац 

– Urban City Radio,  упише у Регистар медијских услуга пружаоца који медијске услуге 

пружају искључиво путем глобалне информатичке мреже, сходно члану 74. став 1. 

тачка 2. Закона о електронским медијима. 

 

 

 

69. Разматрање и доношење одлуке о исправци Привременог  Решења Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. 05-2215/15/17-21 од 31. јануара 

2017. године о висини накнаде, за пружаоца медијске услуге  РАДИО-

ТЕЛЕВИЗИЈА БРУС доо из Бруса, ул. Мике Ђорђевића бр. 2 – ТВ Брус; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Донеси се закључак којим ће се исправити техничка грешка начињена у 

привременом решењу Савета Регулаторног тела за електронске медије број 05-

2215/15/17-21  од 31. марта 2017. године тако што ће: 

У изреци, први став, трећи ред, уместо износа „97.683,36 динара“ треба да пише  

„97.936,02 динара“; 

У  изреци, други став,  уместо износа „8.140,28 динара“ треба да пише  

„8.161,34 динара“ 

У осталом делу Привремено решење Савета Регулаторног тела за електронске 

медије број 05-2215/15/17-21 од 31. марта 2017. године остаје неизмењено. 

 

 

 

70. Разматрање и доношење одлуке о исправци Привременог  Решења Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/217-1341/17 од 21. априла 

2017. године о висини накнаде, за пружаоца медијске услуге  РТВ Ентер 

д.о.о. из Ниша, ул. Горичка 35 – Ентер ТВ; 
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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 привремено Решење Савета 

Регулаторног тела за електронске медије број КН/217-1341/17  од 21. априла 2017. 

године тако што:  

У изреци, после трећег става, додаје се нови став који гласи: 

„Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење Савета Ргулаторног 

тела за електронске медије број  КН/217-1112/16 од 18.04.2016. године”. 

У образложењу,после првог става, додаје се став који гласи: 

„Висина накнаде за пружање медијске услуге телевизије  утврђена је Решењем 

Савета Републичке радиодифузне агенције број  КН/217-1112/16 од 18.04.2016. године”.  

У осталом делу Привремено Решење Савета Регулаторног тела за електронске 

медије број КН/217-1341/17  од 21. априла 2017. године остаје неизмењено. 

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

решење које се исправља 

 

 

71. Информација о достави записника са  177. и 178. седнице Управног одбора 

„Радио-телевизије Војводине“ и Записника Управног одбора РТВ бр. 1521 

од 03. фебруара 2017. године и бр. 1521 од 26. јануара 2017. године о 

доношењу одлуке Управног одбора без одржавања седнице и Извештај о 

раду Управног одбора РТВ План пословања Јавне медијске установе 

„Радио-телевизија Војводине“ за 2017. годину са првом изменом; 

 

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. 

 

 

72. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Румунског 

удружења ,,Victoria“, Вршац, ул. Патријарха Рајачића бр. 22, Вршац – TV 

Victoria,  за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. 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 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге 

Румунско удружење ,,Victoria“, Вршац, ул. Патријарха Рајачића бр. 22, Вршац – TV 

Victoria. 

 

 

73. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва за 

радиотелевизијску делатност, маркетинг и консалтинг РТВ ЦЕНТАР доо из 

Београда, ул. Мије Ковачевића бр. 10Д - Rock radio 96,2 за продужење 

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

електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге 

Друштво за радиотелевизијску делатност, маркетинг и консалтинг РТВ ЦЕНТАР доо из 

Београда, ул. Мије Ковачевића бр. 10Д - Rock radio 96,2. 

 

 

 

 

74. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Архиепископије београдско-карловачке  СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ 

ЦРКВЕ из Београда, ул. Краља Петра I бр. 5  – РАДИО СЛОВО ЉУБВЕ 

107,3 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 

88. став 2. Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге 

Архиепископија београдско-карловачка  СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ из 

Београда, ул. Краља Петра I бр. 5  – РАДИО СЛОВО ЉУБВЕ 107,3. 

 

 

 

75. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва за 

производњу, промет и услуге Мартекс ТМТ д.о.о., ул. Максима Горког бр. 2, 

Лозница - РЕГИОНАЛНИ САН РАДИО ЛОЗНИЦА 95,0, 98,6, 100,6 за 
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продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 

2. Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге 

Друштво за производњу, промет и услуге Мартекс ТМТ д.о.о., ул. Максима Горког бр. 

2, Лозница - РЕГИОНАЛНИ САН РАДИО ЛОЗНИЦА 95,0, 98,6, 100,6. 

 

 

 

76. Доношење одлуке у вези са именовањем радне групе за израду плана 

интегритета у другом циклусу, Регулаторног тела за електронске медије у 

складу са Смерницама за израду и спровођење плана интегритета; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Именују се чланови групе за израду плана интегритета у другом циклусу, 

Регулаторног тела за електронске медије у следећем саставу: координатор: Стеван 

Пајовић, виши правни саветник и чланови радне групе: Светлана Трајковић, Марика 

Трифић и Наталија Ракић.  

 

Седница завршена у 12:45 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


