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Број: 

Датум: 28. јун 2017. године 

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 187. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 28. 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. Рајка Галин – Ћертић, извршни директор 

2. Ненад Јанковић, генерални секретар 

3. Душица Благојевић, начелник Правне службе 

4. Стевица Смедеревац, начелник Службе за надзор и анализу 

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 присуствују сви чланови 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 186. редовне седнице Савета одржане дана 07. јуна 2017. 

године;  

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима пружаоцу медијске услуге "Happy TV" d.o.o. Београд – 

Nacionalna Happy TV покренутог на основу извештаја Службе за надзор и 

анализу о програмском садржају 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; Предмет бр: 

07-1171/17 (позив за 11) 
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4. Доношење одлуке одлуке у поступку изрицања мера пружаоцу медијске услуге 

"Happy TV" d.o.o. Београд – Nacionalna Happy TV покренутог на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају Nacionalnој 

Happy TV у емисији „Парови“ због вређана национална обележја (заставе) 

Републике Србије; Предмет бр: 07-1243/17 (позив за 11)  

5. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на 

основу захтева Aрхиепископија београдско-карловачка Српске православне 

цркве, Београд, ул. Краља Петра и 5, Београд – Радио Слово љубве 107,3  бр. 05-

625/17 од 09.03.2017. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

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

захтева Радио телевизија Цариброд д.о.о. Димитровград, ул. Трг Др Зоран 

Ђинђић 2,  Димитровград – ТВ Цариброд, бр. 05-645/16 од 13.03.2017. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-САВСКИ 

ВЕНАЦ, ул. Коче Поповића 9, Београд – ТВ ЈЕКА, бр. 05-510/17 од 01.03.2017. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-САВСКИ 

ВЕНАЦ, ул. Коче Поповића 9, Београд – W.W.M., бр. 05-509/17 од 01.03.2017. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

9. Доношење одлуке о преносу дозволе издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге IDJVideos doo Beograd, Панчевачки пут 36В, - IDJV бр. К266 од 

29.9.2016. године, сходно члану 78. став 2.Закона о електонским 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. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на које је 

издата пружаоцу медијске услуге Привредном друштву за радио и телевизијске 

активности DUGA-SKY РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ДУГА доо из Пожаревца, ул. 

Косте Абрашевића бр. 30 - ТВ Viminacium;  

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

издата пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за производњу и услуге 

„Реноар“ д.о.о., Пожаревац, Љубичевска - насеље бб - ТВ Дуга; 

13. 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 АПРИЛ  2017. 

године и доношење одлуке; Предмет бр: 07-1563/17 

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

ПМУ ТВ Прва у емисији „Вече са Иваном Ивановићем“ емитованој дана 02. јуна 

2017. године  доношење одлуке. Предмет бр: 07-1521/17 

15. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о захтеву Установе за 

информативну делатност  Нова радио-телевизија Босилеград, Босилеград – 

Радио Босилеград за измену програмског елабората и доношење одлуке. 

Предмет бр: 07-306/17 

16. Разматрање  и доношење одлуке поводом захтева „Linea electronics“ д.о.о. –ПЈ 

КТВ Маркетинг из Зрењанина, ул. Цара Душана бр. 23- КТВ, за умањење 

накнаде за пружање медијске услуге;  
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17. Разматрање  и доношење одлуке поводом захтева „Linea electronics“ д.о.о. –ПЈ 

КТВ Маркетинг из Зрењанина, ул. Цара Душана бр. 23- КТВ, за приступ другом 

мултиплексу у алотменту Чот- Венац; 

18. Разматрање и доношење одлуке о исправци Привременог  Решења Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. 03-3212/13/17-3 од 31. марта 2017. 

године о висини накнаде, за пружаоца медијске услуге  „Информативни центар“ 

д.о.о. из Прибоја, трг ФАП-а бб – ТВ Прибој; 

19. Разно;  

 

1. Усвајање дневног реда: 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

 

1. Разматрање листе кандидата и доношење одлуке о избору једног члана Управног 

одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине"(РТВ) (05-

2496/16);  

2. Разматрање листе кнадидата и доношење одлуке о избору једног члана Управног 

одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине"(РТВ) (05-

2562/16);  

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

издата пружаоцу медијске услуге "ТВ Телемарк" д.о.о., Чачак – ТМС ТВ 

Телемарк;  

4. Разматрање молба ПМУ РТВ ПИНК за измирење меницама доспелих и         

будућих накнада за пружање медијских услуга путем кабловског преноса, за 

2017.годину;  

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

издата пружаоцу медијске услуге "Јефимија " д.о.о., Крушевац –  ТВ Јефимија;  

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

РТВ Мајданпек д.о.о., Мајданпек, Змај Јовина 3 – Радио Мајданпек 89,0 пре 

истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

1) Закона о електронским медијима;  

7. Разматрање и доношење одлуке по захтеву за враћање дозволе бр. 05-1231/17 од 

19.05.2017. године поднетом од стране РТВ Сокобања а.д., Ниш, Генерала Боже 

Јанковића 9;  

8. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге ,,Tesla Production“ д.о.о. 

Београд-Раковица, ул. Седамнаестог Октобра бр. 27/23, Београд бр. 05-675/17 од 

15.03.2017. године за упис у  Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. 

тачка 2. Закона о електронским медијима;  

9. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге ,,Tesla Production“ д.о.о. 

Београд-Раковица, ул. Седамнаестог Октобра бр. 27/23, Београд бр. 05-675/17 од 

15.03.2017. године за упис у  Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. 

тачка 2. Закона о електронским медијима;  

10. Информација у вези са спровођењем контроле рада пружалаца медијских услуга 

у примени члана 84. Закона о електронским медијима као и надзором над 

извршавањем обавеза оператора електронских комуникационих мрежа, сходно 

члану 24. и 100. став 14. Закона;  

11. Извештај са 45. састанка ЕПРЕ одржане у Единбургу, Шкотска  
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Након разматрања наведеног, заменик председника Савета РЕМ је предложио, а Савет 

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 187. редовне седнице: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 186. редовне седнице Савета одржане дана 7. јуна 2017. 

године;  

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима пружаоцу медијске услуге "Happy TV" d.o.o. Београд – 

Nacionalna Happy TV покренутог на основу извештаја Службе за надзор и 

анализу о програмском садржају 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; Предмет бр: 

07-1171/17 (позив за 11) 

4. Доношење одлуке одлуке у поступку изрицања мера пружаоцу медијске услуге 

"Happy TV" d.o.o. Београд – Nacionalna Happy TV покренутог на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају Nacionalnој 

Happy TV у емисији „Парови“ због вређана национална обележја (заставе) 

Републике Србије; Предмет бр: 07-1243/17 (позив за 11)  

5. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на 

основу захтева Aрхиепископија београдско-карловачка Српске православне 

цркве, Београд, ул. Краља Петра и 5, Београд – Радио Слово љубве 107,3  бр. 05-

625/17 од 09.03.2017. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

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

захтева Радио телевизија Цариброд д.о.о. Димитровград, ул. Трг Др Зоран 

Ђинђић 2,  Димитровград – ТВ Цариброд, бр. 05-645/16 од 13.03.2017. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-САВСКИ 

ВЕНАЦ, ул. Коче Поповића 9, Београд – ТВ ЈЕКА, бр. 05-510/17 од 01.03.2017. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-САВСКИ 

ВЕНАЦ, ул. Коче Поповића 9, Београд – W.W.M., бр. 05-509/17 од 01.03.2017. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

9. Доношење одлуке о преносу дозволе издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге IDJVideos doo Beograd, Панчевачки пут 36В, - IDJV бр. К266 од 

29.9.2016. године, сходно члану 78. став 2.Закона о електонским 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. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на које је 

издата пружаоцу медијске услуге Привредном друштву за радио и телевизијске 

активности DUGA-SKY РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ДУГА доо из Пожаревца, ул. 

Косте Абрашевића бр. 30 - ТВ Viminacium;  
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12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека рока на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за производњу и услуге 

„Реноар“ д.о.о., Пожаревац, Љубичевска - насеље бб - ТВ Дуга; 

13. 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 АПРИЛ  2017. 

године и доношење одлуке; Предмет бр: 07-1563/17 

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

ПМУ ТВ Прва у емисији „Вече са Иваном Ивановићем“ емитованој дана 2.јуна 

2017. године  доношење одлуке. Предмет бр: 07-1521/17 

15. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о захтеву Установе за 

информативну делатност Нова радио-телевизија Босилеград, Босилеград – Радио 

Босилеград за измену програмског елабората и доношење одлуке. Предмет бр: 

07-306/17 

16. Разматрање  и доношење одлуке поводом захтева „Linea electronics“ д.о.о. –ПЈ 

КТВ Маркетинг из Зрењанина, ул. Цара Душана бр. 23- КТВ, за умањење 

накнаде за пружање медијске услуге;  

17. Разматрање  и доношење одлуке поводом захтева „Linea electronics“ д.о.о. –ПЈ 

КТВ Маркетинг из Зрењанина, ул. Цара Душана бр. 23- КТВ, за приступ другом 

мултиплексу у алотменту Чот- Венац; 

18. Разматрање и доношење одлуке о исправци Привременог  Решења Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. 03-3212/13/17-3 од 31. марта 2017. 

године о висини накнаде, за пружаоца медијске услуге  „Информативни центар“ 

д.о.о. из Прибоја, трг ФАП-а бб – ТВ Прибој; 

19. Разматрање листе кнадидата и доношење одлуке о избору једног члана Управног 

одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине"(РТВ) (05-

2496/16);  

20. Разматрање листе кнадидата и доношење одлуке о избору једног члана Управног 

одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине"(РТВ) (05-

2562/16);  

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

издата пружаоцу медијске услуге "ТВ Телемарк" д.о.о. – ТМС ТВ 

Телемарк,Чачак ;  

22. Разматрање молба ПМУ РТВ ПИНК за измирење меницама доспелих и         

будућих накнада за пружање медијских услуга путем кабловског преноса, за 

2017.годину;  

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

издата пружаоцу медијске услуге "Јефимија " д.о.о. – ТВ ТВ Јефимија, 

Крушевац;  

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

РТВ Мајданпек д.о.о., Мајданпек, Змај Јовина 3 – Радио Мајданпек 89,0 пре 

истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

1) Закона о електронским медијима;  

25. Разматрање и доношење одлуке по захтеву за враћање дозволе бр. 05-1231/17 од 

19.05.2017. године поднетом од стране РТВ Сокобања а.д., Ниш, Генерала Боже 

Јанковића 9;  
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26. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге ,,Tesla Production“ д.о.о. 

Београд-Раковица, ул. Седамнаестог Октобра бр. 27/23, Београд бр. 05-675/17 од 

15.03.2017. године за упис у  Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. 

тачка 2. Закона о електронским медијима;  

27. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге ,,Tesla Production“ д.о.о. 

Београд-Раковица, ул. Седамнаестог Октобра бр. 27/23, Београд бр. 05-675/17 од 

15.03.2017. године за упис у  Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. 

тачка 2. Закона о електронским медијима;  

28. Информација у вези са спровођењем контроле рада пружалаца медијских услуга 

у примени члана 84. Закона о електронским медијима (у даљем тексту Закона) 

као и надзором над извршавањем обавеза оператора електронских 

комуникационих мрежа прописаних чланом 100.Закона, сходно члану 24. и 100. 

став 14. Закона;  

29. Извештај са 45. састанка ЕПРЕ одржане у Единбургу, Шкотска; 

30. Разно; 

 

 

 

2. Усвајање записника са 186. редовне седнице Савета одржане дана 07. јуна 

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 186. редовне седнице Савета одржане дана 07. јуна 2017. 

године. 

 

 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера пружаоцу медијске услуге 

"Happy TV" d.o.o. Београд – Nacionalna Happy TV покренутог на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 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. Предмет бр: 07-1171/17 (позив за 11) 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским 

медијима према "Happy TV" d.o.o. Београд – Nacionalna Happy TV покренут на 

основу извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера број 07-1171/17-

1;   
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4. Доношење одлуке одлуке у поступку изрицања мера пружаоцу медијске 

услуге "Happy TV" d.o.o. Београд – Nacionalna Happy TV покренутог на 

основу извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

"Happy TV" d.o.o. Београд – Nacionalna Happy TV у емисији „Парови“ због 

вређана национална обележја (заставе) Републике Србије; Предмет бр: 07-

1243/17 (позив за 11)  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Изриче се мера упозорења пружаоцу медијске услуге "Happy TV" d.o.o. Београд 

– Nacionalna Happy TV због вређана национална обележја (заставе) Републике 

Србије у емисији „Парови“ емитованој дана 08. маја 2017. године.  

 

 

5. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на 

основу захтева Aрхиепископија београдско-карловачка Српске 

православне цркве, Београд, ул. Краља Петра и 5, Београд – Радио Слово 

љубве 107,3  бр. 05-625/17 од 09.03.2017. 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 

Aрхиепископије београдско-карловачке Српске православне цркве, Београд, ул. 

Краља Петра и 5, Београд – Радио Слово љубве 107,3, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима. 

 

 

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

захтева Радио телевизија Цариброд д.о.о. Димитровград, ул. Трг Др Зоран 

Ђинђић 2,  Димитровград – ТВ Цариброд, бр. 05-645/16 од 13.03.2017. 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 аудио-визуелне медијске услуге на основу захтева 

Радио телевизија Цариброд д.о.о. Димитровград, ул. Трг Др Зоран Ђинђић 2, 

 Димитровград – ТВ Цариброд, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 
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Накнада  за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу захтева за Радио 

телевизија Цариброд д.о.о. Димитровград, ул. Трг Др Зоран Ђинђић 2, 

 Димитровград – ТВ Цариброд утврђује се у складу са чланом 84. Закона о 

електронским медијима. 

 

 

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

захтева ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-

САВСКИ ВЕНАЦ, ул. Коче Поповића 9, Београд – ТВ ЈЕКА, бр. 05-510/17 од 

01.03.2017. 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 аудио-визуелне медијске услуге на основу захтева 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-САВСКИ 

ВЕНАЦ ул. Коче Поповића 9, Београд – ТВ ЈЕКА, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима. 

 

Накнада за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу захтева за 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-САВСКИ 

ВЕНАЦ ул. Коче Поповића 9, Београд – ТВ ЈЕКА утврђује се у складу са чланом 

84. Закона о електронским медијима. 

 

 

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

основу захтева ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО 

БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ, ул. Коче Поповића 9, Београд – W.W.M., бр. 

05-509/17 од 01.03.2017. 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 

 

Да се изда дозвола за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу 

захтева ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-САВСКИ 

ВЕНАЦ ул. Коче Поповића 9, Београд – W.W.M., сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима. 

 

Накнада за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу захтева за 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-САВСКИ 

ВЕНАЦ ул. Коче Поповића 9, Београд – W.W.M утврђује се у складу са чланом 

84. Закона о електронским медијима. 
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9. Доношење одлуке о преносу дозволе издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге IDJVideos doo Beograd, Панчевачки пут 36В, - IDJV бр. 

К266 од 29.9.2016. године, сходно члану 78. став 2.Закона о електонским 

медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на Нацрт уговора о преносу права од 01. 03. 2017. године на 

основу кога би се извршио пренос дозволе за пружање медијске услуге К266 од 

29.9.2016. године са имаоца наведене дозволе IDJVideos doo Beograd, 

Панчевачки пут 36В, - IDJV на стицаоца IDJ World doo Beograd, Панчевачки пут 

36В, - IDJV матични број 21243957. 

 

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; 

 Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се молба 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. 

 

Поништава се решење Савета Регулаторног тела за електронске медије о 

одузимању дозволе за пружање медијске услуге број 48/2007-5 пружаоцу 

медијску услуге ,,РТВ Енигма“ д.о.о., Пријепоље, ул. Нововарошка бб – ТВ 

Енигма. 

 

Доноси се привремено решење о утврђивању висине накнаде за пружање 

медијске услуге ,,РТВ Енигма“ д.о.о., Пријепоље, ул. Нововарошка бб – ТВ 

Енигма.  

 

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

је издата пружаоцу медијске услуге Привредном друштву за радио и 

телевизијске активности DUGA-SKY РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ДУГА доо из 

Пожаревца, ул. Косте Абрашевића бр. 30 - ТВ Viminacium;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за емитовање радио програма пре 

истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге услуге Привредном 
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друштву за радио и телевизијске активности DUGA-SKY РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 

ДУГА доо из Пожаревца, ул. Косте Абрашевића бр. 30 - ТВ Viminacium, због 

постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима; 

 

Позвати представника ТВ Viminacium на следећу седницу Савета Регулаторног 

тела за електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за 

покретање поступка одузимања дозволе. 

 

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

издата 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 

 

Одузима  се дозвола Регулаторног тела за електронске медије за пружање 

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

Пожаревац, Љубичевска - насеље бб - ТВ Дуга због постојања разлога из члана 

89. став 1. тачка 4) Закон о електронским медијима. 

 

Укида се Привремено решење Савета Регулаторног тела за електронске медије о 

утврђивању висине накнаде за пружање медијске услуге. 

 

Поднети предлог за извршење на основу извршне исправе за Привредно 

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

насеље бб - ТВ Дуга. 

 

13. 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 АПРИЛ  2017. године и доношење одлуке; Предмет бр: 07-1563/17 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца 

медијских услуга Предузеће за информисање и маркетинг Pink Internacional 

Company Друштво са ограниченом одговорношћу - ТВ Пинк, Радио дифузно 

предузеће Б92 А.Д. - ТВ Б92, Предузће за маркетинг, издавачку делатност, Прва 

телевизија Д.О.О. – Прва, Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и 

телевизију Happy TV Д.О.О.– Nacionalna Happy TV у вези са повредама одредби 

члана 12; 28.2; 29.1.2; 30.1; 32; 33.4; 33.5; 35.1; 35.2; 37.1; 37.3; 46.3.3; 65.2; 66.4 

Закона о електронских медија, а по извештају Службе за надзор и анализу за 

месец април 2017. године. 
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14. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

ПМУ ТВ Прва у емисији „Вече са Иваном Ивановићем“ емитованој дана 

2.јуна 2017. године  доношење одлуке; Предмет бр: 07-1521/17 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета већином гласова  донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка за изрицање мера предвиђених Законом о 

електронским медијима. 

 

15. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о захтеву Установе за 

информативну делатност Нова радио-телевизија Босилеград, Босилеград – 

Радио Босилеград за измену програмског елабората и доношење одлуке; 

Предмет бр: 07-306/17 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност за измену програмског елабората Нова радио-телевизија 

Босилеград, Босилеград – Радио Босилеград. 

16. Разматрање  и доношење одлуке поводом захтева „Linea electronics“ д.о.о. –

ПЈ КТВ Маркетинг из Зрењанина, ул. Цара Душана бр. 23- КТВ, за 

умањење накнаде за пружање медијске услуге;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се захтев „Linea electronics“ д.о.о. –ПЈ КТВ Маркетинг из Зрењанина, ул. 

Цара Душана бр. 23- КТВ за умањење месечне накнаде пружаоцу медијске 

услуге, као неоснован. 

 

17. Разматрање  и доношење одлуке поводом захтева „Linea electronics“ д.о.о. –

ПЈ КТВ Маркетинг из Зрењанина, ул. Цара Душана бр. 23- КТВ, за приступ 

другом мултиплексу у алотменту Чот- Венац; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 
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Одбија се захтев пружаоца медијске услуге Linea electronics“ д.о.о. –ПЈ КТВ 

Маркетинг из Зрењанина, ул. Цара Душана бр. 23- КТВ, за право на приступ 

алотменту Чот - Венац, ОДБИЈЕ. 

18.  Разматрање и доношење одлуке о исправци Привременог  Решења Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. 03-3212/13/17-3 од 31. марта 

2017. године о висини накнаде, за пружаоца медијске услуге  

„Информативни центар“ д.о.о. из Прибоја, трг ФАП-а бб – ТВ Прибој; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ИСПРАВЉА СЕ Привремено Решење Савета Регулаторног тела за електронске 

медије број 03-3212/13/17-3  од 31. марта 2017. године тако што:  

у изреци, први став, трећи ред, уместо износа „5.716,20 динара“ треба да пише  

          „162.854,64 динара“; 

    у изреци, први став, четврти ред, уместо износа „7.328,46 динара“ треба да пише  

           „208.788, динара“; 

         у изреци, други став,  уместо износа „476,35 динара“ треба да пише  

           „13.571,22 динара“; 

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

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

тела за електронске медије број  03-314/16-4 од 11.05.2016. године”. 

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

„Висина накнаде за пружање медијске услуге телевизије  утврђена је Решењем 

Савета Регулаторног тела за електронске медије број  03-314/16-4 од 11.05.2016. 

године”.  

У осталом делу Привремено Решење Савета Регулаторног тела за електронске 

медије број 05-3212/13/17-3 од 31. марта 2017. године остаје неизмењено. 

 

19. Разматрање листе кнадидата и доношење одлуке о избору једног члана 

Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија 

Војводине"(РТВ) (05-2496/16);  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

  

У складу са одредбама члана 4. Правилника о поступку именовања чланова 

Управног одбора Јавног медијског сервиса („Сл. гласник РС“, број 143/14), 

понавља се  Јавни конкурс за предлагање кандидата за једног члана Јавне 

медијске установе „Радио – телевизија Војводине“ – РТВ, бр. 05-2496/16-1 од 23. 

09. 2016. године („Сл. гласник РС“, број 80/16). 
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Оглас јавног конкурса, објавити на веб сајту Регулатора, у „Службеном гласнику 

Републике Србије" и једном штампаном јавном гласилу које се дистрибуира на 

подручју целе Републике.  

 

20. Разматрање листе кнадидата и доношење одлуке о избору једног члана 

Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија 

Војводине"(РТВ) (05-2562/16);  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

ОДЛУКУ 

За члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио – телевизија 

Војводине“  – РТВ  именује се мр Ненад Ђуретић, магистар политичких наука 

Ова Одлука, објављује се на веб сајту Регулатора и у једном штампаном јавном 

гласилу које се дистрибуира на подручју целе Републике.  

 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге "ТВ Телемарк" д.о.о. – ТМС ТВ 

Телемарк,Чачак ;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

ОДЛУКУ 

Обуставља се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре 

истека времена на  које је издата пружаоцу медијске услуге "ТВ Телемарк" д.о.о. 

Чачак – ТМС ТВ Телемарк;  

 

 

22. Разматрање молба ПМУ Предузећа за информисање и маркетинг „Pink 

International Company“ д.о.о. из Београда за измирење меницама доспелих и         

будућих накнада за пружање медијских услуга путем кабловског преноса, 

за 2017. годину;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

ОДЛУКУ 

Усваја се молба Предузећа за информисање и маркетинг „Pink International 

Company“ д.о.о. из Београда да годишњи износ накада за сва решења у 

2017.години , у укупном износу од 7.340.774,37 динара, измире путем 26 меница, 
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са роковима доспећа сваког петка у току једног календарског месеца с тим да 

прва рата доспева 10.07.2017.год. а последња 29.12.2017.године. 

 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге "Јефимија " д.о.о. – ТВ ТВ 

Јефимија, Крушевац;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

ОДЛУКУ 

Обуставља се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре 

истека времена на  које је издата пружаоцу медијске услуге " Јефимија " д.о.о. 

Крушевац – ТВ Јефимија;  

  

24. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге РТВ Мајданпек д.о.о., Мајданпек, Змај Јовина 3 – Радио Мајданпек 

89,0 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 

 

ОДЛУКУ 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге 

Регулаторног тела за електронске медије бр. 293/2008-5 од 01.07.2016. године 

издата пружаоцу медијске РТВ Мајданпек д.о.о., Мајданпек, Змај Јовина 3 – 

Радио Мајданпек 89,0 на локалном подручју – Лр80 (Мајданпек) пре истека 

времена на које је издата. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на седницу Савета Регулатора 

ради изјашњења о чињеници које су биле основ за покретање поступка 

одузимања дозволе. 

25. Разматрање и доношење одлуке по захтеву за враћање дозволе бр. 05-

1231/17 од 19.05.2017. године поднетом од стране РТВ Сокобања а.д., Ниш, 

Генерала Боже Јанковића 9;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

ОДЛУКУ 

Одбија се захтев за враћање дозволе за пружање медијске услуге број 211/2008-2 

поднет од стране РТВ Сокобања а.д., Ниш, Генерала Боже Јанковића 9, као 

неоснован.  
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26. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге ,,Tesla Production“ 

д.о.о. Београд-Раковица, ул. Седамнаестог Октобра бр. 27/23, Београд бр. 05-

675/17 од 15.03.2017. 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 

 

ОДЛУКУ 

Уписати пружаоца медијске услуге ,,Tesla Production“ д.о.о. Београд-Раковица, 

ул. Седамнаестог Октобра бр. 27/23, Београд 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. 

 

 

27. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге ,,Tesla Production“ 

д.о.о. Београд-Раковица, ул. Седамнаестог Октобра бр. 27/23, Београд бр. 05-

675/17 од 15.03.2017. 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 

 

ОДЛУКУ 

Уписати пружаоца медијске услуге ,,Tesla Production“ д.о.о. Београд-Раковица, 

ул. Седамнаестог Октобра бр. 27/23, Београд 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. 

 

28. Информација у вези са спровођењем контроле рада пружалаца медијских 

услуга у примени члана 84. Закона о електронским медијима (у даљем 

тексту Закона) као и надзором над извршавањем обавеза оператора 

електронских комуникационих мрежа прописаних чланом 100.Закона, 

сходно члану 24. и 100. став 14. Закона;  

 

Донето је Саопштење у вези са применом члана 84. и члана 100. Закона о 

електронским медијима од стране пружалаца медијских услуга и оператора 

електронских комуникационих мрежа 

 

„Након упућивања налога пружаоцима медијских услуга и операторима 

електронских комуникационих мрежа за достављање уговора о дистрибуцији 

програма, односно сагласности имаоца права на програм, уследила су бројна 

питања упућена Регулатору у погледу поступања по достављеним налозима 

односно примене члана 84. и 100. Закона о електронским медијима. 
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Савет Регулатора у циљу правилног поступања пружалаца медијских услуга и 

оператора електронских комуникационих мрежа у складу са одредбама члана 84. 

и 100. Закона, обавештава пружаоце медијских услуга и операторе да је 

потребно да Регулатору доставе важеће уговоре са операторима о дистрибуцији 

програма, односоно писане сагласности имаоца права на програме које 

дистрибуирају путем своје електронске комуникационе мреже.  

Недостављање уговора са операторима електронских комуникационих мрежа, 

односно сагласности имаоца права на програме или достављање уговора, 

односно сагласности, чији је рок важења истекао, представљаће основ за прекид 

дистрибуције програма односно подношење прекршајних пријава против 

оператора електронских комуникационих мрежа, сходно  одредбама члана 111. 

став 1. тачка 7) и став 2. тачка 7) Закона о електронским медијима.“ 

 

29.  Разматрање Извештаја са 45. састанка ЕПРЕ одржане у Единбургу, 

Шкотска  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

ОДЛУКУ 

Усвоја се Извештај са 45. састанка ЕПРЕ одржане у Единбургу, Шкотска  

 

 

30.  Разно 

1. Формира се Одбор за организацију састанка чланица БРАФ у Београду  у 

следећем саставу: проф. Мр Горан Пековић, Рајка Галин Ћертић, Ненад 

Јанковић и Гуљбехар Шабовић 

2. Следећа седница Савета заказује се за 13. 07. 2017. године 

 

Седница завршена у 12:00 часова. 

 

Записник сачинила: 

Начелница Правне службе 

 

Душица Благојевић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


