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Број: 

Датум:  

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 197. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 30. маја 2018. године, са почетком у 12 часова. 

 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Александра Јанковић члан Савета 

3. Оливера Зекић члан Савета 

4. мр. Горана Пековић, члан Савета 

5. Ђорђе Возаревић члан Савета 

6. Радоје Кујовић члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

 

1. Ненад Јанковић, генерални секретар 

2. Душица Благојевић, начелник правне службе 

3. Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу 

4. Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета 

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

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

 

Седницом је председавао, заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић који 

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

за рад и пуноправно одлучивање. 

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 196. редовне седница Савета РЕМ-а одржане дана 18. 

априла 2018. године, записника са 303. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 

дана 19. априла 2018. године, 304. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

8. маја 2018. године, 305. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 18. маја 

2018. године, 306. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 21. маја 2018. 

године, 307. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 23. маја 2018. 

године;  
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3. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге 

број К217 издате имаоцу RTV ENTER DOO Niš-Palilula, Ниш, ул. Горичка 35 - 

ЕНТЕР ТВ, сходно члану 89. став 1 тачка 1) и члану 90. Закона о електронским 

медијима;  

4. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге 

број К140-1 издате имаоцу ,,Друштво за производњу ТВ програма маркетинг и 

издавачку делатност СВЕ НА ДЛАНУ д.о.о.“, ул. Железничка бб, Чачак – Све на 

длану 1, сходно члану 89. став 1. тачка 1) и члану 90. Закона о електронским 

медијима;   

5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге 

бр. К 203 од 16.06.2015. године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге UNIJA PLUS DOO APATIN, ул. Вукице Митровић 11, Апатин – ТВ 025 

Инфо, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;  

6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге 

бр. К 382 од 29.01.2018. године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге Удружење грађана "Радио Кулпин", Школска 37, Кулпин – Радио Кулпин 

104,8 FM, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;  

7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. – ТВ ЈЕКА – кабл. из Београда, због 

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

8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. из Београда – MTS CLASSIC – кабл 

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

медијима;  

9. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. из Београда – ОК КАНАЛ – кабл због 

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

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. из Београда – МТС – кабл због 

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

11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. из Београда – W.W.M. – кабл због 

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

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво за производњу и услуге „Реноар“ д.о.о. из Пожаревца – ТВ 

ДУГА – кабл због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима;  

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе  пружаоцу медијске услуге  

„Флеш  Плус„ д.о.о. из Аранђеловца – ТВ ФЛЕШ ПЛУС – кабл због постојања 

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

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Радио телевизија „Prima Internacional“ д.о.о. из Бајине Баште – ТВ ПРИМА – 

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

медијимa;  
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15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

RTV Prima internacional  д.о.о. из Бајине Баште – ТВ Прима због постојања 

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

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

„Инфо Рас„ д.о.о. из Београда – ТВ РАС – кабл. због постојања разлога из члана 

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

17. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде 

за пружање медијске услуге NOVA.RS TELEVISION d.o.o. из Београда – 

NOVA.RS - кабл  и доношење одлуке;  

18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Nova.RS Television d.o.o. из Београда – NOVA.RS – кабл због постојања разлога 

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

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Конзум Лав д.о.о. из Ужица – ТВ Лав+ због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад – Новосадска ТВ због постојања разлога из члана 

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

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

РТВ Енигма д.о.о. Пријепоље – ТВ Енигма због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Канал 9 д.о.о. из Новог Сада – ТВ К9 због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима;  

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Santos comerce d.o.o. из Зрењанина – ТВ Сантос због постојања разлога из члана 

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

24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе  престанка важења пружаоцу 

медијске услуге  "Мeлос" д.о.о. из Краљева – TВ Мелос-кабл због постојања 

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

25. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"Мeлос" д.о.о. из Краљева – TВ Мелос због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу  медијске услуге 

Studio B d.o.o. - TV Studio B из Београда, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

27. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу  медијске услуге 

Studio B d.o.o. – Радио  Studio B из Београда, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

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

дужности по основу дописа Давора Аговића који се односи на програмски 

садржај Студија Б, а због, према наводима из дописа, неравномерне 

заступљености кандидата, чиме је угрoжен лични и општи интерес и доношење 

одлуке;  

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

дужности по основу дописа Уроша Јовановића који се односи на програмски 

садржај Студија Б који, према наводима, представља необјективно или 
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неистинито извештавање чиме је угрожен лични и општи интерес и доношење 

одлуке;  

30. Доношење одлуке о поступка одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

РДП "Радио телевизија Шабац" д.о.о. – TВ Шабац из Шапца због постојања 

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

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

дужности по основу дописа Вере Дидановић и Ивана Крстића који се односе на 

програмски садржај ТВ Пинк који, према наводима из дописа, представља 

необјективно или неистинито извештавање чиме је угрожен лични и општи 

интерес и доношење одлуке;  

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

дужности по основу дописа Жике Рикверца и Стевана Николића који се односе 

на програмски садржај ТВ Пинк који, према наводима из дописа представља 

необјективно или неистинито извештавање чиме је угрожен лични и општи 

интерес и доношење одлуке;  

33. Доношење Одлуке о утврђивању прихода и расхода - СУФИЦИТА Регулаторног 

тела за електронске медије за 2017. годину;  

34. Информација за Савет о достављању Плана пословања за 2018. годину од стране 

Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ и записника Управног 

одбора;  

35. Извештај за Савет о броју неправилности у вези са законом о оглашавању код 

комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са дозволом за пружање 

медијске услуге за подручје целе Републике и  код ЈМУ Радио-Телевизија 

Србије (РТС) април 2018; 

36. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге „Medijski 

centar Blue“ д.о.о. из Сомбора, ул. Трг Светог Тројства бр.1 - ББ радио 89,7, 

104,8 и „Avalon“ д.о.о.  за производњу и трговину из Оџака, ул. Кнеза Михајла 

бр. 48 - ББ радио плус 89,7, 104,8, за издавање сагласности на акт о преносу 

дозволе; 

37. Разматрање  и доношење одлуке o утврђивању коефицијента стварних трошкова 

регулације (Ктр) неопходног за обрачунавање коначне висине накнаде 

пружаоцима медијских услуга за 2017. годину; 

38. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка изрицања мере према 

пружаоцу медијске услуге Предузеће за производњу, трговину и услуге Context 

доо, Гроцка, Хајдук Вељкова 16 б - Радио Пулс Гроцка 88,7 због повреде услова 

који су садржани у дозволи; 

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

пружање медијске услуге број 245/2008-2 издате привредном друштву 

РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПРУГА Д.О.О. ЛАЈКОВАЦ – У СТЕЧАЈУ, из Лајковцa, 

ул. Војводе Мишића 2 – Радио Пруга 96,9, на основу члана 99. Закона о 

електронским медијима; 

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

издата пружаоцу медијске услуге телевизије РТВ Голија д.о.о. из Ивањице – ТВ 

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

медијима; 

41. Разно; 
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1. Усвајање дневног реда; 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

 

1. Извештај поводом дописа Специјалне олимпијаде Србије у коме се тражи 

мишљење за бесплатно емитовање промотивног ТВ спота на програмима ТВ 

пружалаца медијских услуга; 

2. Обавештење о промени чланова Фондације Панонија, Суботица, ул. Аге 

Мамужића бр.11/III; 

3. Разматрање Правилника о изменама  и  допунама правилникa о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова и задатака републичке радиодифузне 

агенције;  

 

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

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 197. редовне седнице: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 196. редовне седница Савета РЕМ-а одржане дана 18. 

априла 2018. године, записника са 303. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 19. априла 2018. године, 304. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 8. маја 2018. године, 305. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 18. маја 2018. године, 306. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 21. маја 2018. године, 307. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 23. маја 2018. године;  

3. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге број К217 издате имаоцу RTV ENTER DOO Niš-Palilula, Ниш, ул. 

Горичка 35 - ЕНТЕР ТВ, сходно члану 89. став 1 тачка 1) и члану 90. Закона 

о електронским медијима;  

4. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге број К140-1 издате имаоцу ,,Друштво за производњу ТВ програма 

маркетинг и издавачку делатност СВЕ НА ДЛАНУ д.о.о.“, ул. Железничка 

бб, Чачак – Све на длану 1, сходно члану 89. став 1. тачка 1) и члану 90. 

Закона о електронским медијима;   

5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К 203 од 16.06.2015. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге UNIJA PLUS DOO APATIN, ул. Вукице Митровић 11, 

Апатин – ТВ 025 Инфо, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о 

електронским медијима;  

6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К 382 од 29.01.2018. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге Удружење грађана "Радио Кулпин", Школска 37, Кулпин – 

Радио Кулпин 104,8 FM, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о 

електронским медијима;  
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7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. – ТВ ЈЕКА – кабл. из Београда, 

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

медијима;  

8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. из Београда – MTS CLASSIC – 

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

електронским медијима;  

9. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. из Београда – ОК КАНАЛ – кабл 

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

медијима;  

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. из Београда – МТС – кабл због 

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

медијима;  

11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. из Београда – W.W.M. – кабл због 

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

медијима;  

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво за производњу и услуге „Реноар“ д.о.о. из Пожаревца – 

ТВ ДУГА – кабл због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона 

о електронским медијима;  

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе  пружаоцу медијске услуге  

„Флеш  Плус„ д.о.о. из Аранђеловца – ТВ ФЛЕШ ПЛУС – кабл због 

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

медијима;  

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Радио телевизија „Prima Internacional“ д.о.о. из Бајине Баште – ТВ ПРИМА 

– кабл због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијимa;  

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

RTV Prima internacional  д.о.о. из Бајине Баште – ТВ Прима због постојања 

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

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

„Инфо Рас„ д.о.о. из Београда – ТВ РАС – кабл. због постојања разлога из 

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

17. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге NOVA.RS TELEVISION d.o.o. из 

Београда – NOVA.RS - кабл  и доношење одлуке;  

18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Nova.RS Television d.o.o. из Београда – NOVA.RS – кабл због постојања 

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

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Конзум Лав д.о.о. из Ужица – ТВ Лав+ због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  
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20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад – Новосадска ТВ због постојања разлога из 

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

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

РТВ Енигма д.о.о. Пријепоље – ТВ Енигма због постојања разлога из члана 

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

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Канал 9 д.о.о. из Новог Сада – ТВ К9 због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Santos comerce d.o.o. из Зрењанина – ТВ Сантос због постојања разлога из 

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

24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе  престанка важења 

пружаоцу медијске услуге  "Мeлос" д.о.о. из Краљева – TВ Мелос-кабл због 

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

медијима; 

25. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"Мeлос" д.о.о. из Краљева – TВ Мелос због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу  медијске услуге 

Studio B d.o.o. - TV Studio B из Београда, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

27. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу  медијске услуге 

Studio B d.o.o. – Радио  Studio B из Београда, због постојања разлога из 

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

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

дужности по основу дописа Давора Аговића који се односи на програмски 

садржај Студија Б, а због, према наводима из дописа, неравномерне 

заступљености кандидата, чиме је угрoжен лични и општи интерес и 

доношење одлуке;  

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

дужности по основу дописа Уроша Јовановића који се односи на 

програмски садржај Студија Б који, према наводима, представља 

необјективно или неистинито извештавање чиме је угрожен лични и општи 

интерес и доношење одлуке;  

30. Доношење одлуке о поступка одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

РДП "Радио телевизија Шабац" д.о.о. – TВ Шабац из Шапца због постојања 

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

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

дужности по основу дописа Вере Дидановић и Ивана Крстића који се односе 

на програмски садржај ТВ Пинк који, према наводима из дописа, 

представља необјективно или неистинито извештавање чиме је угрожен 

лични и општи интерес и доношење одлуке;  

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

дужности по основу дописа Жике Рикверца и Стевана Николића који се 

односе на програмски садржај ТВ Пинк који, према наводима из дописа 
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представља необјективно или неистинито извештавање чиме је угрожен 

лични и општи интерес и доношење одлуке;  

33. Доношење Одлуке о утврђивању прихода и расхода - СУФИЦИТА 

Регулаторног тела за електронске медије за 2017. годину;  

34. Информација за Савет о достављању Плана пословања за 2018. годину од 

стране Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ и записника 

Управног одбора;  

35. Извештај за Савет о броју неправилности у вези са законом о оглашавању 

код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са дозволом за 

пружање медијске услуге за подручје целе Републике и  код ЈМУ Радио-

Телевизија Србије (РТС) април 2018; 

36. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

„Medijski centar Blue“ д.о.о. из Сомбора, ул. Трг Светог Тројства бр.1 - ББ 

радио 89,7, 104,8 и „Avalon“ д.о.о.  за производњу и трговину из Оџака, ул. 

Кнеза Михајла бр. 48 - ББ радио плус 89,7, 104,8, за издавање сагласности на 

акт о преносу дозволе; 

37. Разматрање  и доношење одлуке o утврђивању коефицијента стварних 

трошкова регулације (Ктр) неопходног за обрачунавање коначне висине 

накнаде пружаоцима медијских услуга за 2017. годину; 

38. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка изрицања мере 

према пружаоцу медијске услуге Предузеће за производњу, трговину и 

услуге Context доо, Гроцка, Хајдук Вељкова 16 б - Радио Пулс Гроцка 88,7 

због повреде услова који су садржани у дозволи; 

39. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе 

за пружање медијске услуге број 245/2008-2 издате привредном друштву 

РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПРУГА Д.О.О. ЛАЈКОВАЦ – У СТЕЧАЈУ, из 

Лајковцa, ул. Војводе Мишића 2 – Радио Пруга 96,9, на основу члана 99. 

Закона о електронским медијима; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије РТВ Голија д.о.о. из 

Ивањице – ТВ Голија због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

41. Извештај поводом дописа Специјалне олимпијаде Србије у коме се тражи 

мишљење за бесплатно емитовање промотивног ТВ спота на програмима 

ТВ пружалаца медијских услуга; 

42. Обавештење о промени чланова Фондације Панонија, Суботица, ул. Аге 

Мамужића бр.11/III; 

43. Разматрање Правилника о изменама  и  допунама правилникa о 

унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака 

републичке радиодифузне агенције; 

 

 

 

2. Усвајање записника са 196. редовне седница Савета РЕМ-а одржане дана 18. 

априла 2018. године, записника са 303. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 19. априла 2018. године, 304. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 8. маја 2018. године, 305. ванредне седнице Савета РЕМ-а 
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одржане дана 18. маја 2018. године, 306. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 21. маја 2018. године, 307. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 23. маја 2018. године;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се записник са 196. редовне седница Савета РЕМ-а одржане дана 18. 

априла 2018. године, записник са 303. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

19. априла 2018. године, 304. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 8. маја 

2018. године, 305. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 18. маја 2018. године, 

306. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 21. маја 2018. године, 307. ванредне 

седнице Савета РЕМ-а одржане дана 23. маја 2018. године. 

 

 

3. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге број К217 издате имаоцу RTV ENTER DOO Niš-Palilula, Ниш, ул. 

Горичка 35 - ЕНТЕР ТВ, сходно члану 89. став 1 тачка 1) и члану 90. Закона 

о електронским медијима;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге број К217 издате имаоцу RTV 

ENTER DOO Niš-Palilula, Ниш, ул. Горичка 35 - ЕНТЕР ТВ.  

Налаже се стручној служби да обавести ПМУ о постојању дуга. 

 

 

4. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге број К140-1 издате имаоцу ,,Друштво за производњу ТВ програма 

маркетинг и издавачку делатност СВЕ НА ДЛАНУ д.о.о.“, ул. Железничка 

бб, Чачак – Све на длану 1, сходно члану 89. став 1. тачка 1) и члану 90. 

Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге број К140-1 пружаоцу медијске 

услуге ,,Друштво за производњу ТВ програма маркетинг и издавачку делатност СВЕ 

НА ДЛАНУ д.о.о.“, ул. Железничка бб, Чачак – Све на длану 1 сходно члану 89. став 1. 

тачка 1. Закона о електронским медијима. 
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5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К 203 од 16.06.2015. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге UNIJA PLUS DOO APATIN, ул. Вукице Митровић 11, 

Апатин – ТВ 025 Инфо, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о 

електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге бр. К 203 од 16.06.2015. године, 

пружаоцу медијске услуге Unija plus doo Apatin, ул. Вукице Митровић 11, Апатин – ТВ 

025 Инфо, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима.  

 

 

 

6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К 382 од 29.01.2018. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге Удружење грађана "Радио Кулпин", Школска 37, Кулпин – 

Радио Кулпин 104,8 FM, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о 

електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге бр. К 382 од 29.01.2018. године 

издате на основу захтева пружаоца медијске услуге Удружење грађана "Радио Кулпин", 

Школска 37, Кулпин – Радио Кулпин 104,8 FM, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона 

о електронским медијима. 

 

 

7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. – ТВ ЈЕКА – кабл. из Београда, 

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

медијима; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Љубомир Радовановић. 

 

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 за пружање медијске услуге Привредном друштву Ривијера 

Филм д.о.о. – ТВ ЈЕКА – кабл. из Београда, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

 

8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. из Београда – MTS CLASSIC – 

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

електронским медијима; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Љубомир Радовановић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге Привредном друштву Ривијера 

Филм д.о.о. из Београда – MTS CLASSIC – кабл због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

 

9. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. из Београда – ОК КАНАЛ – кабл 

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

медијима; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Љубомир Радовановић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге Привредном друштву Ривијера 

Филм д.о.о. из Београда – ОК КАНАЛ – кабл због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

 

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. из Београда – МТС – кабл због 

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

медијима; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Љубомир Радовановић. 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге Привредном друштву Ривијера 

Филм д.о.о. из Београда – МТС – кабл због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима. 

 

 

11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво Ривијера Филм д.о.о. из Београда – W.W.M. – кабл због 

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

медијима; 
 

Седници је приступио представник ПМУ Љубомир Радовановић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге Привредном друштву Ривијера 

Филм д.о.о. из Београда – W.W.M. – кабл због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

 

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво за производњу и услуге „Реноар“ д.о.о. из Пожаревца – 

ТВ ДУГА – кабл због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона 

о електронским медијима; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Славиша Николић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

 

 

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе  пружаоцу медијске услуге  

„Флеш  Плус„ д.о.о. из Аранђеловца – ТВ ФЛЕШ ПЛУС – кабл 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 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

 

 

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Радио телевизија „Prima Internacional“ д.о.о. из Бајине Баште – ТВ ПРИМА 

– кабл због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијимa; 

 

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

једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе. 

 

 

 

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

RTV Prima internacional  д.о.о. из Бајине Баште – ТВ Прима због постојања 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ да дуг измири у року од 15 дана. 

 

 

 

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

„Инфо Рас„ д.о.о. из Београда – ТВ РАС – кабл. због постојања разлога из 

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

Седници је приступио представник ПМУ Радомир Дмитровић. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ да дуг измири у року од 60 дана. 
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17. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге NOVA.RS TELEVISION d.o.o. из 

Београда – NOVA.RS - кабл  и доношење одлуке; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе. 

 

 

18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Nova.RS Television d.o.o. из Београда – NOVA.RS – кабл 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. 

 

 

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Конзум Лав д.о.о. из Ужица – ТВ Лав+ због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Слађана Туровић. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ да дуг измири у року од 60 дана. 

 

 

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад – Новосадска ТВ 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. 

 

 

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

РТВ Енигма д.о.о. Пријепоље – ТВ Енигма 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 

 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге ПМУ РТВ Енигма д.о.о. 

Пријепоље – ТВ Енигма због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима. 

 

 

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Канал 9 д.о.о. из Новог Сада – ТВ К9 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. 

 

 

 

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Santos comerce d.o.o. из Зрењанина – ТВ Сантос 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 

 

Налаже се ПМУ да дуг измири у року од 15 дана. 

 

 

 

24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе  престанка важења 

пружаоцу медијске услуге  "Мeлос" д.о.о. из Краљева – TВ Мелос-кабл 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. 

 

 

 

25. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"Мeлос" д.о.о. из Краљева – TВ Мелос 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. 

  

26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу  медијске услуге 

Studio B d.o.o. - TV Studio B из Београда, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

Седници су приступили представници ПМУ Ивана Вучићевић, Гордана Бошковић 

Николић и Олга Момировић 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ да прву рату дуга измири до 30.06.2018. године у износу од 

1.500.000,00 динара и да преостали доспели дуг исплати у 10 месечних рата у износу од 

по 1.650.000,00 динара уз полагање меница и уз редовно измирење месечних обавеза. 

 

 

27. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу  медијске услуге 

Studio B d.o.o. – Радио  Studio B из Београда, због постојања разлога из 

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

 

Седници су приступили представници ПМУ Ивана Вучићевић, Гордана Бошковић 

Николић и Олга Момировић 

 

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. 

 

 

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

дужности по основу дописа Давора Аговића који се односи на програмски 

садржај Студија Б, а због, према наводима из дописа, неравномерне 

заступљености кандидата, чиме је угрoжен лични и општи интерес и 

доношење одлуке; 

 

Седници су приступили представници ПМУ Ивана Вучићевић, Гордана Бошковић 

Николић и Олга Момировић 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су се представници ПМУ изјаснили на основу Извештаја 

службе. 

 

 

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

дужности по основу дописа Уроша Јовановића који се односи на 

програмски садржај Студија Б који, према наводима, представља 

необјективно или неистинито извештавање чиме је угрожен лични и општи 

интерес и доношење одлуке; 
 

Седници су приступили представници ПМУ Ивана Вучићевић, Гордана Бошковић 

Николић и Олга Момировић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су се представници ПМУ изјаснили на основу Извештаја 

службе. 

 

 

30. Доношење одлуке о поступка одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

РДП "Радио телевизија Шабац" д.о.о. – TВ Шабац из Шапца због постојања 

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

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе. 

 

 

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

дужности по основу дописа Вере Дидановић и Ивана Крстића који се односе 

на програмски садржај ТВ Пинк који, према наводима из дописа, 

представља необјективно или неистинито извештавање чиме је угрожен 

лични и општи интерес и доношење одлуке; 

 

Седници су приступили представници ПМУ Татјана Ђурашиновић и Горан Гмитрић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су се представници ПМУ изјаснили на основу Извештаја 

службе. 

 

 

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

дужности по основу дописа Жике Рикверца и Стевана Николића који се 

односе на програмски садржај ТВ Пинк који, према наводима из дописа 

представља необјективно или неистинито извештавање чиме је угрожен 

лични и општи интерес и доношење одлуке; 

 

Седници су приступили представници ПМУ Татјана Ђурашиновић и Горан Гмитрић. 

 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су се представници ПМУ изјаснили на основу Извештаја 

службе. 

 

 

33. Доношење Одлуке о утврђивању прихода и расхода - СУФИЦИТА 

Регулаторног тела за електронске медије за 2017. годину;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука о уплати суфицита за 2017.годину у укупном износу од 

18.253.692,50.динара у корист буџета Републике Србије. 
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34. Информација за Савет о достављању Плана пословања за 2018. годину од 

стране Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ и записника 

Управног одбора;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом. 

  

35. Извештај за Савет о броју неправилности у вези са законом о оглашавању 

код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са дозволом за 

пружање медијске услуге за подручје целе Републике и  код ЈМУ Радио-

Телевизија Србије (РТС) април 2018; 

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 O2, Предузће за маркетинг, издавачку делатност, Прва телевизија Д.О.О. – Прва, 

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О.– 

Nacionalna Happy TV у вези са повредама одредби члана 12; 28.2; 29.1.2; 32; 33.4; 35.1; 

35.2; 37.3; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе за надзор и 

анализу за месец април 2018. године. 

 

 

36. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

„Medijski centar Blue“ д.о.о. из Сомбора, ул. Трг Светог Тројства бр.1 - ББ 

радио 89,7, 104,8 и „Avalon“ д.о.о.  за производњу и трговину из Оџака, ул. 

Кнеза Михајла бр. 48 - ББ радио плус 89,7, 104,8, за издавање сагласности на 

акт о преносу дозволе; 

 

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 издвајању дела имовине „Medijski 

centar Blue“ д.о.о. Сомбор и припајању Друштву са ограниченом одговорношћу „Медић 

Радио ББ“ из Бачки Брестовац, на основу кога би се извршио пренос дозволе 
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Регулаторног тела за електронске медије за пружање медијске услуге радија број 76-

1/2007-6 од 19.12.2015. године са имаоца дозволе „Medijski centar Blue“ д.о.о. Сомбор 

на привредно друштво стицаоца Друштво са ограниченом одговорношћу „Медић Радио 

ББ“ из Бачког Брестовца, 

након чега би ималац напред наведене дозвола за пружање медијске услуге 

радија било правно лице:  

- Друштво са ограниченом одговорношћу „Медић Радио ББ“ из Бачког Брестовца, 

ул. Војвођанска бр. 54, МБ 20065702, ПИБ 103999480  

 

ДАЈЕ СЕ НАЛОГ Стручној служби да се у складу са Нацртом Уговора о 

издвајању уз припајање, након извршене регистрације статусне промене у АПР-у, 

промене подаци у дозволи за пружање медијске услуге радија број 76-1/2007-6 од 

19.12.2015. године, тако што ће ималац наведене дозволе бити правно лице Друштво са 

ограниченом одговорношћу „Медић Радио ББ“ из Бачког Брестовца, 

 

О Д Л У К У 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Нацрт Уговора о издвајању дела имовине друштва 

„Avalon“ д.о.о. за производњу и трговину из Оџака и припајању Друштву са 

ограниченом одговорношћу „Медић Радио ББ“ из Бачки Брестовац, на основу кога би 

се извршио пренос дозволе Регулаторног тела за електронске медије за пружање 

медијске услуге радија број 76-2/2007-4 од 19.12.2015. године са имаоца дозволе 

„Avalon“ д.о.о. за производњу и трговину из Оџаци на привредно друштво стицаоца 

Друштво са ограниченом одговорношћу „Медић Радио ББ“ из Бачког Брестовца, 

након чега би ималац напред наведене дозвола за пружање медијске услуге 

радија било правно лице:  

- Друштво са ограниченом одговорношћу „Медић Радио ББ“ из Бачког 

Брестовца, ул. Војвођанска бр. 54, МБ 20065702, ПИБ 103999480  

 

ДАЈЕ СЕ НАЛОГ Стручној служби да се у складу са Нацртом Уговора о 

издвајању уз припајање, након извршене регистрације статусне промене у АПР-у, 

промене подаци у дозволи за пружање медијске услуге радија број 76-2/2007-4 од 

19.12.2015. године, тако што ће ималац наведене дозволе бити правно лице Друштво са 

ограниченом одговорношћу „Медић Радио ББ“ из Бачког Брестовца. 

ДАЈЕ СЕ НАЛОГ Стручној служби да врши надзор над програмом радио 

станица ББ радио 89,7, 104,8, ББ радио плус 89,7, 104,8 и Радио Бач у смислу праћења 

усклађености програма наведених радио станица са њиховим програмским елаборатима 

на основу којих им је издата дозвола за пружање медијске услуге. 
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37. Разматрање  и доношење одлуке o утврђивању коефицијента стварних 

трошкова регулације (Ктр) неопходног за обрачунавање коначне висине 

накнаде пружаоцима медијских услуга за 2017. годину; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

 

 

38. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка изрицања мере 

према пружаоцу медијске услуге Предузеће за производњу, трговину и 

услуге Context доо, Гроцка, Хајдук Вељкова 16 б - Радио Пулс Гроцка 88,7 

због повреде услова који су садржани у дозволи; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка изрицања мере према пружаоцу медијске услуге 

Предузеће за производњу, трговину и услуге Context доо, Гроцка, Хајдук Вељкова 16 б 

- Радио Пулс Гроцка 88,7 и упутити допис о томе подносиоцу обавештења. 

 

 

39. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе 

за пружање медијске услуге број 245/2008-2 издате привредном друштву 

РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПРУГА Д.О.О. ЛАЈКОВАЦ – У СТЕЧАЈУ, из 

Лајковцa, ул. Војводе Мишића 2 – Радио Пруга 96,9, на основу 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 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе број 245/2008-2 пре истека времена на 

које је издата пружаоцу медијске услуге Радио Пруга 96,9, због постојања разлога 

прописаних чланом 99. Закона о електронским медијима. 

 

Налаже се стручној служби да представника пружаоца медијске услуге Радио 

Пруга 96,9 позове на седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о чињеници која је 

била основ за покретање поступка. 
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40. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије РТВ Голија д.о.о. из 

Ивањице – ТВ Голија 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. 

 

 

 

41. Извештај поводом дописа Специјалне олимпијаде Србије у коме се тражи 

мишљење за бесплатно емитовање промотивног ТВ спота на програмима 

ТВ пружалаца медијских услуга; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност и препорука за бесплатно емитовање ТВ спота Специјалне 

олимпијаде Србије на програмима пружалаца медијских услуга са националном 

покривеношћу, уколико пружаоци медијских услуга одлуче да бесплатно приказују 

овај ТВ спот, то чине ван блокова огласних порука. 

 

 

42. Обавештење о промени чланова Фондације Панонија, Суботица, ул. Аге 

Мамужића бр.11/III ; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Донеси се одлука о измени података у дозволи за пружање медијске услуге која 

се односи на промену чланова оснивача фондације. 

Налаже се стручној служби да упути допис пружаоцу медијске услуге о измени 

података у дозволи. 

 

 

43. Разматрање Правилника о изменама  и  допунама правилникa о 

унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака 

републичке радиодифузне агенције; 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Мења се Правилник о изменама  и  допунама правилникa о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова и задатака републичке радиодифузне агенције 

у делу: 

Члан 1.  

Члан 45. став 4. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и 

задатака Републичке радиодифузне агенције број 178/12, 7/13, 275/14, 08-885/15-2 и 08-

885/15/18-4 (у даљем тексту: Правилник), мења се и гласи: 

„Потребан број извршилаца: четири“ 

 

Члан 2. 

Члан 48. став 4. Правилника мења се и гласи: 

„Потребан број извршилаца: три“ 

 

 

Седница завршена у 14:00 часова. 

 

Записник сачинила: 

Секретар Канцеларије Савета 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


