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Број: 

Датум:  

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 190. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 30. октобра 2017. године, са почетком у 12.00 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 

 

Седници су присуствовали и: 

 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор 

2. Ненад Јанковић, генерални секретар 

3. Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу 

4. Никола Попмихајлов, медијски аналитичар 

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 189. редовне седнице Савета одржане дана 29.9.2017. 

године и записника са  289. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане 10. 10. 2017. године; 

3. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Финансијског плана Регулаторног 

тела за електронске медије за 2018. годину; 

4. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Плана интегритета Регулаторног тела 

за електронске медије; 
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5. Доношење одлуке у поступку о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге 

„Удружење Рома Нови Сад“ из Новог Сада, ул. Капетана Берића 1/А – Радио 

Романо Кинг пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 

99. Закона о електронским медијима; (представник позван у 12 часова) 

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио телевизија 

и продукција Свилајнац д.о.о. из Свилајнца, ул. Миле Јовановић браде бр. 13 – 

Радио Свилајнац 107,6 за продужење дозволе за пружање медијске услуге; 

7. Разматрање и одлучивање о издавању дозволе за пружање медијске услуге основу 

захтева DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU REGIONALNI 

RADIJSKO-TELEVIZIJSKI CENTAR SREM RUMA- OGRANAK M TELEVIZIJA 

SREMSKA MITROVICA , ул. Стари Шор бр. 37, Сремска Митровица – Градска 

М телевизија, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

8. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге 

пружаoцу медијске услуге Румунском удружењу „Викториа“, ул. Патријарха 

Рајачића бр. 22, Вршац - TV VICTORIA, пре времена на које је издата сходно 

одредби из члана 89. тачка 4 Закона о електронским медијима) 

9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу по пријави ПМУ ТВ Смедерево 

друштва са ограниченом одговорношћу, Смедерево - Телевизија СД против 

Друштва за радио и телевизијске активности Copernikus Cabel Networks д.о.о., 

Ниш – TV K::CN ISTOK због истицања одзивног знака који није у сагласности са 

дозволом чиме су повређени чланови 81 и 82 став 1 тачка 9 Закона о електронским 

медијима и доношење одлуке; Предмет бр:  07-1833/17 

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

дужности о непоступању по налогу за доставу снимка програма од 27. јуна 2017. 

године од стране пружаоца медијских услуга Предузећа за издавачку делатност, 

радио и телевизију МЕЛОС доо, Краљево - ТВ  Мелос; (пријава заменице 

градоначелника града Краљева 07-1755/17-6) 

11. 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 АВГУСТ 2017. 

године и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2389/17 

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

„Извештај о периодичном надзору локалних комерцијалних пружалаца медијске 

услуге„  и доношење одлуке; Предмет бр:  

13. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске услуге 

ПМУ Pink International Company d.o.o. из Београда за Радио Pink и СТАР ТВ-кабл 

и доношење одлуке; 

14. Разматрање молбе пружаоца медијске услуге Privrednog društva Radio-televizija 

Kragujevac doo из Крагујевца, ул. Бранка Радичевића  бр. 9 - ТВ Крагујевац,  за 

ослобођење од плаћања накнаде за пружање медијске услуге, због не емитовања 

програма у периоду од 25.01.2017. године до 21.08.2017. године и доношење 

одлуке; 

15. Разно; 

 

1. Усвајање дневног реда; 

 

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

једногласно усвојио дневни ред 190. редовне седнице: 
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1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 189. редовне седнице Савета одржане дана 29.9.2017. 

године и записника са  289. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане 10. 10. 2017. године; 

3. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Финансијског плана 

Регулаторног тела за електронске медије за 2018. годину; 

4. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Плана интегритета Регулаторног 

тела за електронске медије; 

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија и продукција Свилајнац д.о.о. из Свилајнца, ул. Миле Јовановић 

браде бр. 13 – Радио Свилајнац 107,6 за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге; 

6. Разматрање и одлучивање о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

основу захтева DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

REGIONALNI RADIJSKO-TELEVIZIJSKI CENTAR SREM RUMA- 

OGRANAK M TELEVIZIJA SREMSKA MITROVICA , ул. Стари Шор бр. 37, 

Сремска Митровица – Градска М телевизија, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

7. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске 

услуге пружаoцу медијске услуге Румунском удружењу „Викториа“, ул. 

Патријарха Рајачића бр. 22, Вршац - TV VICTORIA, пре времена на које је 

издата сходно одредби из члана 89. тачка 4 Закона о електронским медијима) 

8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу по пријави ПМУ ТВ 

Смедерево друштва са ограниченом одговорношћу, Смедерево - Телевизија 

СД против Друштва за радио и телевизијске активности Copernikus Cabel 

Networks д.о.о., Ниш – TV K::CN ISTOK због истицања одзивног знака који 

није у сагласности са дозволом чиме су повређени чланови 81 и 82 став 1 

тачка 9 Закона о електронским медијима и доношење одлуке; Предмет бр:  

07-1833/17 

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

дужности о непоступању по налогу за доставу снимка програма од 27. јуна 

2017. године од стране пружаоца медијских услуга Предузећа за издавачку 

делатност, радио и телевизију МЕЛОС доо, Краљево - ТВ  Мелос; (пријава 

заменице градоначелника града Краљева 07-1755/17-6) 

10. 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 АВГУСТ 2017. године и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2389/17 

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

„Извештај о периодичном надзору локалних комерцијалних пружалаца 

медијске услуге„  и доношење одлуке; Предмет бр:  

12. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ Pink International Company d.o.o. из Београда за Радио Pink и 

СТАР ТВ-кабл и доношење одлуке; 

13. Разматрање молбе пружаоца медијске услуге Privrednog društva Radio-

televizija Kragujevac doo из Крагујевца, ул. Бранка Радичевића  бр. 9 - ТВ 
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Крагујевац,  за ослобођење од плаћања накнаде за пружање медијске услуге, 

због не емитовања програма у периоду од 25.01.2017. године до 21.08.2017. 

године и доношење одлуке; 

14. Разно; 

 

 

 

2. Усвајање записника са 189. редовне седнице Савета одржане дана 29.9.2017. 

године и записника са  289. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане 10. 10. 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 189. редовне седнице Савета одржане дана 29.9.2017. године и 

записника са  289. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије 

одржане 10. 10. 2017. године. 

 

3. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Финансијског плана 

Регулаторног тела за електронске медије за 2018. годину; 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2018. годину. 

 

4. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Плана интегритета Регулаторног 

тела за електронске медије; 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се План интегритета Регулаторног тела за електронске медије. 

План интегритета и предложене мере доставити Агенцији за борбу против корупције 

Одређује се Александра Јанковић као лице које је одговорно за контролу и 

спровођење одабране мере побољшања активности 

Мере ће се спровести у року од 3 године 

Разрешава се именована радна група која је израдила План интегритета. 
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5. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера пружаоцу 

медијске услуге Наша телевизија д.о.о маркетиншке активности продукција 

и радио дифузна делатност Београд, ул. Табановачка бр. 5 – Наша;  

 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак изрицања мера. 

Упутити пружаоцу медијске услуге Наша телевизија д.о.о маркетиншке активности 

продукција и радио дифузна делатност Београд, ул. Табановачка бр. 5 – Наша допис 

у вези са начином и поступком измене идентификационог знака и са упозорењем да 

непоступање прописано законом представља основ за изрицање мера. 

 

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија и продукција Свилајнац д.о.о. из Свилајнца, ул. Миле Јовановић 

браде бр. 13 – Радио Свилајнац 107,6 за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге; 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ Радио телевизија и продукција Свилајнац д.о.о. из Свилајнца, 

ул. Миле Јовановић браде бр. 13 – Радио Свилајнац 107,6 за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге. 

 

7. Разматрање и одлучивање о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

основу захтева DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

REGIONALNI RADIJSKO-TELEVIZIJSKI CENTAR SREM RUMA- 

OGRANAK M TELEVIZIJA SREMSKA MITROVICA , ул. Стари Шор бр. 37, 

Сремска Митровица – Градска М телевизија, 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 DRUŠTVO 

SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU REGIONALNI RADIJSKO-TELEVIZIJSKI 

CENTAR SREM RUMA- OGRANAK M TELEVIZIJA SREMSKA MITROVICA , ул. 

Стари Шор бр. 37, Сремска Митровица – Градска М телевизија, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима. 
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Утврђује се решењем накнада за пружање медијске услуге радија на основу захтева 

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU REGIONALNI RADIJSKO-

TELEVIZIJSKI CENTAR SREM RUMA- OGRANAK M TELEVIZIJA SREMSKA 

MITROVICA , ул. Стари Шор бр. 37, Сремска Митровица – Градска М телевизија, 

сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 

 

8. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за 

пружање медијске услуге пружаoцу медијске услуге Румунском удружењу 

„Викториа“, ул. Патријарха Рајачића бр. 22, Вршац - TV VICTORIA, пре 

времена на које је издата сходно одредби из члана 89. тачка 4 Закона о 

електронским медијима); 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге према Румунско 

удружење „Викториа“, ул. Патријарха Рајачића бр.22, Вршац- TV VICTORIA, пре 

времена на које је издата због постојања разлога из члана 88. тачка) Закона о 

електронским медијима;  

Позвати представника  TV VICTORIA на седницу Саетра Реулатора, ради изјашњења 

о чињеници која је била основа за покретање поступка. 

 

9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу по пријави ПМУ ТВ 

Смедерево друштва са ограниченом одговорношћу, Смедерево - Телевизија 

СД против Друштва за радио и телевизијске активности Copernikus Cabel 

Networks д.о.о., Ниш – TV K::CN ISTOK због истицања одзивног знака који 

није у сагласности са условима из дозволе; 

  

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се пријава ПМУ ТВ Смедерево друштва са ограниченом одговорношћу, 

Смедерево – Телевизија СД против Друштва за радио и телевизијске активности 

Copernikus Cabel Networks д.о.о., Ниш – TV K::CN ISTOK због истицања одзивног 

знака који није у сагласности са дозволом. 

Упутити пружаоцу медијске услуге Друштво за радио и телевизијске активности 

Copernikus Cabel Networks д.о.о., Ниш – TV K::CN ISTOK допис којим се указује на 

обавезу поштовања услова из дозволе који се односи на истицање идентификационог 

знака односно, његовог графичког решења. 
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10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности о непоступању по налогу за доставу снимка програма од 27. јуна 

2017. године од стране пружаоца медијских услуга Предузећа за издавачку 

делатност, радио и телевизију МЕЛОС доо, Краљево - ТВ  Мелос; 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак за изрицање мера против ПМУ Предузећа за издавачку 

делатност, радио и телевизију МЕЛОС доо, Краљево - ТВ  Мелос због непоступања 

по налогу за доставу снимка програма. 

 

11. 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 АВГУСТ 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; 35.1; 37.1; 37.3; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе 

за надзор и анализу за месец август 2017. године. 

 

12. Разматрање информације о тематском извештају Службе за надзор и анализу 

под називом „Извештај о периодичном надзору локалних комерцијалних 

пружалаца медијске услуге„  и доношење одлуке. 

Констатује се да је Савет упознат са садржином Извештаја, након чега је донео 

следећу 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Налаже се стручној служби да, у вези са наводима из Извештаја, обави разговоре са 

свим представницима пружалаца медијских услуга чији је програмски садржај 
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предмет Извештаја и да о обављеним разговорима достави Савету извештај ради 

доношења даљих одлука. 

  

13. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ Pink International Company d.o.o. из Београда за Радио Pink и 

СТАР ТВ-кабл и доношење одлуке; 

 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се молба Предузећа за информисање и маркетинг „Pink International Company“ 

д.о.о. из Београда за додатни рок за измирење укупног износа дуга од  636.571,45 

динара за Радио Pink и СТАР ТВ-кабл, у три једнаке рате уз достављање меница на 

следећи начин: 

1. Потребно је да достави 3 менице за Радио Pink на износ од по 180.618,02 

динара са роковима доспећа 25.октобар, 25.новембар и 25.децембар 

2017.године, што укупно представља  дуг од 541.854,06 динара. 

2. Такође, потребно је да достави 3 менице за СТАР ТВ-кабл. на износ од по 

31.572,47 динара са роковима доспећа 25.октобар, 25.новембар и 25.децембар 

2017.године, што укупно представља  дуг од 94.717,41 динара. 

 

14. Разматрање молбе пружаоца медијске услуге Privrednog društva Radio-

televizija Kragujevac doo из Крагујевца, ул. Бранка Радичевића  бр. 9 - ТВ 

Крагујевац  и доношење одлуке; 

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 Privrednog društva Radio-televizija 

Kragujevac doo из Крагујевца, ул. Бранка Радичевића  бр. 9 - ТВ Крагујевац. 

 

 

15. Захтев СОС канала за стављање ван снаге решења о висини накнаде; 

 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

1. У делу којим се којим се захтева поништавање решења о одређивању 

накнаде за емитовање програма и то решења: бр. 851/06 од 24.10.2006. 

године, бр. 1341/04 од 16.11.2007. године одбацује се као неблаговремен а  
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захтев за поништај привременог решење бр. 3587/08 од 28.11.2008. године 

које је замењено решењем 05-1559/10/11 од 03.06.2011. године које је 

укинуто пресудом Управног суда бр. 4 У. 7372/11, одбацује се као 

недозвољен 

2. У делу којим се захтева ослобађање од плаћања накнаде за емитовање 

програма почев од 20.11.2006. године као дана издавања дозволе бр. 

14/2006 за емитовање програма па закључно са 24.04.2009. године, одбија 

се као неоснован и 

3. У делу којим се тражи поврћај средстава уплаћених по основу решења бр. 

851/06 од 24.10.2006. године, бр. 1341/04 од 16.11.2007. године одбија се 

као неоснован. 

 

16. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге «GOLD AM» 

комуникације ДОО, Велико Градиште, Средњево, - Радио «GOLD AM 103,3» 

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 ПМУ за продужење дозволе. 

 

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

захтева Удружење грађана ,,Udruženje SPEK3“, ул. Косовска бр. 24, 

Бујановац – Телевизија Спектри 3, бр. 05-2189/17 од 14.09.2017. 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 

Удружење грађана ,,Udruženje SPEK3“, ул. Косовска бр. 24, Бујановац – Телевизија 

Спектри 3, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

18. Захтев за приступ информацији од јавног значаја Радосава Танасковића, 

кандидата за члана УО РТС; 

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 за доставу аудио записа. 

 

19. Разматрање текста Интерпретативног саопштења у вези са појашњењем 

члана 106. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се текст Интерпретативног саопштења у вези са појашњењем члана 106. 

Закона о електронским медијима. 

Текст Интерпретативног саопштења објавити на сајту Регулатора. 

 

20. Разно 

Информација о допису Покрета слободних грађана;  

Констатује се да је Савет упознат са дописом Покрета слободних грађана. 

 

 

Седница завршена у 13:45 часова. 

 

Записник сачинио: 

МЕДИЈСКИ АНАЛИТИЧАР 

 

Никола Попмихајлов 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


