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Број: 

Датум:  

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 188. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 13. јула 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. мр. Горана Пековић, члан Савета 

4. Ђорђе Возаревић члан Савета 

5. Радоје Кујовић члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

 

 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор 

2. Ненад Јанковић, генерални секретар 

3. Душица Благојевић, начелник правне службе 

4. Стевица смедеревац, начелник службе за надзор и анализу 

5. Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета 

Седница је одржана у седишту Регулаторног тела за електронске медије, Трг 

Николе Пашића 5, Београд, у сали за одржавање седница, на IV спрату. 

 

Седницом је председавао, заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић који 

је констатовао да седници присуствује већина чланова Савета, те да Савет има кворум 

за рад и пуноправно одлучивање. 

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 187. редовне седнице одржане дана 28. јуна 2017. године; 

3. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;   
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4. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

5. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

6. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

7. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

8. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

9. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

10. 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;  

11. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

12. Доношење одлуке у поступку одузимања  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;  

13. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

14. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

15. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

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

издата пружаоцу медијске услуге  Телевизија Лесковац о.д. – ТВ Лесковац, 
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Лесковац 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 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;  

18. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

19. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

20. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

21. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

22. Доношење одлуке у поступку одузимања  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;  

23. 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;  

24. 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;  

25. 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;  

26. 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;  

27. Доношење одлуке у поступку 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; 
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28. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу  медијске услуге телевизије Привредно друштво ТВ Пирот 

д.о.о. – ТВ Пирот из Пирота због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима.;  

29. 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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

издата пружаоцу  медијске услуге телевизије Аутотранспортно предузеће "Palma 

export-import" д.о.о. – ТВ Палма плус из Јагодине због постојања разлога из 

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

31. 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;  

32. Доношење одлуке   о утврђивању разлике између прихода и расхода 

регулаторног тела за електронске медије за 2016.годину;  

33. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности о програмском садржају ТВ Б92 у емисији „ТВ Чорба“ приказаном 

дана 19.06.2017. године у 18:35 и 23:00 часа и доношење одлуке; 

34. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности о програмском садржају приказаном на Хепи ТВ у ријалитију 

„Парови“ и доношење одлуке; 

35. 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 МАЈ 2017. 

године и доношење одлуке;  

36. Разматрање тематског извештаја Службе за надзор и анализу „Заштита права 

малолетника, законски оквир и примери из праксе“ и доношење одлуке;  

37. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија Куршум доо, Куршумлија, ул. Палих бораца  бр. 79 - Радио 

Куршумлија 102,6 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

38. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге „Radio 

Active“ друштво са ограниченом одговорношћу из Бечеја, ул. Зелена улица бр. 

30, Бечеј – Naxi Active Radio 105,4 , за промену власничке структуре; 

39. Доношење одлуке о давању сагласности на промену скраћеног 

идентификационог знака пружаоца медијских услуга ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 

РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД , ул. Коче Поповића 9 – O3;  

40. 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;  

41. Разматрање и доношење одлуке у поступку одлучивања о наставку спровођења 

извршења према извршном дужнику Акционарском друштво „Тимочка 

телевизија и радио“ Зајечар, ул. Љубе Нешића бр. 38; 
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42. Разно; 

 

1. Усвајање дневног реда; 

 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

 

1. Информација финансијске службе о дуговању ПМУ;  

2. Разматрање и доношење одлуке о подношењу захтева за покретање прекршајног 

поступка против оператора електронских комуникационих мрежа;  

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

телевизије Национална Happy TV (Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, 

радио и телевизију Happy TV Д.О.О.)  емитованом у периоду од  5. – 10. јул 

2017. у времену од 00 до 04 часа и доношење одлуке;  

4. Разматрање захтева  ЈМУ РТС да се током приказивања ТВ серије „Сенке над 

Балканом“, као садржаја од националног значаја, омогући емитовање блокова 

огласних порука у трајању од девет минута у сату и доношење одлуке;  

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

захтева Radiotelevizija BK TELECOM d.o.o. Beograd-Stari grad , ул. Теразије 28, 

Београд  – БК, бр. 05-1678/17 од 26.06.2017. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

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

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 188. редовне седнице: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 187. редовне седнице одржане дана 28. јуна 2017. 

године; 

3. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;   

4. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

5. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

6. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

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

који је издата пружаоцу медијске услуге  "Дискос" д.о.о. за издавање и 
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производњу носача звука и слике– ТВ Дискос, Александровац, 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  ТВ Галаксија 32 д.о.о. – ТВ 

Галаксија, Чачак 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  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;  

10. 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;  

11. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

12. Доношење одлуке у поступку одузимања  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;  

13. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

14. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

15. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

16. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

17. Доношење одлуке у поступку одузимања  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;  

18. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  
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19. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

20. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

21. Доношење одлуке у поступку одузимања 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;  

22. Доношење одлуке у поступку одузимања  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;  

23. 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;  

24. 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;  

25. 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;  

26. 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;  

27. Доношење одлуке у поступку 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; 

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

који је издата пружаоцу  медијске услуге телевизије Привредно друштво ТВ 

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

1. тачка 8 Закона о електронским медијима.;  

29. 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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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30. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу  медијске услуге телевизије Аутотранспортно 

предузеће "Palma export-import" д.о.о. – ТВ Палма плус из Јагодине због 

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

медијима;  

31. 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;  

32. Доношење одлуке   о утврђивању разлике између прихода и расхода 

регулаторног тела за електронске медије за 2016.годину;  

33. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности о програмском садржају ТВ Б92 у емисији „ТВ Чорба“ 

приказаном дана 19.06.2017. године у 18:35 и 23:00 часа и доношење одлуке; 

34. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности о програмском садржају приказаном на Хепи ТВ у ријалитију 

„Парови“ и доношење одлуке; 

35. 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 МАЈ 2017. године и доношење одлуке;  

36. Разматрање тематског извештаја Службе за надзор и анализу „Заштита 

права малолетника, законски оквир и примери из праксе“ и доношење 

одлуке;  

37. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија Куршум доо, Куршумлија, ул. Палих бораца  бр. 79 - Радио 

Куршумлија 102,6 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

38. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

„Radio Active“ друштво са ограниченом одговорношћу из Бечеја, ул. Зелена 

улица бр. 30, Бечеј – Naxi Active Radio 105,4 , за промену власничке 

структуре; 

39. Доношење одлуке о давању сагласности на промену скраћеног 

идентификационог знака пружаоца медијских услуга ПРИВРЕДНО 

ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД , ул. Коче 

Поповића 9 – O3;  

40. 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;  

41. Разматрање и доношење одлуке у поступку одлучивања о наставку 

спровођења извршења према извршном дужнику Акционарском друштво 

„Тимочка телевизија и радио“ Зајечар, ул. Љубе Нешића бр. 38; 

42. Информација финансијске службе о дуговању ПМУ;  

43. Разматрање и доношење одлуке о подношењу захтева за покретање 

прекршајног поступка против оператора електронских комуникационих 

мрежа;  
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44. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

телевизије Национална Happy TV (Предузеће за маркетинг, издавачку 

делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О.)  емитованом у периоду од  

5. – 10. јул 2017. у времену од 00 до 04 часа и доношење одлуке;  

45. Разматрање захтева  ЈМУ РТС да се током приказивања ТВ серије „Сенке 

над Балканом“, као садржаја од националног значаја, омогући емитовање 

блокова огласних порука у трајању од девет минута у сату и доношење 

одлуке;  

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

захтева Radiotelevizija BK TELECOM d.o.o. Beograd-Stari grad , ул. Теразије 

28, Београд  – БК, бр. 05-1678/17 од 26.06.2017. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима; 

 

 

 

2. Усвајање записника са 187. редовне седнице одржане дана 28. 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  187. редовне седнице одржане дана 28. јуна 2017. године. 

 

 

 

3. Доношење одлуке у поступку одузимања 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ 4С 

д.о.о. – ТВ 4С, Бојник. 

 

 

4. Доношење одлуке у поступку одузимања 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; 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге ТВ Банат 

д.о.о. – ТВ Банат, Вршац. 

 

 

5. Доношење одлуке у поступку одузимања 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 

 

Одлаже се доношење одлуке.  

 

 

6. Доношење одлуке у поступку одузимања 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ 

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

 

 

7. Доношење одлуке у поступку одузимања 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Дискос" 

д.о.о. за издавање и производњу носача звука и слике– ТВ Дискос, Александровац. 
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8. Доношење одлуке у поступку одузимања 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 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

 

 

9. Доношење одлуке у поступку одузимања 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Друштво 

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

 

 

10. 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ 

Голија д.о.о. – ТВ Голија, Ивањица. 

 

 

11. Доношење одлуке у поступку одузимања 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; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Маја Павловић. 
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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 у року од 30 дана. 

 

 

 

12. Доношење одлуке у поступку одузимања  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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ 

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

 

 

13. Доношење одлуке у поступку одузимања 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 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

 

 

14. Доношење одлуке у поступку одузимања 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, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ 

Крушевац д.о.о. – ТВ Крушевац, Крушевац. 
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15. Доношење одлуке у поступку одузимања 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ 

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

 

 

16. Доношење одлуке у поступку одузимања 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; 

 

Седници су приступили представници ПМУ Наташа Ђорђевић и Снежана 

Пејчић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

 

 

17. Доношење одлуке у поступку одузимања  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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ Нови 

Пазар д.о.о. – РТВ Нови Пазар, Нови Пазар. 
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18. Доношење одлуке у поступку одузимања 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге "Радио-

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

 

  

 

19. Доношење одлуке у поступку одузимања 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 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

 

 

20. Доношење одлуке у поступку одузимања 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; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Јовица Шешлак. 

 

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 у року од 45 дана. 

 

 

21. Доношење одлуке у поступку одузимања 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; 



15 

 

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 Spektri 

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

Покреће се поступак принудне наплате потраживањем. 

 

 

 

22. Доношење одлуке у поступку одузимања  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; 

 

Седници су приступили представници ПМУ Анита Дурлић и Драгослав 

Богдановић. 

 

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 у року од 30 дана.  

 

 

 

23. 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; 

 

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 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 Станислав Шишић 

 



16 

 

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 у року од 30 дана. 

 

 

 

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

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

Мелос-кабл. из Краљева због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге телевизије 

Мелос д.о.о. – ТВ Мелос-кабл. из Краљева. 

 

 

 

26. 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. 

 

 

27. Доношење одлуке у поступку 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; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Ана Росић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола 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. 

 

 

 

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

који је издата пружаоцу  медијске услуге телевизије Привредно друштво 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге телевизије 

Привредно друштво ТВ Пирот д.о.о. – ТВ Пирот из Пирота. 

 

 

29. 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Linea 

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

 

 

 

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

који је издата пружаоцу  медијске услуге телевизије Аутотранспортно 

предузеће "Palma export-import" д.о.о. – ТВ Палма плус из Јагодине због 

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

медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге телевизије 

Аутотранспортно предузеће "Palma export-import" д.о.о. – ТВ Палма плус из Јагодине. 

 

 

 

31. 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; 

 

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 

РТВ Шабац д.o.o. – ТВ Шабац  из Шапца. 

  

 

 

32. Доношење одлуке   о утврђивању разлике између прихода и расхода 

регулаторног тела за електронске медије за 2016.годину; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се разлика између прихода и расхода регулаторног тела за електронске 

медије за 2016.годину. 

 

 

33. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности о програмском садржају ТВ Б92 у емисији „ТВ Чорба“ 

приказаном дана 19.06.2017. године у 18:35 и 23:00 часа и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да упути допис ПМУ Радио дифузно предузеће Б92 

А.Д. - ТВ Б92 и укаже на пропусте који су начињени у емисији „ ТВ Чорба“ како се 

слични не би понавили. 
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34. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности о програмском садржају приказаном на Хепи ТВ у ријалитију 

„Парови“ и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нама места покретању поступка. 

 

 

35. 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 МАЈ 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, 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; 

34.4; 35.1; 35.2; 37.1; 37.2; 37.3; 46.3.3; 50.1; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а 

по извештају Службе за надзор и анализу за месец мај 2017. године. 

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

 

 

36. Разматрање тематског извештаја Службе за надзор и анализу „Заштита 

права малолетника, законски оквир и примери из праксе“ 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. 
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37. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија Куршум доо, Куршумлија, ул. Палих бораца  бр. 79 - Радио 

Куршумлија 102,6 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 

 

Усваја се захтев за продужење дозволе пружаоцу медијске услуге Радио 

телевизија Куршум доо, Куршумлија, ул. Палих бораца  бр. 79 - Радио Куршумлија 

102,6. 

  

38. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

„Radio Active“ друштво са ограниченом одговорношћу из Бечеја, ул. Зелена 

улица бр. 30, Бечеј – Naxi Active Radio 105,4 , за промену власничке 

структуре; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Донеси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре Radio Active“ друштво са ограниченом одговорношћу из Бечеја, ул. Зелена 

улица бр. 30 – Naxi Active Radio 105,4, која би била извршена тако што би његови 

досадашњи оснивачи Омладинска задруга Стари Бечеј, Бечеј – у ликвидацији свој 

укупни удео у висини од 13% и Пик-Бечеј акционарско друштво за производњу и 

прераду пољопривредних производа Бечеј свој укупни удео у висини од 51,28% 

пренели на новог оснивача Ференц Берчека из Бечеја, ЈМБГ 1704974830028, неће 

настати стање којим се нарушава медијски плурализам. 

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

промену података у дозволи за емитовање програма који се односе на власничку 

структуру наведеног пружаоца медијске услуге. 

 

 

39. Доношење одлуке о давању сагласности на промену скраћеног 

идентификационог знака пружаоца медијских услуга ПРИВРЕДНО 

ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД , ул. Коче 

Поповића 9 – O3; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

ОДОБРАВА СЕ промена идентификационог знака пружаоца медијске услуге 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД , ул. Коче 

Поповића 9 – O3 у нови скраћени идентификациони знак „CCC“. 

 

Одобрену промену скраћеног идентификационог знака емитера пружаоца 

медијске услуге ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-СТАРИ 

ГРАД , ул. Коче Поповића 9 – O3- CCC, извршити у Регистру медијских услуга. 

 

 

 

40. 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 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. 

434/2009-2 од 09.02.2017. године, покренут према 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 

на седници одржаној дана 28.06.2017. године, због постојања разлога из члана 99) 

Закона о електронским медијима. 

 

 

 

41. Разматрање и доношење одлуке у поступку одлучивања о наставку 

спровођења извршења према извршном дужнику Акционарском друштво 

„Тимочка телевизија и радио“ Зајечар, ул. Љубе Нешића бр. 38; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Донеси се одлука  да се спровођење извршења настави непосредном погодбом. 

 

 

 

42. Информација финансијске службе о дуговању ПМУ; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови савета упознати са информацијом. 

 

 

 

43. Разматрање и доношење одлуке о подношењу захтева за покретање 

прекршајног поступка против оператора електронских комуникационих 

мрежа; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Покреће се прекршајни поступк против оператора електронских 

комуникационих мрежа. 

1. EXE NET d.o.o., Ниш, ул. Цара Душана бр. 85 

2. JOTEL d.o.o., Ниш, ул. Булевар Немањића бр. 31/47 

3. BEOTELNET-ISP d.o.o., Београд, ул. Булевар војводе Мишића бр. 37 

4. RADIJUS VEKTOR d.o.o., Београд, ул. Милентија Поповића бр. 9 

5. AVCOM d.o.o., Београд, ул. 27. Марта бр. 36/24 

6. TELEMARK SYSTEM d.o.o., Чачак, ул. Светог Саве бр. 35 

7. CHARLIE + MILAN PAVLOVIĆ pr, Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 19 

8. KTL TELEKOMUNIKACIJE d.o.o., Лозница, ул. Поп Лукина бр. 2 

9. LIMES TELEKOMUNIKACIJE d.o.o., Деспотовац, ул. Таковска бр. 4/2 

10. SRB Digital d.o.o.,Нови Пазар, ул. Кеј 37 санђачке дивизије бр. 29а 

11. JM OSKAR d.o.o., Куршумлија, ул. Милоја Закића бр. 29 

12. INVEST-INŽENJERING d.o.o., Нови Сад, ул. Пут шајкашког одреда бр. 5а 

13. ORION TELEKOM d.o.o., Београд, ул. Насеље Земун Поље, Мала пруга бр. 8 

14. PANTIĆ ELECTRONIC CABLE TELEVISION d.o.o., Ритопек, ул. Палих бораца 

бр.1. 

  

 

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

телевизије Национална Happy TV (Предузеће за маркетинг, издавачку 

делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О.)  емитованом у периоду од  

5. – 10. јул 2017. у времену од 00 до 04 часа и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да упути допис ПМУ Предузеће за маркетинг, 

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

укаже на пропусте који су начињени како се слични не би понавили. 
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45. Разматрање захтева  ЈМУ РТС да се током приказивања ТВ серије „Сенке 

над Балканом“, као садржаја од националног значаја, омогући емитовање 

блокова огласних порука у трајању од девет минута у сату и доношење 

одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Дозвоњава се ЈМУ РТС да се током приказивања ТВ серије „Сенке над 

Балканом“, као садржаја од националног значаја, омогући емитовање блокова огласних 

порука у трајању од девет минута у сату. 

  

 

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

захтева Radiotelevizija BK TELECOM d.o.o. Beograd-Stari grad , ул. Теразије 

28, Београд  – БК, бр. 05-1678/17 од 26.06.2017. 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 на основу захтева Radiotelevizija 

BK TELECOM d.o.o. Beograd-Stari grad , ул. Теразије 28, Београд  – БК, бр. 05-1678/17 

од 26.06.2017. 

Седница завршена у 12:20 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


