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З А П И С Н И К 

 

са 272. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 23.11.2016. године, са почетком у 11,00 часова 

 

У раду седнице учествовали су телефонским путем сходно члану 37. Став 2 

Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

2. Милош Рајковић, члан Савета 

3. Слободан Вељковић, члан Савета 

4. Божидар Николић, члан Савета 

5. Оливера Зекић, члан Савета 

6. Александра Јанковић, члан Савета 

7. мр Горан Пековић, члан Савета 

8. Ђорђе Возаревић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

Седницом је председавао заменик председника Савета, Горан Петровић, који је 

констатовао да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.   

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа за информисање «ИНФОРМАТИВНИ 

ЦЕНТАР ОЏАЦИ» Оџаци; 

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавно предузеће 

за информисање «Информативни центар Оџаци» Оџаци, ул. Јурија Гагарина бр. 

20 – «РАДИО ОЏАЦИ», за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Информативно 

предузеће „Реч Поморавља“ д.о.о. из Велике Плане, Николе Пашића 27 – Радио 

Плана за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. 

Закона о електронским медијима; 

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Друштва са 

ограниченом одговорношћу „ИН Радио“ из  Новог Сада, Трг  Коменског бр. 2 – 

RTI FM 101, за продужење дозволе за пружање медијске услуге; 



 

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Дискос д.о.о. за 

издавање и прозводњу носача звука и слике Александровац, ул. Крушевачка 

бр.22 - РАДИО ДИСКОС, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

7. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио и 

телевизија Трстеник“ д.о.о. из Трстеника, ул. Кнегиње Милице б.б. – Радио 

Трстеник, за продужење дозволе за пружање медијске услуге; 

8. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „YU ECO“ 

DOO., ул. Магнетна поља бб, Суботица - RADIO YU ECO за продужење дозволе 

за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о 

електронским медијима; 

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Друштво 

са ограниченом одговорношћу Радио 014, Ваљево, Кнеза Милоша бр. 23 – Радио 

014 за промену власничке структуре; 

10. Обавештење о промене власничке структуре над пружаоцем медијске услуге 

Друштво за радиотелевизијску делатност, маркетинг, и консалтинг «РТВ 

ЦЕНТАР» ДОО Београд – «ROCK RADIO»; 

11. Извештај о извршеној промени власничке структуре  пружаоца медијске услуге 

Радио Чачак д.о.о. Чачак, ул. Жупана Страцимира бр.35/2 - РАДИО ЧАЧАК; 

12. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Епархије Бачке Српске православне 

цркве, Суботица, ул. Змај Јовина бр. 22 – «РАДИО СЛАВОСЛОВЉЕ», за 

промену услова из дозволе; 

13. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «РАДИО СУБОТИЦА SZABADKAI RADIO 

KOZVALLALAT T.F.» из Суботице; 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Удружење грађана Ромски 

центар за демократију, Ваљево, Попучке бб – Радио Точак; 

15. Доношење одлуке о покретању поступка изрицања мере против пружаоца 

медијске услуге Радио-телевизија и продукција „Свилајнац“ д.о.о., Мике 

Јовановића Браде 13 - Радио Свилајнац због повреде услова који су садржани у 

дозволи за пружање медијске услуге бр. 461/2010-2; 

16. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 145 од 21. фебруар 2013. године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге ART MARKETING TV DOO BEOGRAD, ул. Мике 

Аласа 44, Београд - ART KANAL, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о 

електронским медијима; 

17. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 101 од 16. марта 2012. године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге Радио телевизија Мајданпек доо Мајданпек, ул. Змај 

Јовина 3 - РТМ, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским 

медијима; 

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

захтева PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK 

INTERNATIONAL COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (SAVSKI VENAC), ул. Незнаног јунака 1 , 



 

Београд-Савски Венац – ТВ Пинк, бр. 05-1168/16-2 од 13.09.2016. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева Радио телевизија Врање д.о.о. Врање , ул.  Партизанска 17 а, Врање– ТВ 

Врање, бр. 05-2359/16-1 од 09.09.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

20. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијскеуслуге 

Фондација Мозаик за развој културе и неговања традиције Мађара у дијаспори 

на територији АП Војводине из Новог Сада, Војводе Мишића 1/II – ТВ Мозаик 

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

тачка 4) Закона о електронским медијима; 

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

Асоцијација удружења и невладиних организација „РТВ Нишава“ из Ниша, ул. 

Блачка бр. 22 – ТВ Нишава пре истека времена на које је издата због постојања 

разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима; 

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

"Happy К. Televizija" д.о.о. – Happy К. из Београда, пре истека времена на које је 

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

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

издата пружаоцу  медијске услуге Телевизија К23 д.о.о. – ТВ К23 – кабл., 

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

електронским медијима; 

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

издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Радио телевизија Крушевац д.о.о. 

– ТВ Крушевац, Крушевац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

25. Доношење одлуке о поништају решења о одузимању дозволе и одлуке  у 

поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  

медијске услуге ТВ Метрополис д.о.о. – М моја ТВ – кабл., Београд  због 

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

26. Доношење одлуке о поништају решења о одузимању дозволе и одлуке у 

поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу 

медијске услуге Информативно предузеће „Центар“ д.о.о. – Радио ПАТАК 88,6, 

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

електронским медијима; 

27. Доношење одлуке о поништају решења о одузимању дозволе и одлуке у 

поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу 

медијске услуге „Сезам“ о.д. Жарко Тимотијевић и др. – Радио СЕЗАМ, Бор, 

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

медијима; 

28. Доношење одлуке о поништају решења о одузимању дозволе и одлуке у 

поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу 

медијске услуге  Студио д.о.о. – ТВ Студио – кабл., Лесковац због постојања 

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

29. Доношење одлуке о поништају решења о одузимању дозволе и одлуке у 

поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу 



 

медијске услуге "Moto boem trans" д.о.о. – ТВ Транс, Неготин због постојања 

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

30. Разматрање захтева Агенције за борбу против корупције и доношење одлуке; 

31. Извештај о неправилностима закона о оглашавању у вези са аудио-визуелном 

комерцијалном комуникацијом ПМУ Н1; 

32. Разматрање захтева Народне скупштине РС и доношење одлуке; 

33. Давање мишљења  по захтеву Организације за борбу против сиде` - 

Омладина  ЈАЗАС-а за емитовање спота; 

34. Информација у вези са дописима Удружења кабловских оператора за 

широкопојасне сервисе (УКОШ), ул. 27. март бр.36, Београд бр. 05-2750/16 од 

03.11.2016. године и  Пословног удружења кабловских оператора (ПУКОС), ул. 

Милентија Поповића 9, Београд бр.05-2750/16-1 од 07.11.2016. године; 

35. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће за 

производњу, инжењеринг, услуге и промет „Alpe System“ д.о.о. из Трстеника, 

Вука Караџића бб – Радио Флеш за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 272. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа за информисање «ИНФОРМАТИВНИ 

ЦЕНТАР ОЏАЦИ» Оџаци; 

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавно 

предузеће за информисање «Информативни центар Оџаци» Оџаци, ул. 

Јурија Гагарина бр. 20 – «РАДИО ОЏАЦИ», за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима; 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Информативно предузеће „Реч Поморавља“ д.о.о. из Велике Плане, Николе 

Пашића 27 – Радио Плана за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Друштва 

са ограниченом одговорношћу „ИН Радио“ из  Новог Сада, Трг  Коменског 

бр. 2 – RTI FM 101, за продужење дозволе за пружање медијске услуге; 

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Дискос 

д.о.о. за издавање и прозводњу носача звука и слике Александровац, ул. 

Крушевачка бр.22 - РАДИО ДИСКОС, за продужење дозволе за пружање 



 

медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским 

медијима; 

7. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио и 

телевизија Трстеник“ д.о.о. из Трстеника, ул. Кнегиње Милице б.б. – Радио 

Трстеник, за продужење дозволе за пружање медијске услуге; 

8. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „YU ECO“ 

DOO., ул. Магнетна поља бб, Суботица - RADIO YU ECO за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о 

електронским медијима; 

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Друштво са ограниченом одговорношћу Радио 014, Ваљево, Кнеза Милоша 

бр. 23 – Радио 014 за промену власничке структуре; 

10. Обавештење о промене власничке структуре над пружаоцем медијске 

услуге Друштво за радиотелевизијску делатност, маркетинг, и консалтинг 

«РТВ ЦЕНТАР» ДОО Београд – «ROCK RADIO»; 

11. Извештај о извршеној промени власничке структуре  пружаоца медијске 

услуге Радио Чачак д.о.о. Чачак, ул. Жупана Страцимира бр.35/2 - РАДИО 

ЧАЧАК; 

12. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Епархије Бачке Српске 

православне цркве, Суботица, ул. Змај Јовина бр. 22 – «РАДИО 

СЛАВОСЛОВЉЕ», за промену услова из дозволе; 

13. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «РАДИО СУБОТИЦА SZABADKAI 

RADIO KOZVALLALAT T.F.» из Суботице; 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Удружење грађана 

Ромски центар за демократију, Ваљево, Попучке бб – Радио Точак; 

15. Доношење одлуке о покретању поступка изрицања мере против пружаоца 

медијске услуге Радио-телевизија и продукција „Свилајнац“ д.о.о., Мике 

Јовановића Браде 13 - Радио Свилајнац због повреде услова који су 

садржани у дозволи за пружање медијске услуге бр. 461/2010-2; 

16. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 145 од 21. фебруар 2013. године издате на основу 

захтева пружаоца медијске услуге ART MARKETING TV DOO BEOGRAD, 

ул. Мике Аласа 44, Београд - ART KANAL, сходно члану 89. став 1. тачка 1. 

Закона о електронским медијима; 

17. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 101 од 16. марта 2012. године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге Радио телевизија Мајданпек доо Мајданпек, ул. 

Змај Јовина 3 - РТМ, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о 

електронским медијима; 

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

захтева PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK 

INTERNATIONAL COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (SAVSKI VENAC), ул. Незнаног јунака 1 , 

Београд-Савски Венац – ТВ Пинк, бр. 05-1168/16-2 од 13.09.2016. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 



 

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

захтева Радио телевизија Врање д.о.о. Врање , ул.  Партизанска 17 а, Врање– 

ТВ Врање, бр. 05-2359/16-1 од 09.09.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

20. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу 

медијскеуслуге Фондација Мозаик за развој културе и неговања традиције 

Мађара у дијаспори на територији АП Војводине из Новог Сада, Војводе 

Мишића 1/II – ТВ Мозаик пре истека времена на које је издата због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским 

медијима; 

21. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Асоцијација удружења и невладиних организација „РТВ Нишава“ из 

Ниша, ул. Блачка бр. 22 – ТВ Нишава пре истека времена на које је издата 

због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским 

медијима; 

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

"Happy К. Televizija" д.о.о. – Happy К. из Београда, пре истека времена на 

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

медијима; 

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

који је издата пружаоцу  медијске услуге Телевизија К23 д.о.о. – ТВ К23 – 

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

електронским медијима; 

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

који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Радио телевизија 

Крушевац д.о.о. – ТВ Крушевац, Крушевац због постојања разлога из члана 

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

25. Доношење одлуке о поништају решења о одузимању дозволе и одлуке  у 

поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  

медијске услуге ТВ Метрополис д.о.о. – М моја ТВ – кабл., Београд  због 

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

медијима; 

26. Доношење одлуке о поништају решења о одузимању дозволе и одлуке у 

поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу 

медијске услуге Информативно предузеће „Центар“ д.о.о. – Радио ПАТАК 

88,6, Ваљево, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

27. Доношење одлуке о поништају решења о одузимању дозволе и одлуке у 

поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу 

медијске услуге „Сезам“ о.д. Жарко Тимотијевић и др. – Радио СЕЗАМ, 

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

електронским медијима; 

28. Доношење одлуке о поништају решења о одузимању дозволе и одлуке у 

поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу 

медијске услуге  Студио д.о.о. – ТВ Студио – кабл., Лесковац због постојања 

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



 

29. Доношење одлуке о поништају решења о одузимању дозволе и одлуке у 

поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу 

медијске услуге "Moto boem trans" д.о.о. – ТВ Транс, Неготин због 

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

медијима; 

30. Разматрање захтева Агенције за борбу против корупције и доношење 

одлуке; 

31. Извештај о неправилностима закона о оглашавању у вези са аудио-

визуелном комерцијалном комуникацијом ПМУ Н1; 

32. Разматрање захтева Народне скупштине РС и доношење одлуке; 

33. Давање мишљења  по захтеву Организације за борбу против сиде` - 

Омладина  ЈАЗАС-а за емитовање спота; 

34. Информација у вези са дописима Удружења кабловских оператора за 

широкопојасне сервисе (УКОШ), ул. 27. март бр.36, Београд бр. 05-2750/16 

од 03.11.2016. године и  Пословног удружења кабловских оператора 

(ПУКОС), ул. Милентија Поповића 9, Београд бр.05-2750/16-1 од 07.11.2016. 

године; 

35. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће 

за производњу, инжењеринг, услуге и промет „Alpe System“ д.о.о. из 

Трстеника, Вука Караџића бб – Радио Флеш за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима;         

  

2. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа за информисање «ИНФОРМАТИВНИ 

ЦЕНТАР ОЏАЦИ» Оџаци;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује висина годишње накнаде за право на пружање 

медијске услуге радија пружаоцу медијске услуге ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР 

ОЏАЦИ» ДОО Оџаци, дужно да плаћа у износу од 1.312,00 динара, почев од дана 

доношења одлуке Савета Регулатора, па убудуће док за то буду постојале законски 

услови. 

 

Даје налог стручним службама Регулатора да изврше промену података у дозволама за 

пружање медијских услуга које се односе на промену власничке структуре, промену 

назива пружаоца медијске услуге, промену законског заступника друштва и промену 

власничке структуре. 

  

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавно 

предузеће за информисање «Информативни центар Оџаци» Оџаци, ул. 

Јурија Гагарина бр. 20 – «РАДИО ОЏАЦИ», за продужење дозволе за 



 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ Јавно предузеће за информисање «Информативни центар Оџаци» 

Оџаци, ул. Јурија Гагарина бр. 20 – «РАДИО ОЏАЦИ» за продужење дозволе. 

  

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Информативно предузеће „Реч Поморавља“ д.о.о. из Велике Плане, Николе 

Пашића 27 – Радио Плана за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ Информативно предузеће „Реч Поморавља“ д.о.о. из Велике 

Плане, Николе Пашића 27 – Радио Плана за продужење дозволе. 

 

  

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Друштва 

са ограниченом одговорношћу „ИН Радио“ из  Новог Сада, Трг  Коменског 

бр. 2 – RTI FM 101, за продужење дозволе за пружање медијске услуге;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ Друштва са ограниченом одговорношћу „ИН Радио“ из  Новог 

Сада, Трг  Коменског бр. 2 – RTI FM 101 за продужење дозволе. 

 

  

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Дискос 

д.о.о. за издавање и прозводњу носача звука и слике Александровац, ул. 

Крушевачка бр.22 - РАДИО ДИСКОС, за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским 

медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ Дискос д.о.о. за издавање и прозводњу носача звука и слике 

Александровац, ул. Крушевачка бр.22 - РАДИО ДИСКОС за продужење дозволе. 



 

  

7. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио и 

телевизија Трстеник“ д.о.о. из Трстеника, ул. Кнегиње Милице б.б. – Радио 

Трстеник, за продужење дозволе за пружање медијске услуге;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ „Радио и телевизија Трстеник“ д.о.о. из Трстеника, ул. Кнегиње 

Милице б.б. – Радио Трстеник за продужење дозволе. 

 

  

8. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „YU ECO“ 

DOO., ул. Магнетна поља бб, Суботица - RADIO YU ECO за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о 

електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ „YU ECO“ DOO., ул. Магнетна поља бб, Суботица - RADIO YU 

ECO за продужење дозволе. 

  

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Друштво са ограниченом одговорношћу Радио 014, Ваљево, Кнеза Милоша 

бр. 23 – Радио 014 за промену власничке структуре;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке структуре 

Друштва са ограниченом одговорношћу Радио 014, Ваљево, Кнеза Милоша бр. 23 – 

Радио 014 која би била извршена тако што би његов досадашњи оснивач Владимир 

Урошевић, пренео целокупан свој оснивачки удео у висини од 100% у капиталу тог 

друштва на Дејана Марковића, не би настало стање којим се нарушава медијски 

плурализам. 

  

10. Обавештење о промене власничке структуре над пружаоцем медијске 

услуге Друштво за радиотелевизијску делатност, маркетинг, и консалтинг 

«РТВ ЦЕНТАР» ДОО Београд – «ROCK RADIO»;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 



 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Друштву за радиотелевизијску делатност, 

маркетинг, и консалтинг «РТВ ЦЕНТАР» ДОО Београд – «ROCK RADIO», којим ће се 

исти обавестити да је према одредби из члана 105. став 1. Закона о електронским 

медијима, ималац дозволе за пружање медијске услуге дужан да сваку промену 

власничке структуре у основном капиталу (промена оснивача или промена висине 

учешћа оснивача у капиталу), претходно пријави Регулатору у писменој форми, као и 

да су подаци о посредним и непосредним оснивачима пружаоца медијске услуге 

саставни део дозволе за пружање медијске услуге, сходно члану 11. став 2. тачка 3) 

Правилника о поступку издавања дозволе за пружање медијске услуге на основу 

спроведеног јавног конкурса («Сл. гласник РС» број 63/15), и да као такви 

представљају услов из дозволе, те да непријављивање промене напред наведених 

података представља кршење услова из дозволе. Савет Регулатора ће убудуће, у случају 

непријављивања промене власничке структуре Регулатору, покренути поступак 

изрицања мера у складу са чланом 28. Закона о електронским медијима. 

 

Даје се налог Стручној служби да изврши промену података у Регистру медијских 

услуга и у дозволи за пружање медијске услуге, а који се односе на промену власничке 

структуре наведеног пружаоца медијске услуге. 

 

  

11. Извештај о извршеној промени власничке структуре  пружаоца медијске 

услуге Радио Чачак д.о.о. Чачак, ул. Жупана Страцимира бр.35/2 - РАДИО 

ЧАЧАК;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис Радио Чачак, којим ће обавестити истог да је према одредби из члана 

105. став 1. Закона о електронским медијима 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. 

 

Даје се налог Стручној служби да изврши промену података на сајту Регулатора и у 

дозволи за пружање медијске услуге Радио Чачак, а који се односе на власничку 

структуру наведеног имаоца дозволе. 

 

  

12. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Епархије Бачке Српске 

православне цркве, Суботица, ул. Змај Јовина бр. 22 – «РАДИО 

СЛАВОСЛОВЉЕ», за промену услова из дозволе;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 



 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност за измену услова из дозволе «РАДИО СЛАВОСЛОВЉЕ» бр. 399-

1/2008-3 која се односи на време пружања медијске услуге. 

 

Даје се налог стручним службама Регулатора да изврше промену података у дозволи за 

пружање медијских услуга радија бр. 399-1/2008-3 («РАДИО СЛАВОСЛОВЉЕ») и 

дозволи за пружање медијских услуга радија бр. 399-2/2008-2 («РАДИО МАРИЈА») 

које се односе на време пружања медијске услуге и то на начин: «РАДИО 

СЛАВОСЛОВЉЕ»: у периоду од понедељка до суботе од 00:00-04:00; 08:00-12:00; 

16:00-20:00 часова и недељом од 00:00-04:00 и 16:00-20:00 док би «РАДИО МАРИЈА» 

пружала медијску услугу радија: у периоду од понедељка до суботе од 04:00-08:00; 

12:00-16:00; 20:00-04:00 и недељом од 04:00-16:00 часова. 

 

  

13. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «РАДИО СУБОТИЦА SZABADKAI 

RADIO KOZVALLALAT T.F.» из Суботице;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује висина годишње накнаде за право на пружање 

медијске услуге радија пружаоцу медијске услуге «РАДИО СУБОТИЦА - SZABADKAI 

RADIO» ДОО Суботица, дужно да плаћа у износу од 54.463,00 динара, почев од дана 

доношења одлуке Савета Регулатора, па убудуће док за то буду постојале законски 

услови. 

 

Даје се налог стручним службама Регулатора да изврше промену података у дозволама 

за пружање медијских услуга које се односе на промену правне форме, промену назива 

пружаоца медијске услуге и промену власничке структуре. 

 

  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Удружење грађана 

Ромски центар за демократију, Ваљево, Попучке бб – Радио Точак;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге 

Удружење грађана Ромски центар за демократију, Ваљево, Попучке бб – Радио Точак у 

Радио 24 – 103,5.  

 

Налаже се Стручној служби да након достављања измењене дозволе за радиодифузну 

станицу од стране РАТЕЛ-а, изврши промену података у дозволи пружаоца медијске 



 

услуге Удружење грађана Ромски центар за демократију, Ваљево, Попучке бб – Радио 

Точак који се односе на промену идентификационог знака. 

 

  

15. Доношење одлуке о покретању поступка изрицања мере против пружаоца 

медијске услуге Радио-телевизија и продукција „Свилајнац“ д.о.о., Мике 

Јовановића Браде 13 - Радио Свилајнац због повреде услова који су 

садржани у дозволи за пружање медијске услуге бр. 461/2010-2;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мере против пружаоца медијске услуге Радио-телевизија 

и продукција „Свилајнац“ д.о.о., Мике Јовановића Браде 13 - Радио Свилајнац због 

повреде услова који су садржани у дозволи за пружање медијске услуге бр. 461/2010-2; 

 

Налаже се стручној служби да позове представника пружаоца медијске услуге Радио-

телевизија и продукција „Свилајнац“ д.о.о., Мике Јовановића Браде 13 - Радио 

Свилајнац на следећу седницу Савета ради изјашњења о чињеници која је била основ за 

покретање поступка. 

  

16. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 145 од 21. фебруар 2013. године издате на основу 

захтева пружаоца медијске услуге ART MARKETING TV DOO BEOGRAD, 

ул. Мике Аласа 44, Београд - ART KANAL, сходно члану 89. став 1. тачка 1. 

Закона о електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. K145 од 21. 

фебруара 2013. године, издате на основу захтева пружаоца медијске услуге ART 

MARKETING TV DOO BEOGRAD, ул. Мике Аласа 44, Београд - ART KANAL, сходно 

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

 

Налаже се стручној служби да позове представника пружаоца медијске услуге ART 

MARKETING TV DOO BEOGRAD, ул. Мике Аласа 44, Београд - ART KANAL на 

следећу седницу Савета Регулатора, ради изјашњења. 

 

  

17. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге бр. К 101 од 16. марта 2012. године издате на основу захтева 

пружаоца медијске услуге Радио телевизија Мајданпек доо Мајданпек, ул. 

Змај Јовина 3 - РТМ, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о 

електронским медијима;               



 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. K101 од 16. 

марта 2012. године, издате на основу захтева пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија Мајданпек доо Мајданпек, ул. Змај Јовина 3 - РТМ, сходно члану 89. став 1. 

тачка 1. Закона о електронским медијима. 

 

Налаже се стручној служби да позове представника пружаоца медијске услуге Радио 

телевизија Мајданпек доо Мајданпек, ул. Змај Јовина 3 - РТМ на следећу седницу 

Савета Регулатора, ради изјашњења. 

  

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

захтева PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK 

INTERNATIONAL COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (SAVSKI VENAC), ул. Незнаног јунака 1 , 

Београд-Савски Венац – ТВ Пинк, бр. 05-1168/16-2 од 13.09.2016. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу захтева 

PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL 

COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (SAVSKI 

VENAC), ул. Незнаног јунака 1 , Београд-Савски Венац – ТВ Пинк, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима. 

 

Да се решењем утврди накнада за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу 

захтева PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL 

COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (SAVSKI 

VENAC), ул. Незнаног јунака 1 , Београд-Савски Венац – ТВ Пинк, сходно члану 36. 

Закона о електронским медијима. 

  

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

захтева Радио телевизија Врање д.о.о. Врање , ул.  Партизанска 17 а, Врање– 

ТВ Врање, бр. 05-2359/16-1 од 09.09.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу захтева Радио 

телевизија Врање д.о.о. Врање , ул.  Партизанска 17 а, Врање– ТВ Врање, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима. 



 

Да се решењем утврди накнада за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу 

захтева Радио телевизија Врање д.о.о. Врање , ул.  Партизанска 17 а, Врање– ТВ Врање, 

сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 

 

  

20. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу 

медијскеуслуге Фондација Мозаик за развој културе и неговања традиције 

Мађара у дијаспори на територији АП Војводине из Новог Сада, Војводе 

Мишића 1/II – ТВ Мозаик пре истека времена на које је издата због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским 

медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге Регулаторног тела 

за електронске медије бр. 166-2/2008-6 од 11.05.2016. године издата пружаоцу медијске 

услуге Фондација Мозаик за развој културе и неговања традиције Мађара у дијаспори 

на територији АП Војводине из Новог Сада, Војводе Мишића 1/II – ТВ Мозаик у зони 

покривања алотмент Црвени Чот (Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Бечеј, Беочин, 

Богатић, Инђија, Ириг, Кула, Мали Иђош, Нови Сад, Оџаци, Пећинци, Рума, Србобран, 

Сремска Митровица, Сремски Карловци, Стара Пазова, Шид, Темерин, Тител, Врбас, 

Жабаљ) пре истека времена на које је издата. 

 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на седницу Савета Регулатора ради 

изјашњења о чињенице које су биле основ за покретање поступка одузимања дозволе. 

 

  

21. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Асоцијација удружења и невладиних организација „РТВ Нишава“ из 

Ниша, ул. Блачка бр. 22 – ТВ Нишава пре истека времена на које је издата 

због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским 

медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге Регулаторног тела 

за електронске медије бр. 89/2008-3 од 03.03.2016. године издата пружаоцу медијске 

услуге Асоцијацији удружења и невладиних организација „РТВ Нишава“ из Ниша, ул. 

Блачка бр. 22 – ТВ Нишава у зони покривања алотмент Јастребац (Алексинац, Блаце, 

Бојник, Ћићевац, Дољевац, Крушевац, Куршумлија, Лебане, Лесковац, Медвеђа, 

Мерошина, Ниш, Прокупље, Ражањ, Сокобања, Трстеник, Варварин, Врњачка Бања, 

Житорађа), пре истека времена на које је издата. 

 



 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на седницу Савета Регулатора ради 

изјашњења о чињенице које су биле основ за покретање поступка одузимања дозволе. 

 

  

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

"Happy К. Televizija" д.о.о. – Happy К. из Београда, пре истека времена на 

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

медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак за одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге   "Happy К. 

Televizija" д.о.о. – Happy К. из Београда. 

 

  

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

који је издата пружаоцу  медијске услуге Телевизија К23 д.о.о. – ТВ К23 – 

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

електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак за одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге   Телевизија 

К23 д.о.о. – ТВ К23 – кабл., Суботица. 

  

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

који је издата пружаоцу  медијске услуге  телевизије Радио телевизија 

Крушевац д.о.о. – ТВ Крушевац, Крушевац због постојања разлога из члана 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак за одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге Радио 

телевизија Крушевац д.о.о. – ТВ Крушевац, Крушевац. 

 

  

25. Доношење одлуке о поништају решења о одузимању дозволе и одлуке  у 

поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу  

медијске услуге ТВ Метрополис д.о.о. – М моја ТВ – кабл., Београд  због 



 

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

медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поништава се решење о одузимању дозволе пружаоцу  медијске услуге ТВ Метрополис 

д.о.о. – М моја ТВ – кабл., Београд. 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека рока на који је издата пружаоцу  

медијске услуге ТВ Метрополис д.о.о. – М моја ТВ – кабл., Београд. 

 

  

26. Доношење одлуке о поништају решења о одузимању дозволе и одлуке у 

поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу 

медијске услуге Информативно предузеће „Центар“ д.о.о. – Радио ПАТАК 

88,6, Ваљево, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поништава се решење о одузимању дозволе пружаоцу  медијске услуге Информативно 

предузеће „Центар“ д.о.о. – Радио ПАТАК 88,6, Ваљево. 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека рока на који је издата пружаоцу  

медијске услуге Информативно предузеће „Центар“ д.о.о. – Радио ПАТАК 88,6, 

Ваљево. 

  

27. Доношење одлуке о поништају решења о одузимању дозволе и одлуке у 

поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу 

медијске услуге „Сезам“ о.д. Жарко Тимотијевић и др. – Радио СЕЗАМ, 

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

електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поништава се решење о одузимању дозволе пружаоцу  медијске услуге „Сезам“ о.д. 

Жарко Тимотијевић и др. – Радио СЕЗАМ, Бор. 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека рока на који је издата пружаоцу  

медијске услуге „Сезам“ о.д. Жарко Тимотијевић и др. – Радио СЕЗАМ, Бор. 

 

 



 

  

28. Доношење одлуке о поништају решења о одузимању дозволе и одлуке у 

поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу 

медијске услуге  Студио д.о.о. – ТВ Студио – кабл., Лесковац због постојања 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поништава се решење о одузимању дозволе пружаоцу  медијске услуге Студио д.о.о. – 

ТВ Студио – кабл., Лесковац. 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека рока на који је издата пружаоцу  

медијске услуге Студио д.о.о. – ТВ Студио – кабл., Лесковац. 

 

  

29. Доношење одлуке о поништају решења о одузимању дозволе и одлуке у 

поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу 

медијске услуге "Moto boem trans" д.о.о. – ТВ Транс, Неготин због 

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

медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поништава се решење о одузимању дозволе пружаоцу  медијске услуге "Moto boem 

trans" д.о.о. – ТВ Транс, Неготин. 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пре истека рока на који је издата пружаоцу  

медијске услуге "Moto boem trans" д.о.о. – ТВ Транс, Неготин. 

 

  

30. Разматрање захтева Агенције за борбу против корупције и доношење 

одлуке;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Да се Агенцији упути допис следеће садржине: 

 

у вези са са Вашим захтевом за доставу података о оглашавању политичких субјеката 

током изборне кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе изборе 2016. 

године, достављамо вам податке о укупном времену трајању предизборних огласних 

порука код пружалаца медијске услуге са националним покривањем (комерцијални и 



 

јавни медијски сервис) и покрајинског јавног медијског сервиса (појединачно и 

збирно), као и број огласних порука изборних листа емитованих на програмима 

пружалаца медијске услуге са националним покривањем (комерцијални и јавни 

медијски сервис) и покрајинског јавног медијског сервиса (појединачно и збирно). 

Напомињемо да се закупљени термини, према чл. 10 ст. 3 Правилника о обавезама 

пружалаца медијских услуга током предизборне кампање, сматрају политичком 

огласном поруком и да се рачунају у дозвољено време оглашавања, тако да нису 

посебно издвојени. 

  

31. Извештај о неправилностима закона о оглашавању у вези са аудио-

визуелном комерцијалном комуникацијом ПМУ Н1;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да позове представника ПМУ N1 позове на наредну 

седницу Савета РЕМ-а. 

  

32. Разматрање захтева Народне скупштине РС и доношење одлуке;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нацрт предлога одлуке је да се достви допис следеће садржине: 

 

Регулатор електронских медија не води евиденцију о заједничким појављивањима у 

електронским медијима председника владе нити других државних функционера са 

представницима опозиције. Пружаоци медијске услуге имају могућност објављивања 

таквих садржаја - али они нису њихова обавеза – и имају потпуну уређивачку слободу 

да по своме нахођењу организују такве наступе који поред тога зависе и од воље самих 

евентуалних учесника.  Обавеза организовања таквих наступа председника владе са 

представницима опозиције није предмет медијске регулације. 

 

Конференције за медије (редовне и ванредне), затим скупови поводом годишњица 

странке, државни скупови, такође и страначки конгреси, медијски су садржаји који су 

информативног карактера и који пружаоци медијске услуге начелно објављују у оквиру 

свога информативног програма. Медијски маркетинг – ако се под тиме мисли на 

политичко рекламирање – допуштено је само у време предизборне кампање под 

прописаним правилима, и оно се обавља под комерцијалним условима и на прописани 

начин, који је јасно одвојен од начина на који се објављују информативни медијски 

садржаји.  

 

Не постоји препрека да садржаји о активностима опозиције, укључујући и директне 

преносе, буду укључени у информативни програм пружаоца медијске услуге, имајући у 

виду и слободу процене да ли је такав медијски садржај од од дoвољног информативног 



 

значаја. Регулатор подсећа да је страначки скуп СНС (оснивачки конгрес) преношен у 

програмима више телевизија и далеко пре него што је та странка постала владајућа 

странка, и да је управо том приликом примењен овакав приступ који подразумева 

уређивачку процену да је реч о значајном унутрашњеполитичком догађају. 

 

  

33. Давање мишљења  по захтеву Организације за борбу против сиде` - 

Омладина  ЈАЗАС-а за емитовање спота;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да подносиоцу захтева упити допис у коме ће бити 

наведено да увидом у снимак Служба за надзор и анализу утврдила је да наведени 

спотови немају комерцијалних садржаја и да испуњавају услове да буду емитовани без 

новчане накнаде ван рекламног блока у складу са чланом 67 став 12 Закона о 

електронским медијима (Одредбе ст.10 и 11 овог члана не примењују се на најаве 

садржаја у сопственом програму, као и на споредне производе непосредно произишле 

из тих програма, најаве спонзорства и пласман производа, као и на сопштења од јавног 

интереса и позиве на добротворне акције чије се услуге не наплаћују). 

 

  

34. Информација у вези са дописима Удружења кабловских оператора за 

широкопојасне сервисе (УКОШ), ул. 27. март бр.36, Београд бр. 05-2750/16 

од 03.11.2016. године и  Пословног удружења кабловских оператора 

(ПУКОС), ул. Милентија Поповића 9, Београд бр.05-2750/16-1 од 07.11.2016. 

године;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби  да се дописи Удружења кабловских оператора за 

широкопојасне сервисе (УКОШ), ул. 27. март бр.36, Београд бр. 05-2750/16 од 

03.11.2016. године и  Пословног удружења кабловских оператора (ПУКОС), ул. 

Милентија Поповића 9, Београд бр.05-2750/16-1 од 07.11.2016. године упуте Комисији 

за заштиту конкуренције ради утврђивања постојања повреде конкуренције. 

 

  

35. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће 

за производњу, инжењеринг, услуге и промет „Alpe System“ д.о.о. из 

Трстеника, Вука Караџића бб – Радио Флеш за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 



 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ Предузеће за производњу, инжењеринг, услуге и промет „Alpe 

System“ д.о.о. из Трстеника, Вука Караџића бб – Радио Флеш за продужење дозволе. 

 

 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

У Београду,        

дана 23. новембра 2016. године                                                       

Записник сачинила 

 

Драгана Таљић 

      заменик председника Савета 

 

                                                                                                                       Горан Петровић 

 


