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Број: 

Датум:  

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 199. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 02. октобра 2018. године, са почетком у 11.00 часова. 

 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Александра Јанковић члан Савета 

3. Оливера Зекић члан Савета 

4. Мр Горан Пековић члан Савета 

5. Ђорђе Возаревић члан Савета 

6. Радоје Кујовић члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор 

2. Ненад Јанковић, генерални секретар 

3. Милан Тодоровић, виши правни сабетник 

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 198. редовне седнице Савета одржане дана 13. јула 2018. 

године, записника са 310. ванредне седнице Савета одржане дана 8. августа 

2018. године, записника са 311. ванредне седнице Савета одржане дана 20. 

августа 2018. године , записника са 312. ванредне седнице Савета одржане дана 

3. септембра 2018. године и 313. ванредне седнице Савета одржане дана 18. 

септембра 2018. године;  
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3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној дужности о програмском 

садржају приказаном на Хепи ТВ – Предузеће за маркетинг, издавачку 

делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – Национална Хепи ТВ, у 

информативној емисији „Ћирилица“ дана 09.07.2018. године у времену од 21 до 

24 часа;  

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној дужности о програмском 

садржају, ријалитију  „Парови“,  приказаном на Хепи ТВ – Предузеће за 

маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – 

Национална Хепи ТВ, дана 06.09.2018. године у времену од 20:45:00 до 24:00:00 

сати;  

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној дужности о програмском 

садржају Предузећа за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд - ТВ Пинк, приказаном 12.07.2018. и 13.07.2018. године у емисији 

„Задруга – народ пита“ чиме је учињена повреда више одредби Закона и 

Правилника којима се штите права малолетника и достојанство личности;  

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу  извештаја 

Службе за надзор и анализу сачињеног на основу пријаве Салахудина Фетића 

због приказивања дела информативног програма РТВ  Нови Пазар у оквиру 

њиховог интернет издања;  

7. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 355-1 

од 30.05.2017. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге MM 

BIT TV d.o.o., ул. Сазонова 45, спрат 3, стан 11, Београд-Врачар – BIT TV, 

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

8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге  „Флеш  Плус„ д.о.о. – ТВ ФЛЕШ 

ПЛУС – кабл. из Аранђеловца, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима;  

9. Доношење одлуке у поступку 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;  

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

број К53-2 издате имаоцу ,,РТВ-ПАНОНИЈА доо за емитовање радио и тв 

програма, Нови Сад“, ул. Булевар Слободана Јовановића 21, Нови Сад – ТВ 

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

медијима;  

11. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према пружаоцу медијске услуге 

Друштву са ограниченом одговорношћу Радио-Ада Предузеће за емитовање 

програма Ада из Аде, ул. Петефи Шандора бр. 51- РАДИО АДА, због  кршења 

услова из дозволе ( промена власника); 

12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге  Инфо Рас  д.о.о. – ТВ РАС – кабл., 

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

електронским медијима;  
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13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге  RTV Prima internacional  д.о.о. – ТВ 

Прима, Бајина Башта због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  

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

захтева Privredno društvo Kopernikus radio televizija Krajina d.o.o. Bor, ул. Моше 

Пијаде 23, Бор – ТВ Сезам, бр. 05-1797/18 од 31.08.2018. године, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима;  

15. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружалаца медијске услуге 

Привредног друштва за производњу, трговину и услуге „Kolubara press“ д.о.о. из 

Лазаревца, ул. Димитрија Туцовића бр. 17 и Друштва за радио и телевизијске 

активности „Kopernikus Cable Network“ из Ниша, ул. Цара Душана бр. 45, за 

издавање сагласности на акт о преносу дозволе;  

16. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге РТВ продукција и маркетинг 

УБ Компани д.о.о. – Радио Уб 93,1;  

17. Доношење одлуке о давању сагласности на промену скраћеног 

идентификационог знака пружаоца медијских услуга PREDUZEĆE ZA 

INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY 

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (SAVSKI 

VENAC), ул. Незнаног јунака 1 , Београд-Савски Венац – GLOBAL;  

18. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаoца медијске услуге Друштво 

са ограниченом одговорношћу „Радио Сајам“ из Новог Сада, ул. Народног 

фронта бр. 73 – Радио Први 91,0 за промену власничке структуре;  

19. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Радиодифузни центар MFM Media д.о.о., Смедерево, 

Равни гај 10/3- Екстра ФМ Радио 107,5  и Екстра Радио 93,0.;  

20. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Предузећа за информисање и маркетинг „Pink internetional company“ д.о.о. из 

Београда, ул. Незнаног јунака бр. 1 – ТВ Пинк и Радио Пинк 91,3;  

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

издата пружаоцу медијске услуге телевизије Конзум Лав д.о.о. – ТВ Лав+ из 

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

медијима; 

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

издата пружаоцу медијске услуге телевизије Santos-comerce d.o.o. – TV Santos из 

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

електронским медијима;  

23. Разматрање и доношење одлуке о подношењу прекршајне пријаве против 

пружаоца медијске услуге MOTO BOEM TRANS д.о.о. Неготин, ул. Бадњевска 

бб -  ТВ ТРАНС, због кршења одредбе из члана 78 . Закона о електронским 

медијима;  

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

извршне исправе против ПМУ "Ентер" д.о.о. – ЕНТЕР ТВ – кабл., ул. Горичка 

35, Ниш; 
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25. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на основу 

извршне исправе против ПМУ РТВ Енигма доо – ТВ ЕНИГМА, ул. 

Нововарошка бб, Пријепоље;  

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

извршне исправе против кабловског ПМУ "MIX MEDIA" д.о.о. – TV MIX из 

Kраљева, ул. Ибарска 21;  

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

извршне исправе против ПМУ Предузеће за производњу, трговину и услуге 

"РУФ" д.о.о. – ТВ Кучево, Петровац на Млави;  

28. Доношење одлуке о вођењу једног поступка за решавање више захтева о 

понављању поступака одузимања дозвола за пружање медијске услуге, поднетих 

од стране пружаоца медијске услуге ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ОРИГИНАЛ 

ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ, из Београда, ул. Коче Поповића 9;  

29. Разматрање захтева о понављању поступка бр. 08-867/18-8 од 04.09.2018. године 

пружаоца медијске услуге ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ОРИГИНАЛ ФИЛМ ДОО 

БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ, из Београда, ул. Коче Поповића 9 и доношење 

одлуке;  

30. Разматрање и доношење одлуке у поновљеном поступку, покренутим по захтеву 

бр. 08-867/18-8, у којем су пружаоцу медијске услуге ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 

ОРИГИНАЛ ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ, из Београда, ул. Коче 

Поповића 9,  одузете дозволе за пружање медијске услуге;  

31. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге „ТВ 

Смедерево“ д.о.о., ТЕЛЕВИЗИЈА СД из Смедерева, пре истека времена на које је 

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

32. Разно; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

1. Разматрање Извештаја службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности о програмском садржају ријалити „Парови“  емитованом 28.9.2018. 

године од 23:00 до 24:00.  у програму ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку 

делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – Национална Хепи ТВ,  Београд, 

Александра Дубчека 14. и доношење одлуке; 

2. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за покретање стечајног 

поступка против „Медиа НС“ д.о.о. за туризам, услуге и трговину, Нови Сад, 

Трифковићев трг бр. 1 – ТВ НС Плус због постојања разлога из члана 11. став 2. 

тачка 1) Закона о стечају;  

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

захтева Браничево медија центар д.о.о. Петровац, ул. Бате Булића бб, Петровац – 

РТВ Браничево, бр. 05-651/17 од 13.03.2017. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 
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4. Разматрање предлога ЈМУ РТС за давање сагласности за емитовање блокова 

огласних порука у трајању од девет минута у сату током приказивања ТВ серије 

„Одељење“;  

5. Разматрање предлога ЈМУ РТС за давање сагласности за емитовање блокова 

огласних порука у трајању од девет минута у сату током приказивања ТВ серије 

„Корени“;  

6. Разматрање предлога ЈМУ РТС за давање сагласности за емитовање блокова 

огласних порука у трајању од девет минута у сату током приказивања ТВ 

серије„Жмурке“;  

7. Разматрање захтева Општине Прокупље за емитовање спота посвећеног 

Гвозденом пуку на програмима ТВ пружалаца медијске услуге са националном 

покривеношћу;  

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

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 199. редовне седнице: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 198. редовне седнице Савета одржане дана 13. јула 

2018. године, записника са 310. ванредне седнице Савета одржане дана 8. 

августа 2018. године, записника са 311. ванредне седнице Савета одржане 

дана 20. августа 2018. године , записника са 312. ванредне седнице Савета 

одржане дана 3. септембра 2018. године и 313. ванредне седнице Савета 

одржане дана 18. септембра 2018. године;  

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној дужности о 

програмском садржају приказаном на Хепи ТВ – Предузеће за маркетинг, 

издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – Национална Хепи 

ТВ, у информативној емисији „Ћирилица“ дана 09.07.2018. године у 

времену од 21 до 24 часа;  

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној дужности о 

програмском садржају, ријалитију  „Парови“,  приказаном на Хепи ТВ – 

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ 

д.о.о. – Национална Хепи ТВ, дана 06.09.2018. године у времену од 20:45:00 

до 24:00:00 сати;  

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној дужности о 

програмском садржају Предузећа за информисање и маркетинг Pink 

international company д.о.о. Београд - ТВ Пинк, приказаном 12.07.2018. и 

13.07.2018. године у емисији „Задруга – народ пита“ чиме је учињена 

повреда више одредби Закона и Правилника којима се штите права 

малолетника и достојанство личности;  

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу  

извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног на основу пријаве 

Салахудина Фетића због приказивања дела информативног програма РТВ  

Нови Пазар у оквиру њиховог интернет издања;  
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7. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 

355-1 од 30.05.2017. године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге MM BIT TV d.o.o., ул. Сазонова 45, спрат 3, стан 11, Београд-Врачар 

– BIT TV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским 

медијима;  

8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге  „Флеш  Плус„ д.о.о. – ТВ 

ФЛЕШ ПЛУС – кабл. из Аранђеловца, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;  

9. Доношење одлуке у поступку 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;  

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге број К53-2 издате имаоцу ,,РТВ-ПАНОНИЈА доо за емитовање радио 

и тв програма, Нови Сад“, ул. Булевар Слободана Јовановића 21, Нови Сад 

– ТВ Панонија, сходно члану 89. став 1. тачка 1) и члану 90. Закона о 

електронским медијима;  

11. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према пружаоцу медијске 

услуге Друштву са ограниченом одговорношћу Радио-Ада Предузеће за 

емитовање програма Ада из Аде, ул. Петефи Шандора бр. 51- РАДИО АДА, 

због  кршења услова из дозволе ( промена власника); 

12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге  Инфо Рас  д.о.о. – ТВ РАС – 

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

електронским медијима;  

13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге  RTV Prima internacional  д.о.о. – 

ТВ Прима, Бајина Башта због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима;  

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

захтева Privredno društvo Kopernikus radio televizija Krajina d.o.o. Bor, ул. 

Моше Пијаде 23, Бор – ТВ Сезам, бр. 05-1797/18 од 31.08.2018. године, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима;  

15. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружалаца медијске услуге 

Привредног друштва за производњу, трговину и услуге „Kolubara press“ 

д.о.о. из Лазаревца, ул. Димитрија Туцовића бр. 17 и Друштва за радио и 

телевизијске активности „Kopernikus Cable Network“ из Ниша, ул. Цара 

Душана бр. 45, за издавање сагласности на акт о преносу дозволе;  

16. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге РТВ продукција и 

маркетинг УБ Компани д.о.о. – Радио Уб 93,1;  

17. Доношење одлуке о давању сагласности на промену скраћеног 

идентификационог знака пружаоца медијских услуга PREDUZEĆE ZA 

INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY 
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DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (SAVSKI 

VENAC), ул. Незнаног јунака 1 , Београд-Савски Венац – GLOBAL;  

18. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаoца медијске услуге 

Друштво са ограниченом одговорношћу „Радио Сајам“ из Новог Сада, ул. 

Народног фронта бр. 73 – Радио Први 91,0 за промену власничке структуре;  

19. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Радиодифузни центар MFM Media д.о.о., 

Смедерево, Равни гај 10/3- Екстра ФМ Радио 107,5  и Екстра Радио 93,0.;  

20. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Предузећа за информисање и маркетинг „Pink internetional company“ д.о.о. 

из Београда, ул. Незнаног јунака бр. 1 – ТВ Пинк и Радио Пинк 91,3;  

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

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

Лав+ из Ужица због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије Santos-comerce d.o.o. – 

TV Santos из Зрењанина због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима;  

23. Разматрање и доношење одлуке о подношењу прекршајне пријаве против 

пружаоца медијске услуге MOTO BOEM TRANS д.о.о. Неготин, ул. 

Бадњевска бб -  ТВ ТРАНС, због кршења одредбе из члана 78 . Закона о 

електронским медијима;  

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

основу извршне исправе против ПМУ "Ентер" д.о.о. – ЕНТЕР ТВ – кабл., 

ул. Горичка 35, Ниш; 

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

основу извршне исправе против ПМУ РТВ Енигма доо – ТВ ЕНИГМА, ул. 

Нововарошка бб, Пријепоље;  

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

основу извршне исправе против кабловског ПМУ "MIX MEDIA" д.о.о. – TV 

MIX из Kраљева, ул. Ибарска 21;  

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

основу извршне исправе против ПМУ Предузеће за производњу, трговину и 

услуге "РУФ" д.о.о. – ТВ Кучево, Петровац на Млави;  

28. Доношење одлуке о вођењу једног поступка за решавање више захтева о 

понављању поступака одузимања дозвола за пружање медијске услуге, 

поднетих од стране пружаоца медијске услуге ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 

ОРИГИНАЛ ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ, из Београда, ул. 

Коче Поповића 9;  

29. Разматрање захтева о понављању поступка бр. 08-867/18-8 од 04.09.2018. 

године пружаоца медијске услуге ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ОРИГИНАЛ 

ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ, из Београда, ул. Коче Поповића 

9 и доношење одлуке;  

30. Разматрање и доношење одлуке у поновљеном поступку, покренутим по 

захтеву бр. 08-867/18-8, у којем су пружаоцу медијске услуге ПРИВРЕДНО 

ДРУШТВО ОРИГИНАЛ ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ, из 
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Београда, ул. Коче Поповића 9,  одузете дозволе за пружање медијске 

услуге;  

31. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

„ТВ Смедерево“ д.о.о., ТЕЛЕВИЗИЈА СД из Смедерева, пре истека времена 

на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

32. Разматрање Извештаја службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности о програмском садржају ријалити „Парови“  емитованом 

28.9.2018. године од 23:00 до 24:00.  у програму ПМУ Предузећа за 

маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – 

Национална Хепи ТВ,  Београд, Александра Дубчека 14. и доношење 

одлуке; 

33. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за покретање 

стечајног поступка против „Медиа НС“ д.о.о. за туризам, услуге и трговину, 

Нови Сад, Трифковићев трг бр. 1 – ТВ НС Плус због постојања разлога из 

члана 11. став 2. тачка 1) Закона о стечају;  

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

захтева Браничево медија центар д.о.о. Петровац, ул. Бате Булића бб, 

Петровац – РТВ Браничево, бр. 05-651/17 од 13.03.2017. године, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима; 

35. Разматрање предлога ЈМУ РТС за давање сагласности за емитовање 

блокова огласних порука у трајању од девет минута у сату током 

приказивања ТВ серије „Одељење“;  

36. Разматрање предлога ЈМУ РТС за давање сагласности за емитовање 

блокова огласних порука у трајању од девет минута у сату током 

приказивања ТВ серије „Корени“;  

37. Разматрање предлога ЈМУ РТС за давање сагласности за емитовање 

блокова огласних порука у трајању од девет минута у сату током 

приказивања ТВ серије„Жмурке“;  

38. Разматрање захтева Општине Прокупље за емитовање спота посвећеног 

Гвозденом пуку на програмима ТВ пружалаца медијске услуге са 

националном покривеношћу; 

39. Разно; 

 

 

 

2. Усвајање записника са 198. редовне седнице Савета одржане дана 13. јула 

2018. године, записника са 310. ванредне седнице Савета одржане дана 8. 

августа 2018. године, записника са 311. ванредне седнице Савета одржане 

дана 20. августа 2018. године , записника са 312. ванредне седнице Савета 

одржане дана 3. септембра 2018. године и 313. ванредне седнице Савета 

одржане дана 18. септембра 2018. године;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 
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Усваја се записник са 198. редовне седнице Савета одржане дана 13. јула 2018. 

године, записник са 310. ванредне седнице Савета одржане дана 8. августа 2018. 

године, записник са 311. ванредне седнице Савета одржане дана 20. августа 2018. 

године , записник са 312. ванредне седнице Савета одржане дана 3. септембра 2018. 

године и 313. ванредне седнице Савета одржане дана 18. септембра 2018. године. 

 

 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној дужности о 

програмском садржају приказаном на Хепи ТВ – Предузеће за маркетинг, 

издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – Национална Хепи 

ТВ, у информативној емисији „Ћирилица“ дана 09.07.2018. године у 

времену од 21 до 24 часа;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

Налаже се стручној служби да позове представника ПМУ на следећу седницу 

Савета. 

 

 

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној дужности о 

програмском садржају, ријалитију  „Парови“,  приказаном на Хепи ТВ – 

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ 

д.о.о. – Национална Хепи ТВ, дана 06.09.2018. године у времену од 20:45:00 

до 24:00:00 сати; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

Налаже се стручној служби да позове представника ПМУ на следећу седницу 

Савета. 

 

 

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној дужности о 

програмском садржају Предузећа за информисање и маркетинг Pink 

international company д.о.о. Београд - ТВ Пинк, приказаном 12.07.2018. и 

13.07.2018. године у емисији „Задруга – народ пита“ чиме је учињена 
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повреда више одредби Закона и Правилника којима се штите права 

малолетника и достојанство личности; 

 

Седници је приступила представник ПМУ Татјана Ђурашиновић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

Налаже се стручној служби да упути допис ПМУ.  

 

 

 

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу  

извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног на основу пријаве 

Салахудина Фетића због приказивања дела информативног програма РТВ  

Нови Пазар у оквиру њиховог интернет издања; 

 

Седници су приступили подносиоци пријаве Салахудин Фетић и Алмедин Хамзић. 

Након разговора седници је приступио представник ПМУ Нови Пазар  Денис Маврић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

Налаже се стручној служби да упути допис ПМУ. 

 

 

7. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 

355-1 од 30.05.2017. године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге MM BIT TV d.o.o., ул. Сазонова 45, спрат 3, стан 11, Београд-Врачар 

– BIT TV, 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 355-1 од 30.05.2017. 

године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге MM BIT TV d.o.o., ул. 

Сазонова 45, спрат 3, стан 11, Београд-Врачар – BIT TV. 
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8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге  „Флеш  Плус„ д.о.о. – ТВ 

ФЛЕШ ПЛУС – кабл. из Аранђеловца, 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 пружаоцу медијске услуге 

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

 

 

9. Доношење одлуке у поступку 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 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

 

 

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге број К53-2 издате имаоцу ,,РТВ-ПАНОНИЈА доо за емитовање радио 

и тв програма, Нови Сад“, ул. Булевар Слободана Јовановића 21, Нови Сад 

– ТВ Панонија, сходно члану 89. став 1. тачка 1) и члану 90. Закона о 

електронским медијима; 

 

Седници је приступила представник ПМУ Здравка Ковачевић. 

 

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 К53-2 издате имаоцу ,,РТВ-

ПАНОНИЈА доо за емитовање радио и тв програма, Нови Сад“, ул. Булевар Слободана 

Јовановића 21, Нови Сад – ТВ Панонија. 
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11. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према пружаоцу медијске 

услуге Друштву са ограниченом одговорношћу Радио-Ада Предузеће за 

емитовање програма Ада из Аде, ул. Петефи Шандора бр. 51- РАДИО АДА, 

због  кршења услова из дозволе ( промена власника); 
 

Седници је приступио представник ПМУ Андреј Прекајски. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

Налаже се стручној служби да упути допис ПМУ. 

 

 

12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге  Инфо Рас  д.о.о. – ТВ РАС – 

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

електронским медијима;  

 

Седници је приступио представник ПМУ Зоран Кордић. 

 

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 пружаоцу медијске услуге  

Инфо Рас  д.о.о. – ТВ РАС – кабл., Београд. 

 

 

13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге  RTV Prima internacional  д.о.о. – 

ТВ Прима, Бајина Башта 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. 
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14. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева Privredno društvo Kopernikus radio televizija Krajina d.o.o. Bor, ул. 

Моше Пијаде 23, Бор – ТВ Сезам, бр. 05-1797/18 од 31.08.2018. 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 Privredno 

društvo Kopernikus radio televizija Krajina d.o.o. Bor, ул. Моше Пијаде 23, Бор – ТВ 

Сезам, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 

15. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружалаца медијске услуге 

Привредног друштва за производњу, трговину и услуге „Kolubara press“ 

д.о.о. из Лазаревца, ул. Димитрија Туцовића бр. 17 и Друштва за радио и 

телевизијске активности „Kopernikus Cable Network“ из Ниша, ул. Цара 

Душана бр. 45, 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 припајању на основу кога би се 

извршио пренос дозволе Регулаторног тела за електронске медије за пружање медијске 

услуге телевизијског емитовања број 526/2014-4 од 02.03.2017. године са имаоца 

дозволе Привредног друштва за производњу, трговину и услуге „Kolubara press“ д.о.о. 

из Лазаревца, ул. Димитрија Туцовића бр. 17 на Друштво за радио и телевизијске 

активности „Kopernikus Cable Network“ из Ниша, ул. Цара Душана бр. 45. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Нацрт уговора о припајању на основу кога би се 

извршио пренос дозволe Регулаторног тела за електронске медије и то дозволе број К26 

од 21.10.2011.године са имаоца дозволe Привредног друштва за производњу, трговину 

и услуге „Kolubara press“ д.о.о. из Лазаревца, ул. Димитрија Туцовића бр. 17 на 

друштво стицаоца Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus Cable 

Network“ из Ниша, ул. Цара Душана бр. 45 на Друштво за радио и телевизијске 

активности „Kopernikus Cable Network“ из Ниша, ул. Цара Душана бр. 45.  

 

 

 

16. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге РТВ продукција и 

маркетинг УБ Компани д.о.о. – Радио Уб 93,1; 

 



14 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на измену идентификационог знака из „Радио Уб 93,1“ у 

„Радио Пингвин 107,2“. 

Обавестити Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске 

услуге о насталој промени идентификационог знака. 

 

 

17. Доношење одлуке о давању сагласности на промену скраћеног 

идентификационог знака пружаоца медијских услуга PREDUZEĆE ZA 

INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY 

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (SAVSKI 

VENAC), ул. Незнаног јунака 1 , Београд-Савски Венац – GLOBAL; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ОДОБРАВА СЕ промена идентификационог знака пружаоца медијске услуге 

PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL 

COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (SAVSKI 

VENAC), ул. Незнаног јунака 1 , Београд-Савски Венац - GLOBAL у нови скраћени 

идентификациони знак „Time Out“. 

Одобрену промену скраћеног идентификационог знака пружаоца медијске 

услуге  извршити у регистру издатих дозвола Регулаторног тела за електронске медије.  

 

 

18. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаoца медијске услуге 

Друштво са ограниченом одговорношћу „Радио Сајам“ из Новог Сада, ул. 

Народног фронта бр. 73 – Радио Први 91,0 за промену власничке структуре; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре Друштва са ограниченом одговорношћу „Радио Сајам“ из Новог Сада, ул. 

Народног фронта бр. 73 – Радио Први 91,0 која би била извршена тако што би 

досадашњи оснивач тог друштва, Radio Media Servis д.о.о. из Београда, пренео 

целокупан свој оснивачки удео у висини од 100% у капиталу тог друштва на привредно 

друштво НС-АС д.о.о. производња, трговина и услуге из Новог Сада, ул. Народног 
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фронта бр.73, МБ 08696799 и на тај начин иступио из наведеног друштва, 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 пружање медијске услуге који се односе на власничку 

структуру и законског заступника Први радио Радио Први 91,0 103 FM 103,0. 

 

 

19. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Радиодифузни центар MFM Media д.о.о., 

Смедерево, Равни гај 10/3- Екстра ФМ Радио 107,5  и Екстра Радио 93,0.; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре Радиодифузни центар MFM Media д.о.о., Смедерево, Равни гај 10/3- Екстра 

ФМ Радио 107,5  и Екстра Радио 93,0 која би била извршена тако што би његов 

досадашњи оснивач Јовица Јовановић из Лештана пренео  целокупан свој оснивачки 

удео у висини од 100% у капиталу друштва на Златка Стефановића из Смедерева, не би 

настало стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

 

20. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Предузећа за информисање и маркетинг „Pink internetional company“ д.о.о. 

из Београда, ул. Незнаног јунака бр. 1 – ТВ Пинк и Радио Пинк 91,3; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Предузећу за информисање и 

маркетинг „Pink internetional company“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака бр. 1 – 

ТВ Пинк и Радио Пинк 91,3 којим ће обавестити истог да је према одредби из члана 

105. став 1. Закона о електронским медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/2014), 

ималац дозволе за пружање медијске услуге дужан да сваку промену власничке 

структуре у основном капиталу (промена оснивача или промена висибне учешћа 

оснивача у капиталу), претходно пријави Регулатору у писменој форми. Савет 

Регулатора ће убудуће, у случају непријављивања промене власничке структуре 

Регулатору, покренути поступак изрицања мера у складу са чланом 28. Закона о 

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

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

Лав+ из Ужица 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. 

 

 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије Santos-comerce d.o.o. – 

TV Santos из Зрењанина због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

 

23. Разматрање и доношење одлуке о подношењу прекршајне пријаве против 

пружаоца медијске услуге MOTO BOEM TRANS д.о.о. Неготин, ул. 

Бадњевска бб -  ТВ ТРАНС, због кршења одредбе из члана 78 . Закона о 

електронским медијима;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Подноси се прекршајна пријава против пружаоца медијске услуге MOTO BOEM 

TRANS д.о.о. Неготин, ул. Бадњевска бб -  ТВ ТРАНС, због кршења одредбе из члана 

78 . Закона о електронским медијима. 

 

 

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

основу извршне исправе против ПМУ "Ентер" д.о.о. – ЕНТЕР ТВ – кабл., 

ул. Горичка 35, Ниш; 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Подноси се предлог за принудно извршење на основу извршне исправе против 

ПМУ "Ентер" д.о.о. – ЕНТЕР ТВ – кабл. из Ниша на износ од 50.253,92 динара. 

 

 

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

основу извршне исправе против ПМУ РТВ Енигма доо – ТВ ЕНИГМА, ул. 

Нововарошка бб, Пријепоље; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Подноси се предлог за принудно извршење на основу извршне исправе против 

ПМУ РТВ Енигма доо – ТВ ЕНИГМА, ул. Нововарошка бб, Пријепоље на износ од 

644.057,42 динара.  

 

 

 

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

основу извршне исправе против кабловског ПМУ "MIX MEDIA" д.о.о. – TV 

MIX из Kраљева, ул. Ибарска 21; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Подноси се предлог за принудно извршење на основу извршне исправе против 

ПМУ "MIX MEDIA" д.о.о. – TV MIX из Kраљева, ул. Ибарска 21 на износ од 6.089,31 

динара. 

 

 

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

основу извршне исправе против ПМУ Предузеће за производњу, трговину и 

услуге "РУФ" д.о.о. – ТВ Кучево, Петровац на Млави; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Подноси се предлог за принудно извршење на основу извршне исправе против 

ПМУ ""РУФ" д.о.о. – ТВ Кучево, Петровац на Млави на износ од 73.209,63 динара.  

 

 

28. Доношење одлуке о вођењу једног поступка за решавање више захтева о 

понављању поступака одузимања дозвола за пружање медијске услуге, 

поднетих од стране пружаоца медијске услуге ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 

ОРИГИНАЛ ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ, из Београда, ул. 

Коче Поповића 9; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

СПАЈАЈУ СЕ у један поступак захтеви о понављању поступака одузимања 

дозвола за пружање медијске услуге бр. 08-867/18, бр. 08-883/18, бр. 08-884/18, бр. 08-

885/18, као и поступка бр. 08-888/18, поднети од стране пружаоца медијске услуге 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ОРИГИНАЛ ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ, из 

Београда, ул. Коче Поповића 9. 

 

 

29. Разматрање захтева о понављању поступка бр. 08-867/18-8 од 04.09.2018. 

године пружаоца медијске услуге ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ОРИГИНАЛ 

ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ, из Београда, ул. Коче Поповића 

9 и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Понавља се поступак за одузимање дозволе бр. К357 од 28.06.2017. године, 

дозволе бр. К356 од 28.06.2017. године,  дозволе бр. К213-1 од 28.09.2015. године, 

дозволе бр. К272-1 од 12.10.2017. године, као и дозволе бр. К211-1 од 28.09.2015. 

године, за пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге ПРИВРЕДНО 

ДРУШТВО ОРИГИНАЛ ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ, из Београда, ул. 

Коче Поповића 9, сходно члану 136, члану 176. став 1. тачка 1), члану 177. став 1. и 

члану 181. став 3. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016). 
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30. Разматрање и доношење одлуке у поновљеном поступку, покренутим по 

захтеву бр. 08-867/18-8, у којем су пружаоцу медијске услуге ПРИВРЕДНО 

ДРУШТВО ОРИГИНАЛ ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ, из 

Београда, ул. Коче Поповића 9,  одузете дозволе за пружање медијске 

услуге; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ПОНИШТАВАЈУ СЕ Решења бр. 08-867/18-3 од 30.05.2018. године, бр. 08-

888/18-3 од 30.05.2018. године, бр. 08-883/18-3 од 30.05.2018. године, бр. 08-885/18-3 од 

30.05.2018. године, бр. 08-884/18-3 од 30.05.2018. године, којим се одузимају дозволе 

Регулатора бр. К357 од 28.06.2017. године, бр. К356 од 28.06.2017. године, бр. К213-1 

од 28.09.2015. године,  бр. К272-1 од 12.10.2017. године, бр. К211-1 од 28.09.2015. 

године, за пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге ПРИВРЕДНО 

ДРУШТВО ОРИГИНАЛ ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ, из Београда, ул. 

Коче Поповића 9. 

Обустављају се поступци. 

 

 

31. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

„ТВ Смедерево“ д.о.о., ТЕЛЕВИЗИЈА СД из Смедерева, пре истека времена 

на које је издата сходно члану 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. 

 

 

32. Разматрање Извештаја службе за надзор и анализу сачињеног по службеној 

дужности о програмском садржају ријалити „Парови“  емитованом 

28.9.2018. године од 23:00 до 24:00.  у програму ПМУ Предузећа за 

маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – 

Национална Хепи ТВ,  Београд, Александра Дубчека 14. и доношење 

одлуке;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мера против ПМУ Предузећа за маркетинг, 

издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – Национална Хепи ТВ,  

Београд, Александра Дубчека 14. 

Налаже се стручној служби да позове представнике ПМУ на следећу седницу 

Савета ради изјашњења. 

 

 

33. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за покретање 

стечајног поступка против „Медиа НС“ д.о.о. за туризам, услуге и трговину, 

Нови Сад, Трифковићев трг бр. 1 – ТВ НС Плус због постојања разлога из 

члана 11. став 2. тачка 1) Закона о стечају;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднеси се захтев за покретање стечајног поступка против ПМУ„Медиа НС“ 

д.о.о. за туризам, услуге и трговину, Нови Сад, Трифковићев трг бр. 1 – ТВ НС Плус 

због постојања разлога из члана 11. став 2. тачка 1) Закона о стечају. 

 

 

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

захтева Браничево медија центар д.о.о. Петровац, ул. Бате Булића бб, 

Петровац – РТВ Браничево, бр. 05-651/17 од 13.03.2017. године, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Браничево 

медија центар д.о.о. Петровац, ул. Бате Булића бб, Петровац – РТВ Браничево, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 

35. Разматрање предлога ЈМУ РТС за давање сагласности за емитовање 

блокова огласних порука у трајању од девет минута у сату током 

приказивања ТВ серије „Одељење“; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да позове представнике УО ЈМУ РТС, генералног 

директора и заменика директора на следећу седницу Савета.  

 

 

 

36. Разматрање предлога ЈМУ РТС за давање сагласности за емитовање 

блокова огласних порука у трајању од девет минута у сату током 

приказивања ТВ серије „Корени“; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да позове представнике УО ЈМУ РТС, генералног 

директора и заменика директора на следећу седницу Савета. 

 

 

37. Разматрање предлога ЈМУ РТС за давање сагласности за емитовање 

блокова огласних порука у трајању од девет минута у сату током 

приказивања ТВ серије„Жмурке“; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да позове представнике УО ЈМУ РТС, генералног 

директора и заменика директора на следећу седницу Савета.  

 

 

38. Разматрање захтева Општине Прокупље за емитовање спота посвећеног 

Гвозденом пуку на програмима ТВ пружалаца медијске услуге са 

националном покривеношћу; 

 

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 Општини Прокупље. 
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39. Разно; 

 

Информација о ЈП ЕТВ. 

 

 

Седница завршена у 12:45 часова. 

 

Записник сачинила: 

Секретар Канцеларије Савета 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


