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З А П И С Н И К 

                                                                                          

са 158. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 07. 

октобар 2015. године, са почетком у 11.00 часова. 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

1. Горан Караџић, председник Савета 

2. Горан Петровић, заменик председника Савета 

3. Горан Пековић 

4. Слободан Вељковић 

5. Милош Рајковић 

6. Божидар Николић 

 

Седници су присуствовали и: 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор 

2. Ненад Јанковић, генерални секретар 

3. Стевица Смедеревац, начелник Службе за надзор и анализу 

4. Душица Благојевић, начелник правне службе 

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 председник Савета РЕМ Горан Караџић 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 157. редовнe седницe Савета одржане 16. септембар 2015. 

године, записника са 236. ванредне седнице Савета одржане 18.9.2015. године и 

237. ванредне седнице Савета одржане 28.9.2015. године; 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према  ПМУ Привредно друштво за консалтинг и 

послове  менаџмента "Wide solutions" д.о.о., Радио Центар 987, ул. Јадранска 33, 

Крагујевац  због одступања од програмског елабората; 

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према  ПМУ Телевизија Прва д.о.о., Аутопут бр. 22, 
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Београд – ТВ Прва, емисије "Vice" због емитовања програма који може да 

нашкоди физичком, менталном или моралном развоју малолетника;  

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према  ПМУ Друштво за радио и телевизијске 

активности "Kopernikus cable network" д.о.о. – ТВ K::CN покренутом по пријави 

Небојше Човића;  

6. Доношење одлуке у у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према  ПМУ Радио дифузном предузећу Б92 А.Д. – 

Радио Б92 због непоштпвања програмског елабората;  

7. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Јавном радиодифузног 

предузећа Студио Б из Београда – ТВ Студио Б због повреда одредби Заккона о 

електронским медијима који се односе се на оглашавање и доношење одлуке;  

8. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Привредно друштво за 

производњу и емитовање РТВ програма "Index" д.о.о. Београд – Radio Index због 

одступања од програмског елабората;  

9. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Предузећу за 

информисање и макретинг "Pink international company" д.о.о. Незнаног јунака 1, 

Београд, - ТВ Пинк, због емитовања програмског садржаја у емисији "Папарацо 

лов" који може да нашкоди физичком, менталном или моралном развоју 

малолетника;  

10. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ  Предузећу за 

информисање и маркетинг PINK INTERNATIONAL COMPANY д.о.о., Београд, 

Незнаног јунака 1 - ТВ Пинк  због кршења одредби Правилника о заштити 

малолетника у емисији „Пинкове звездице“ 26 - 27. 6.2015. године у  програму и 

доношење одлуке;  

11. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ  Предузећу за 

информисање и макретинг "Pink international company" д.о.о. Незнаног јунака 1, 

Београд, - ТВ Пинк, због емитовања програмског садржаја у емисијама ДНК 

који може да нашкоди физичком, менталном или моралном развоју 

малолетника;  

12. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Радио Плана  због 

кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона 

о ауторском и сродним правима  покренутог по пријави СОКОЈ-а; 

13. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ ТВ К23  због кршења 

члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о 

ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а;  

14. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ ТВ Тутин  (Сокој) због 

кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона 

о ауторском и сродним правима  покренутог по пријави СОКОЈ-а;  

15. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Јавно предузеће за 

информисање "Радио Лазаревац" (Сокој) због кршења члана 53. Закона о 

електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним 

правима покренутог по пријави СОКОЈ-а;  

16. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Јавно предузеће за 

информисање „Река Нова Јасеница“ д.о.о., Смедеревска Паланка – Радио Нова 

Јасеница због кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима покренутог по пријави 

СОКОЈ-а;  
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17. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштво са 

ограниченом одговорношћу за емитовање радио програма „Панда радио“ д.о.о. – 

Радио Панда због кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима  покренутог по пријави 

СОКОЈ-а;  

18. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Предузеће за 

производњу, трговину и услуге Context д.о.о. , Гроцка – Радио Пулс Гроцка због 

кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона 

о ауторском и сродним правима  покренутог по пријави СОКОЈ-а;  

19. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштво љубитеља 

румунске музике и културе Victoria, Вршац – Радио Victoria због кршења члана 

53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и 

сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а;  

20. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштво љубитеља 

румунске музике и културе Victoria, Вршац – TV Victoria због кршења члана 53. 

Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и 

сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а;  

21. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Предузеће за радио, 

телевизију и маркетинг Телевизије Плус д.о.о., Крушевац – Телевизија Плус због 

кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона 

о ауторском и сродним правима  и покренутог по пријави СОКОЈ-а;  

22. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Радио телевизија 

Младеновац д.о.о., Младеновац – ТВ Младеновац због кршења члана 53. Закона 

о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним 

правима покренутог по пријави СОКОЈ-а;  

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

према пружаоцу медијске услуге Јавном предузећу „Радио Ћићевац“, ул. 

Карађорђева бр. 108, Ћићевац- Радио Ћићевац, пре времена на које је издата 

(сходно одредби из члана 89. тачка 1) Закона о електронским медијима);  

24. Доношење одлуке у поступку изрицања мера пружаоцу медијске услуге  

Новинске агенције Вeta press д.о.о. из Београда, ПЈ БЕТА радио из Новог Пазара, 

ул. Краља Милана бр. 4- РАДИО СТО ПЛУС ПЛУС због повреде одредаба 

члана 105. став 1.  Закона о електронским медијима;  

25. Доношење одлуке у поступку изрицања мера пружаоцу медијске услуге 

Предузеће за радио и телевизијске активности „Еминент“ д.о.о., Љубовија, ул. 

Стојана Чупића бб – Радио Соко покренутог на основу извештаја Стручне 

службе у поступку вршења контроле;  

26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Привредном друштву за продукцију и промет „ПЕК-ТОН“ д.о.о., Кучево, Светог 

Саве бб – TВ Звижд пре истека времена на које је издата због постојања разлога 

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

27. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности 

утврђених у програмима националних ТВ ПМУ у вези са аудио-визуелном 

комерцијалном комуникацијом за мај месец 2015. године и доношење одлуке;  

28. Информација Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ Хепи ТВ после 

изречене мере због повреда одредби о заштити малолетника у ријалитију  

"Парови" и доношење одлуке;  
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29. Информација  Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ ТВ Пинк после 

изречене мере због повреда одредби о заштити малолетника у ријалитију  

"Фарма" и доношење одлуке;  

30. Информација  Службе за надзор и анализу РЕМ о поступању ПМИ Jutro 

Production Д.О.О. из Чачка, после изречене мере по решењу Савета РЕМ бр. 07-

2629/14/15-111 од 12. 05. 2015. и доношење одлуке;  

31. Извештај Службе за надзор и анализу по пријави  Сокој-а о неправилном вођењу 

електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела од стране 

Радио телевизије Србије - на првом програму и доношење одлуке;  

32. Извештај Службе за надзор и анализу по пријави Сокој-а о неправилном вођењу 

електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела од стране 

ПМУ  ТВ Бест и доношење одлуке;  

33. Извештај Службе за надзор и анализу по пријави Сокој-а о неправилном вођењу 

електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела од стране 

ПМУ ТВ КЦН 1 и доношење одлуке;  

34. Утврђивање Нацрта правилника о минималним условима за пружање медијске 

услуге и критеријумима за одлучивање у поступку издавања дозволе за пружање 

медијске услуге на основу спроведеног јавног конкурса;  

35. Утврђивање Нацрта правилника о минималним техничким и организационим 

условима за издавање дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева 

пружаоца медијске услуге;  

36. Утврђивање Нацрта правилника о уступању неискоришћених права јавних 

медијских сервиса на емитовање радијских, телевизијских и других медијских 

садржаја од изузетног значаја;  

37. Доношење Препоруке о начину обавештавања о пласирању робе у емисијама 

које нису сопствена продукција пружаоца медијске услуге;  

38. Доношење одлуке о давању сагласности на промену скраћеног 

идентификационог знака пружаоца медијских услуга „Дунав филм” д.о.о. 

привредно друштво за производњу филмова, ул. Рузвелтова 45, Београд- 

Feelmax YU;  

39. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Предузећа 

за информисање и маркетинг „Плус ФМ радио“ д.о.о из Новог Сада, ул. 

Студеничка 17/15 – Radio Plus FM 97,7 за промену власничке структуре;  

40. Доношење одлуке о престанку важења дозвола бр. К32/1 од 21.10.2011. године 

за кабловско емитовање програма пре истека времена на које је издата пружаоцу 

медијске услуге ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА 

ЕМИТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ РТВ РАДИО СРЕЋЕ ДОО, ул. Краља Петра I 

2, Сомбор – ТВ Среће;  

41. Доношење одлуке о покретању  поступка изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима против пружаоца медијске услуге Радиодифузног 

предузећа „Б92“ а.д. из Београда – ТВ Б92, због необележавања и оглашавањa 

програмских садржаја ван времена у којима је допуштено њихово емитовање;  

42. Информација у вези са захтевом пружаоца медијске услуге Предузећа „Media 

Sуstem“ за телекомуникације, маркетинг и услуге о.д., власништво  Љубише 

Богдановића и др, Појате, ул. Радничка бр. 10, Појате- ТОП РАДИО, за промену 

правне форме;  

43. Извештај Службе за надзор и анализу о оглашавању на страним кабловским 

ПМУ и доношење одлуке;  
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44. Извештај са састанка одржаног 27-28. септембра 2015 године са Агенцијом за 

аудио и аудиовизуелне медијске услуге Републике Македоније;  

45. Разно;  

 

 

1. Усвајање дневног реда; 

Председник Савета РЕМ Горан Караџић предложио је допуну дневног реда: 

1. Доношење одлуке у поступку изрицања мере против пружаоца медијске услуге 

Д.о.о. за производњу, трговину и услуге “Mix Media” – TV MIX, Краљево, ул. 

Ибарска бр. 21 – TV MIX због повреде одредбе из члана 53. Закона о 

електронским медијима; 

2. Доношење одлуке о усвајању Правилника о поступку издавања сагласности на 

акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге и поступању по пријави 

промене власничке структуре;  

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Друштво за 

телекомуникације, трговину и услуге Астериас д.о.о., ул. Коче Колара бр. 1/11, 

Нови Кнежевац-RADIO MAХ ČOKA;  

4. Извештај о Представљању публикације „Транспарентност и одговорност 

агенција: Компаративна анализа пет регулисаних сектора у Србији и 

Македонији“, а у вези пројекат „Да ли су регулаторне агенције у Србији и 

Македонији транспарентне и одговорне“; 

5. Предлог за измену и допуну Поглавља 4.3. Колективног уговора код послодавца 

Регулаторног тела за електронске медије којим је регулисано Плаћено одсуство 

(члан 20.) и Службено путовање у иностранство (члана 44). 

6. Извештај са састанка 17. пленарне седнице Медитеранске мреже регулаторних 

тела. 

7. Допис Агенцији за приватизацију у вези са приватизацијом пружаоца медијске 

услуге Јавног предузећа за радио телевизијску Радио-телевизија Бачка Паланка, 

ул. Жарка Зрењанина бр. 74/2, Бачка Паланка- ТВ БАП, РАДИО БАП 95,1; 

 

Након разматрања наведеног, председник Савета је предложио, а Савет РЕМ једногласно 

усвојио допуњен дневни ред 158. редовне седнице: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 157. редовнe седницe Савета одржане 16. септембар 

2015. године, записника са 236. ванредне седнице Савета одржане 18.9.2015. 

године и 237. ванредне седнице Савета одржане 28.9.2015. године; 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према  ПМУ Привредно друштво за консалтинг и 

послове  менаџмента "Wide solutions" д.о.о., Радио Центар 987, ул. 

Јадранска 33, Крагујевац  због одступања од програмског елабората; 
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4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према  ПМУ Телевизија Прва д.о.о., Аутопут бр. 22, 

Београд – ТВ Прва, емисије "Vice" због емитовања програма који може да 

нашкоди физичком, менталном или моралном развоју малолетника;  

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према  ПМУ Друштво за радио и телевизијске 

активности "Kopernikus cable network" д.о.о. – ТВ K::CN покренутом по 

пријави Небојше Човића;  

6. Доношење одлуке у у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према  ПМУ Радио дифузном предузећу Б92 А.Д. – 

Радио Б92 због непоштпвања програмског елабората;  

7. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Јавном 

радиодифузног предузећа Студио Б из Београда – ТВ Студио Б због повреда 

одредби Заккона о електронским медијима који се односе се на оглашавање 

и доношење одлуке;  

8. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Привредно 

друштво за производњу и емитовање РТВ програма "Index" д.о.о. Београд – 

Radio Index због одступања од програмског елабората;  

9. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Предузећу за 

информисање и макретинг "Pink international company" д.о.о. Незнаног 

јунака 1, Београд, - ТВ Пинк, због емитовања програмског садржаја у 

емисији "Папарацо лов" који може да нашкоди физичком, менталном или 

моралном развоју малолетника;  

10. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ  Предузећу за 

информисање и маркетинг PINK INTERNATIONAL COMPANY д.о.о., 

Београд, Незнаног јунака 1 - ТВ Пинк  због кршења одредби Правилника о 

заштити малолетника у емисији „Пинкове звездице“ 26 - 27. 6.2015. године у  

програму и доношење одлуке;  

11. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ  Предузећу за 

информисање и макретинг "Pink international company" д.о.о. Незнаног 

јунака 1, Београд, - ТВ Пинк, због емитовања програмског садржаја у 

емисијама ДНК који може да нашкоди физичком, менталном или моралном 

развоју малолетника;  

12. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Радио Плана  због 

кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д 

Закона о ауторском и сродним правима  покренутог по пријави СОКОЈ-а; 

13. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ ТВ К23  због 

кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д 

Закона о ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а;  

14. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ ТВ Тутин  (Сокој) 

због кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 

201д Закона о ауторском и сродним правима  покренутог по пријави 

СОКОЈ-а;  

15. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Јавно предузеће 

за информисање "Радио Лазаревац" (Сокој) због кршења члана 53. Закона 

о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и 

сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а;  
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16. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Јавно предузеће 

за информисање „Река Нова Јасеница“ д.о.о., Смедеревска Паланка – Радио 

Нова Јасеница због кршења члана 53. Закона о електронским медијима у 

вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима покренутог по 

пријави СОКОЈ-а;  

17. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштво са 

ограниченом одговорношћу за емитовање радио програма „Панда радио“ 

д.о.о. – Радио Панда због кршења члана 53. Закона о електронским 

медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима  

покренутог по пријави СОКОЈ-а;  

18. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Предузеће за 

производњу, трговину и услуге Context д.о.о. , Гроцка – Радио Пулс Гроцка 

због кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 

201д Закона о ауторском и сродним правима  покренутог по пријави 

СОКОЈ-а;  

19. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштво 

љубитеља румунске музике и културе Victoria, Вршац – Радио Victoria због 

кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д 

Закона о ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а;  

20. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштво 

љубитеља румунске музике и културе Victoria, Вршац – TV Victoria због 

кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д 

Закона о ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а;  

21. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Предузеће за 

радио, телевизију и маркетинг Телевизије Плус д.о.о., Крушевац – 

Телевизија Плус због кршења члана 53. Закона о електронским медијима у 

вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима  и покренутог 

по пријави СОКОЈ-а;  

22. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Радио телевизија 

Младеновац д.о.о., Младеновац – ТВ Младеновац због кршења члана 53. 

Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском 

и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а;  

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге према пружаоцу медијске услуге Јавном предузећу „Радио Ћићевац“, 

ул. Карађорђева бр. 108, Ћићевац- Радио Ћићевац, пре времена на које је 

издата (сходно одредби из члана 89. тачка 1) Закона о електронским 

медијима);  

24. Доношење одлуке у поступку изрицања мера пружаоцу медијске услуге  

Новинске агенције Вeta press д.о.о. из Београда, ПЈ БЕТА радио из Новог 

Пазара, ул. Краља Милана бр. 4- РАДИО СТО ПЛУС ПЛУС због повреде 

одредаба члана 105. став 1.  Закона о електронским медијима;  

25. Доношење одлуке у поступку изрицања мера пружаоцу медијске услуге 

Предузеће за радио и телевизијске активности „Еминент“ д.о.о., Љубовија, 

ул. Стојана Чупића бб – Радио Соко покренутог на основу извештаја 

Стручне службе у поступку вршења контроле;  

26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Привредном друштву за продукцију и промет „ПЕК-ТОН“ д.о.о., Кучево, 

Светог Саве бб – TВ Звижд пре истека времена на које је издата због 
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постојања разлога из члана 89  став 1 тачка  1) Закона о електронским 

медијима;  

27. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности 

утврђених у програмима националних ТВ ПМУ у вези са аудио-визуелном 

комерцијалном комуникацијом за мај месец 2015. године и доношење 

одлуке;  

28. Информација Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ Хепи ТВ после 

изречене мере због повреда одредби о заштити малолетника у ријалитију  

"Парови" и доношење одлуке;  

29. Информација  Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ ТВ Пинк 

после изречене мере због повреда одредби о заштити малолетника у 

ријалитију  "Фарма" и доношење одлуке;  

30. Информација  Службе за надзор и анализу РЕМ о поступању ПМИ Jutro 

Production Д.О.О. из Чачка, после изречене мере по решењу Савета РЕМ бр. 

07-2629/14/15-111 од 12. 05. 2015. и доношење одлуке;  

31. Извештај Службе за надзор и анализу по пријави  Сокој-а о неправилном 

вођењу електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела 

од стране Радио телевизије Србије - на првом програму и доношење одлуке;  

32. Извештај Службе за надзор и анализу по пријави Сокој-а о неправилном 

вођењу електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела 

од стране ПМУ  ТВ Бест и доношење одлуке;  

33. Извештај Службе за надзор и анализу по пријави Сокој-а о неправилном 

вођењу електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела 

од стране ПМУ ТВ КЦН 1 и доношење одлуке;  

34. Утврђивање Нацрта правилника о минималним условима за пружање 

медијске услуге и критеријумима за одлучивање у поступку издавања 

дозволе за пружање медијске услуге на основу спроведеног јавног конкурса;  

35. Утврђивање Нацрта правилника о минималним техничким и 

организационим условима за издавање дозволе за пружање медијске услуге 

на основу захтева пружаоца медијске услуге;  

36. Утврђивање Нацрта правилника о уступању неискоришћених права јавних 

медијских сервиса на емитовање радијских, телевизијских и других 

медијских садржаја од изузетног значаја;  

37. Доношење Препоруке о начину обавештавања о пласирању робе у 

емисијама које нису сопствена продукција пружаоца медијске услуге;  

38. Доношење одлуке о давању сагласности на промену скраћеног 

идентификационог знака пружаоца медијских услуга „Дунав филм” д.о.о. 

привредно друштво за производњу филмова, ул. Рузвелтова 45, Београд- 

Feelmax YU;  

39. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Предузећа за информисање и маркетинг „Плус ФМ радио“ д.о.о из Новог 

Сада, ул. Студеничка 17/15 – Radio Plus FM 97,7 за промену власничке 

структуре;  

40. Доношење одлуке о престанку важења дозвола бр. К32/1 од 21.10.2011. 

године за кабловско емитовање програма пре истека времена на које је 

издата пружаоцу медијске услуге ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ЕМИТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ РТВ РАДИО 

СРЕЋЕ ДОО, ул. Краља Петра I 2, Сомбор – ТВ Среће;  
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41. Доношење одлуке о покретању  поступка изрицања мера предвиђених 

Законом о електронским медијима против пружаоца медијске услуге 

Радиодифузног предузећа „Б92“ а.д. из Београда – ТВ Б92, због 

необележавања и оглашавањa програмских садржаја ван времена у којима 

је допуштено њихово емитовање;  

42. Информација у вези са захтевом пружаоца медијске услуге Предузећа 

„Media Sуstem“ за телекомуникације, маркетинг и услуге о.д., власништво  

Љубише Богдановића и др, Појате, ул. Радничка бр. 10, Појате- ТОП 

РАДИО, за промену правне форме;  

43. Извештај Службе за надзор и анализу о оглашавању на страним 

кабловским ПМУ и доношење одлуке;  

44. Извештај са састанка одржаног 27-28. септембра 2015 године са Агенцијом 

за аудио и аудиовизуелне медијске услуге Републике Македоније;  

45. Доношење одлуке у поступку изрицања мере против пружаоца медијске 

услуге Д.о.о. за производњу, трговину и услуге “Mix Media” – TV MIX, 

Краљево, ул. Ибарска бр. 21 – TV MIX због повреде одредбе из члана 53. 

Закона о електронским медијима; 

46. Доношење одлуке о усвајању Правилника о поступку издавања сагласности 

на акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге и поступању по 

пријави промене власничке структуре;  

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Друштво за 

телекомуникације, трговину и услуге Астериас д.о.о., ул. Коче Колара бр. 

1/11, Нови Кнежевац-RADIO MAХ ČOKA;  

48. Извештај о Представљању публикације „Транспарентност и одговорност 

агенција: Компаративна анализа пет регулисаних сектора у Србији и 

Македонији“, а у вези пројекат „Да ли су регулаторне агенције у Србији и 

Македонији транспарентне и одговорне“; 

49. Предлог за измену и допуну Поглавља 4.3. Колективног уговора код 

послодавца Регулаторног тела за електронске медије којим је регулисано 

Плаћено одсуство (члан 20.) и Службено путовање у иностранство (члана 

44). 

50. Извештај са састанка 17. пленарне седнице Медитеранске мреже 

регулаторних тела. 

51. Допис Агенцији за приватизацију у вези са приватизацијом пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа за радио телевизијску Радио-телевизија 

Бачка Паланка, ул. Жарка Зрењанина бр. 74/2, Бачка Паланка- ТВ БАП, 

РАДИО БАП 95,1 

52. Разно;  

  

2. Усвајање записника са 157. редовнe седницe Савета одржане 16. септембар 

2015. године, записника са 236. ванредне седнице Савета одржане 18.9.2015. 

године и 237. ванредне седнице Савета одржане 28.9.2015. године;  

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

једногласно донели 
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Усваја се записник са 157. редовне седнице Савета одржане дана 9. септембра; записник 

са 236. ванредне седнице Савета одржане 18.9.2015. године и 237. ванредне седнице 

Савета одржане 28.9.2015. године. 

  

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према  ПМУ Привредно друштво за консалтинг и 

послове  менаџмента "Wide solutions" д.о.о., Радио Центар 987, ул. Јадранска 

33, Крагујевац  због одступања од програмског елабората;  

Седници су присуствовали представници ПМУ Марија Милојевић Лазаревић директор 

и Немања Николић уредник.  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Изриче се мера опомене ПМУ Привредно друштво за консалтинг и послове  менаџмента 

"Wide solutions" д.о.о., Радио Центар 987, ул. Јадранска 33, Крагујевац  због одступања 

од програмског елабората. 

  

 

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према  ПМУ Телевизија Прва д.о.о., Аутопут бр. 22, 

Београд – ТВ Прва, емисије "Vice" због емитовања програма који може да 

нашкоди физичком, менталном или моралном развоју малолетника;  

Седници је присуствовала представница ПМУ Мања Грчић директор Антена групе.  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима 

против према  ПМУ Телевизија Прва д.о.о., Аутопут бр. 22, Београд – ТВ Прва, емисије 

"Vice" због емитовања програма који може да нашкоди физичком, менталном или 

моралном развоју малолетника. 

  

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према  ПМУ Друштво за радио и телевизијске 

активности "Kopernikus cable network" д.о.о. – ТВ K::CN покренутом по 

пријави Небојше Човића; 

Седници су присуствовали представник ПМУ Владан Митић директор и представници 

странке у поступку Небојша Човић и Зоран Тошковић адвокат.  
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Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Изриче се мера упозорења ПМУ Друштво за радио и телевизијске активности 

"Kopernikus cable network" д.о.о. – ТВ K::CN покренутом по пријави Небојше Човића. 

  

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера од   о 

извршеном надзору над ријалити  „ Велики брат" емитованом у програмима 

ПМУ Телевизија Прва д.о.о., Аутопут бр. 22, Београд – ТВ Прва и доношење 

одлуке; 

Седници су присуствовали представници ПМУ Гордана Миздрак директор, Немања 

Костић директор радија, Милош Стојковић адвокат и Срђан Перовић пуномоћник.  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу савета. 

  

7. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Јавном 

радиодифузног предузећа Студио Б из Београда – ТВ Студио Б због повреда 

одредби Заккона о електронским медијима који се односе се на оглашавање 

и доношење одлуке; 

 

Седници су присуствовали представници ПМУ Олга Момировић, Јасминка Томић и 

Александар Ралев директор маркетинга.  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак за изрицање мера према ПМУ Јавном радиодифузног предузећа 

Студио Б из Београда – ТВ Студио Б због повреда одредби Закона о електронским 

медијима који се односе се на оглашавање и доношење одлуке. 

 

  

8. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Привредно 

друштво за производњу и емитовање РТВ програма "Index" д.о.о. Београд – 

Radio Index због одступања од програмског елабората; 

Седници је присуствовао представник ПМУ Саша Вулетић директор.  
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Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

  

9. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Предузећу за 

информисање и макретинг "Pink international company" д.о.о. Незнаног 

јунака 1, Београд, - ТВ Пинк, због емитовања програмског садржаја у 

емисији "Папарацо лов" који може да нашкоди физичком, менталном или 

моралном развоју малолетника; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

  

10. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ  Предузећу за 

информисање и маркетинг PINK INTERNATIONAL COMPANY д.о.о., 

Београд, Незнаног јунака 1 - ТВ Пинк  због кршења одредби Правилника о 

заштити малолетника у емисији „Пинкове звездице“ 26 - 27. 6.2015. године у  

програму и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

  

11. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ  Предузећу за 

информисање и макретинг "Pink international company" д.о.о. Незнаног 

јунака 1, Београд, - ТВ Пинк, због емитовања програмског садржаја у 

емисијама ДНК који може да нашкоди физичком, менталном или моралном 

развоју малолетника; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета.  
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12. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Радио Плана  због 

кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д 

Закона о ауторском и сродним правима  покренутог по пријави СОКОЈ-а; 

Седници су присуствовали представник СОКОЈ-а Ивана Стојковић Максимовић 

представник ПМУ није присуствовао.  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

Позвати ПМУ Радио Плана и достављањем позива преко огласне табле. 

  

13. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ ТВ К23  због 

кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д 

Закона о ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а;  

Седници су присуствовали представник СОКОЈ-а Ивана Стојковић Максимовић и 

представници ПМУ Јанош Пат власник и Андреј Пат директор.  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Изриче се мера опомене ПМУ ТВ К23  због кршења члана 53. Закона о електронским 

медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима. 

  

14. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ ТВ Тутин  (Сокој) 

због кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 

201д Закона о ауторском и сродним правима  покренутог по пријави СОКОЈ-

а;  

Седници су присуствовали представник СОКОЈ-а Ивана Стојковић Максимовић 

представник ПМУ није присуствовао.  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Изриче се мера опомене ПМУ ТВ Тутин због кршења члана 53. Закона о електронским 

медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима. 
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15. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Јавно предузеће 

за информисање "Радио Лазаревац" (Сокој) због кршења члана 53. Закона 

о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и 

сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а; 

Седници су присуствовали представник СОКОЈ-а Ивана Стојковић Максимовић и 

представници ПМУ Иванка Ивановић и Горан Ђорђевић.  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Изриче се мера опомене ПМУ Јавно предузеће за информисање "Радио Лазаревац"  због 

кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о 

ауторском и сродним правима. 

  

16. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Јавно предузеће за 

информисање „Река Нова Јасеница“ д.о.о., Смедеревска Паланка – Радио 

Нова Јасеница због кршења члана 53. Закона о електронским медијима у 

вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима покренутог по 

пријави СОКОЈ-а;  

Седници су присуствовали представник СОКОЈ-а Ивана Стојковић Максимовић и 

представница ПМУ Цветковић Драгица.  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Изриче се мера опомене ПМУ Јавно предузеће за информисање „Река Нова Јасеница“ 

д.о.о., Смедеревска Паланка – Радио Нова Јасеница  због кршења члана 53. Закона о 

електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима. 

  

17. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштво са 

ограниченом одговорношћу за емитовање радио програма „Панда радио“ 

д.о.о. – Радио Панда због кршења члана 53. Закона о електронским медијима 

у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима  покренутог по 

пријави СОКОЈ-а; 

Седници су присуствовали представник СОКОЈ-а Ивана Стојковић Максимовић 

представник ПМУ није присуствовао.  

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

једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

Налаже се стручној служби да упути допис РАТЕЛ-у у вези са наводима из дописа 

пружаоца медијске услуге о постојању пиратских радио станица које га ометају у 

емитовању програма.  

  

18.  Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Предузеће за 

производњу, трговину и услуге Context д.о.о. , Гроцка – Радио Пулс Гроцка 

због кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 

201д Закона о ауторском и сродним правима  покренутог по пријави 

СОКОЈ-а; 

Седници су присуствовали представник СОКОЈ-а Ивана Стојковић Максимовић и 

представница ПМУ Драгана Икодиновић.  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Изриче се мера опомене ПМУ Предузеће за производњу, трговину и услуге Context д.о.о. 

, Гроцка – Радио Пулс Гроцка због кршења члана 53. Закона о електронским медијима у 

вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима. 

  

19. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштво љубитеља 

румунске музике и културе Victoria, Вршац – Радио Victoria због кршења 

члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о 

ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а; 

Седници су присуствовали представник СОКОЈ-а Ивана Стојковић Максимовић 

представник ПМУ није присуствовао.  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу савета. 

Позвати ПМУ Друштво љубитеља румунске музике и културе Victoria, Вршац – Радио 

Victoria и путем огласне табле. 

  

 

20. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштво љубитеља 

румунске музике и културе Victoria, Вршац – TV Victoria због кршења члана 

53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о 

ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а; 
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Седници су присуствовали представник СОКОЈ-а Ивана Стојковић Максимовић 

представник ПМУ није присуствовао.  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу савета. 

Позвати ПМУ Друштво љубитеља румунске музике и културе Victoria, Вршац – TV 

Victoria и путем огласне табле. 

  

 

21. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Предузеће за радио, 

телевизију и маркетинг Телевизије Плус д.о.о., Крушевац – Телевизија Плус 

због кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 

201д Закона о ауторском и сродним правима  и покренутог по пријави 

СОКОЈ-а; 

Седници су присуствовали представник СОКОЈ-а Ивана Стојковић Максимовић и 

представник ПМУ Дејан Миладиновић директор.  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Изриче се мера опомене ПМУ Предузеће за радио, телевизију и маркетинг Телевизије 

Плус д.о.о., Крушевац – Телевизија Плус због кршења члана 53. Закона о електронским 

медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима. 

  

 

22. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Радио телевизија 

Младеновац д.о.о., Младеновац – ТВ Младеновац због кршења члана 53. 

Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском 

и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а; 

Седници су присуствовали представник СОКОЈ-а Ивана Стојковић Максимовић и 

представник ПМУ Ненад Митровић.  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак за одузимање дозволе за пружање медијске услуге према 

пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Младеновац д.о.о., Младеновац –Радио 

Младеновац, пре истека времена на које је издата, (сходно одредби из члана 89. тачка 

1) Закона о електронским медијима - због неемитовања). 
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Наставља се поступак одлучивања по приговору ТВ Младеновац изјављеном на решење 

о одузимању дозволе. 

  

 

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

према пружаоцу медијске услуге Јавном предузећу „Радио Ћићевац“, ул. 

Карађорђева бр. 108, Ћићевац- Радио Ћићевац, пре времена на које је издата 

(сходно одредби из члана 89. тачка 1) Закона о електронским медијима); 

Седници су присуствовали представник СОКОЈ-а Ивана Стојковић Максимовић и 

представник ПМУ Весна Радосављевић.  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге Јавном предузећу „Радио Ћићевац“, ул. 

Карађорђева бр. 108, Ћићевац- Радио Ћићевац, пре истека времена на које је издата, 

(сходно одредби из члана 89. тачка 1) Закона о електронским медијима). 

  

 

24. Доношење одлуке у поступку изрицања мера пружаоцу медијске услуге  

Новинске агенције Вeta press д.о.о. из Београда, ПЈ БЕТА радио из Новог 

Пазара, ул. Краља Милана бр. 4- РАДИО СТО ПЛУС ПЛУС због повреде 

одредаба члана 105. став 1.  Закона о електронским медијима; 

Седници је присуствовала представник ПМУ Злата Куреш. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак. 

  

 

25. Доношење одлуке у поступку изрицања мера пружаоцу медијске услуге 

Предузеће за радио и телевизијске активности „Еминент“ д.о.о., Љубовија, 

ул. Стојана Чупића бб – Радио Соко покренутог на основу извештаја Стручне 

службе у поступку вршења контроле; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу савета. 
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Позвати пружаоца медијске услуге Предузеће за радио и телевизијске активности 

„Еминент“ д.о.о., Љубовија, ул. Стојана Чупића бб – Радио Соко на следећу седницу 

Савета. 

  

 

26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Привредном друштву за продукцију и промет „ПЕК-ТОН“ д.о.о., Кучево, 

Светог Саве бб – TВ Звижд пре истека времена на које је издата због 

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

медијима; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге Привредном друштву за продукцију 

и промет „ПЕК-ТОН“ д.о.о., Кучево, Светог Саве бб – TВ Звижд, пре истека времена 

на које је издата, (сходно одредби из члана 89  став 1 тачка  1) Закона о електронским 

медијима). 

  

 

27. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности 

утврђених у програмима националних ТВ ПМУ у вези са аудио-визуелном 

комерцијалном комуникацијом за мај месец 2015. године и доношење 

одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца медијских 

услуга Предузеће за информисање и маркетинг Pink Internacional Company Друштво са 

ограниченом одговорношћу - ТВ Пинк, Радио дифузно предузеће Б92 А.Д. - ТВ Б92, 

Привредно друштво за радио и телевизијске активности Happy К. Телевизија Д.О.О. - 

Happy К, Предузће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV 

д.о.о. – Nacionalna Happy TV, Прва телевизија Д.О.О. - Прва у вези са повредама одредби 

члана 58.2.3; 67.1; 67.2; 67.7.2; 67.10; 67.11; 67.14 и 67.16 Закона о електронских медија, 

а по извештају Службе за надзор и анализу за месец мај 2015. године. 

Овлашћују се адвокати Милан Бирман, Драгослав Оташевић и Борис Богдановић да 

заступају РЕМ пред надлежним судом. 
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28. Информација Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ Хепи ТВ после 

изречене мере због повреда одредби о заштити малолетника у ријалитију  

"Парови" и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови Савета упознати са информацијом Службе за надзор и 

анализу о понашању ПМУ Хепи ТВ после изречене мере због повреда одредби о 

заштити малолетника у ријалитију  "Парови". 

  

 

29. Информација  Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ ТВ Пинк после 

изречене мере због повреда одредби о заштити малолетника у ријалитију  

"Фарма" и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак за изрицање мера против ПМУ ТВ Пинк због необјављивања 

изречене мере опомене у програму 26. и 27. септембра 2015. године. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на седницу Савета Регулатора ради 

изјашњења о околностима које су биле основ за покретање поступка. 

  

 

30. Информација  Службе за надзор и анализу РЕМ о поступању ПМИ Jutro 

Production Д.О.О. из Чачка, после изречене мере по решењу Савета РЕМ бр. 

07-2629/14/15-111 од 12. 05. 2015. и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови Савета упознати са информацијом Службе за надзор и 

анализу о поступању ПМИ Jutro Production Д.О.О. из Чачка, после изречене мере по 

решењу Савета РЕМ бр. 07-2629/14/15-111 од 12. 05. 2015. 
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31. Извештај Службе за надзор и анализу по пријави  Сокој-а о неправилном 

вођењу електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела од 

стране Радио телевизије Србије - на првом програму и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак за изрицање мера против Јавне медијске установе Радио-телевизије 

Србије, РТС1 због неправилног вођења електронске евиденције емитовања и 

реемитовања ауторских дела. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на седницу Савета Регулатора ради 

изјашњења о околностима које су биле основ за покретање поступка. 

  

 

32. Извештај Службе за надзор и анализу по пријави Сокој-а о неправилном 

вођењу електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела од 

стране ПМУ  ТВ Бест и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак за изрицање мера против ПМУ Акционарско друштво Тимочка 

телевизија и радио – ТВ Бест због неправилног вођења електронске евиденције 

емитовања и реемитовања ауторских дела. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на седницу Савета Регулатора ради 

изјашњења о околностима које су биле основ за покретање поступка. 

  

 

33. Извештај Службе за надзор и анализу по пријави Сокој-а о неправилном 

вођењу електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела од 

стране ПМУ ТВ КЦН 1 и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак за изрицање мера против Друштво за радио и телевизијске 

активности "Kopernikus cable network" д.о.о. – ТВ K::CN 1 због неправилног вођења 

електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на седницу Савета Регулатора ради 

изјашњења о околностима које су биле основ за покретање поступка. 
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34. Утврђивање Нацрта правилника о минималним условима за пружање 

медијске услуге и критеријумима за одлучивање у поступку издавања 

дозволе за пружање медијске услуге на основу спроведеног јавног конкурса; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се Нацрт правилника о минималним условима за пружање медијске услуге и 

критеријумима за одлучивање у поступку издавања дозволе за пружање медијске услуге 

на основу спроведеног јавног конкурса. 

Налаже се стручној служби предузме све радње ради спровођења поступка Јавне 

расправе. 

  

 

35. Утврђивање Нацрта правилника о минималним техничким и 

организационим условима за издавање дозволе за пружање медијске услуге 

на основу захтева пружаоца медијске услуге; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се Нацрт правилника о минималним техничким и организационим условима за 

издавање дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева пружаоца медијске 

услуге. 

Налаже се стручној служби предузме све радње ради спровођења поступка Јавне 

расправе. 

  

 

36. Утврђивање Нацрта правилника о уступању неискоришћених права јавних 

медијских сервиса на емитовање радијских, телевизијских и других 

медијских садржаја од изузетног значаја; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се Нацрт правилника о уступању неискоришћених права јавних медијских 

сервиса на емитовање радијских, телевизијских и других медијских садржаја од 

изузетног значаја. 
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Налаже се стручној служби предузме све радње ради спровођења поступка Јавне 

расправе. 

  

 

37. Доношење Препоруке о начину обавештавања о пласирању робе у емисијама 

које нису сопствена продукција пружаоца медијске услуге; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се препорука о начину обавештавања о пласирању робе у емисијама које нису 

сопствена продукција пружаоца медијске услуге. 

Налаже се стручним службама да објаве Препруку на веб-сајту Регулаторног тела за 

електронске медије. 

  

 

38. Доношење одлуке о давању сагласности на промену скраћеног 

идентификационог знака пружаоца медијских услуга „Дунав филм” д.о.о. 

привредно друштво за производњу филмова, ул. Рузвелтова 45, Београд- 

Feelmax YU; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одобрава се промена идентификационог знака пружаоца медијске услуге „Дунав филм“ 

д.о.о. привредно друштво за производњу филмова, ул. Рузвелтова 45, Београд – Feelmax 

у нови скраћени идентификациони знак „Филм клуб“ 

Одобрену промену скраћеног идентификационог знака пружаоца медијске услуге 

„Дунав филм“ д.о.о. привредно друштво за производњу филмова, ул. Рузвелтова 45, 

Београд – Feelmax – Филм клуб, извршити у регистру издатих дозвола Регулаторног тела 

за електронске медије. 

  

 

39. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Предузећа за информисање и маркетинг „Плус ФМ радио“ д.о.о из Новог 

Сада, ул. Студеничка 17/15 – Radio Plus FM 97,7 за промену власничке 

структуре; 

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

једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Утврђује се да планираном променом власничке структуре Предузећа за информисање и 

маркетинг „Плус ФМ радио“ д.о.о. из Новог Сада, ул. Студеничка 17/15 – Radio Plus FM 

97,7 која би била извршена тако што би његов досадашњи власник Синиша Сасвић, 

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

Предузеће за радио и телевизију „Радио Антена 037“ д.о.о. из Крушевца, ул. Цара Лазара 

бр. 71 – Радио Антена 037, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам. 

  

 

40. Доношење одлуке о престанку важења дозвола бр. К32/1 од 21.10.2011. године 

за кабловско емитовање програма пре истека времена на које је издата 

пружаоцу медијске услуге ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ЕМИТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ РТВ РАДИО 

СРЕЋЕ ДОО, ул. Краља Петра I 2, Сомбор – ТВ Среће; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Престаје да важи дозвола Регулаторног тела за електронске медије за кабловско 

емитовање телевизијског програма број К32/1 од 21.10.2011. године, издата пружаоцу 

медијске услуге Друштву са ограниченом одговорноштћу за емитовање и реализацију 

РТВ РАДИО СРЕЋЕ д.о.о., ул. Краља Петра І 2, Сомбор – ТВ Среће. 

Брише се дозвола Регулаторног тела за електронске медије за кабловско емитовање 

телевизијског програма број К32/1 од 21.10.2011. године, за кабловско емитовање 

телевизијског програма пружаоца медијске услуге Друштва са ограниченом 

одговорноштћу за емитовање и реализацију РТВ РАДИО СРЕЋЕ д.о.о., ул. Краља Петра 

І 2, Сомбор – ТВ Среће из Регистра медијских услуга. 

Укида се Решење Регулаторног тела за електронске медије бр КН/32-2968/11/13-1 од 

02.09.2013. године за утврђивање висине годишње накнаде за кабловско емитовање 

телевизијског програма пружаоца медијске услуге Друштва са ограниченом 

одговорноштћу за емитовање и реализацију РТВ РАДИО СРЕЋЕ д.о.о., ул. Краља Петра 

І 2, Сомбор – ТВ Среће. 

  

 

41. Доношење одлуке о покретању  поступка изрицања мера предвиђених 

Законом о електронским медијима против пружаоца медијске услуге 

Радиодифузног предузећа „Б92“ а.д. из Београда – ТВ Б92, због 

необележавања и оглашавањa програмских садржаја ван времена у којима 

је допуштено њихово емитовање; 

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

једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Писмено обавестити пружаоца медијске услуге Радиодифузног предузећа „Б92“ а.д. из 

Београда – ТВ Б92, о уоченим неправилностима необележавања и оглашавања 

програмских садржаја ван времена у којима је допуштено њихово емитовање. 

  

 

42. Информација у вези са захтевом пружаоца медијске услуге Предузећа „Media 

Sуstem“ за телекомуникације, маркетинг и услуге о.д., власништво  Љубише 

Богдановића и др, Појате, ул. Радничка бр. 10, Појате- ТОП РАДИО, за 

промену правне форме; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Предузећа „Media Sуstem“ за 

телекомуникације, маркетинг и услуге о.д., власништво  Љубише Богдановића и др, 

Појате, ул. Радничка бр. 10, Појате - ТОП РАДИО, да је промена правне форме наведена 

у њиховом захтеву у складу са Законом. 

  

 

43. Извештај Службе за надзор и анализу о оглашавању на страним кабловским 

ПМУ и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се стручној служби да изврши надзор оглашавања над следећим  страним 

кабловским ПМУ у складу са Законом о електронским медијима: 

- Discovery Channel 

- FOX Life 

- Sport Klub 1 

- National Geographic 

- FOX 

- FOX Movies 

- 24 Kitchen 

- Sprt Klub 2 

- Animal Planet 

- TLC 

- Universal Channel 
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44. Извештај са састанка одржаног 27-28. септембра 2015 године са Агенцијом за 

аудио и аудиовизуелне медијске услуге Републике Македоније; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се Извештај са састанка одржаног 27-28. септембра 2015 године са Агенцијом за 

аудио и аудиовизуелне медијске услуге  Републике Македоније. 

  

 

45. Доношење одлуке у поступку изрицања мере против пружаоца медијске 

услуге Д.о.о. за производњу, трговину и услуге “Mix Media” – TV MIX, 

Краљево, ул. Ибарска бр. 21 – TV MIX због повреде одредбе из члана 53. 

Закона о електронским медијима; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета.Присутном пуномоћнику 

пружаоца медијске услуге остављен је рок од 15 дана да се изјасни о поседовању уговора 

за све филмове наведене у извештају Службе. 

  

 

46. Доношење одлуке о усвајању Правилника о поступку издавања сагласности 

на акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге и поступању по пријави 

промене власничке структуре; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се Правилник о поступку издавања сагласности на акт о преносу дозволе за 

пружање медијске услуге и поступању по пријави промене власничке структуре. 

Правилник објавити у Службеном гласнику. 

  

 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Друштво за 

телекомуникације, трговину и услуге Астериас д.о.о., ул. Коче Колара бр. 

1/11, Нови Кнежевац-RADIO MAХ ČOKA; 
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Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев за промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге Друштва 

за телекомуникације, трговину и услуге Астериас д.о.о., ул. Коче Колара бр. 1/11, Нови 

Кнежевац – RADIO MAX ČOKA у RADIO NAXI MAX 106,60. 

Налаже се Стручној служби да након достављања измењене дозволе за радиодифузну 

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

услуге Друштва за телекомуникације, трговину и услуге Астериас д.о.о., ул. Коче Колара 

бр. 1/11, Нови Кнежевац – RADIO NAXI MAX 106,60, који се односе на промену 

идентификационог знака. 

  

 

48. Извештај о Представљању публикације „Транспарентност и одговорност 

агенција: Компаративна анализа пет регулисаних сектора у Србији и 

Македонији“, а у вези пројекат „Да ли су регулаторне агенције у Србији и 

Македонији транспарентне и одговорне“; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови Савета упознати са  Извештајем о Представљању 

публикације „Транспарентност и одговорност агенција: Компаративна анализа пет 

регулисаних сектора у Србији и Македонији“, а у вези пројекат „Да ли су регулаторне 

агенције у Србији и Македонији транспарентне и одговорне“. 

  

 

49. Предлог за измену и допуну Поглавља 4.3. Колективног уговора код 

послодавца Регулаторног тела за електронске медије којим је регулисано 

Плаћено одсуство (члан 20.) и Службено путовање у иностранство (члана 

44); 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Прихвата се предлог синдиката Независност за измену и допуну Поглавља 4.3 

Колективног уговора којим је регулисано Плаћено одсуство (члан 20.) и Службено 

путовање у иностранство (члана 44). 
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50. Извештај са састанка 17. пленарне седнице Медитеранске мреже 

регулаторних тела; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови Савета упознати са  Извештајем са састанка 17. пленарне 

седнице Медитеранске мреже регулаторних тела. 

  

 

51. Допис Агенцији за приватизацију у вези са приватизацијом пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа за радио телевизијску Радио-телевизија 

Бачка Паланка, ул. Жарка Зрењанина бр. 74/2, Бачка Паланка- ТВ БАП, 

РАДИО БАП 95,1; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Упутити допис Агенцији за приватизацију да, имајући у виду исправе које је доставио 

Павле Анушић из Новог Сада, Јанка Чмелика 111, Савет Регулатора је  утврдио да 

куповином субјекта приватизације Јавног предузећа за радио телевизијску Радио-

телевизија Бачка Паланка, ул. Жарка Зрењанина бр. 74/2, Бачка Паланка- ТВ БАП, 

РАДИО БАП 95,1од стране купца Павла Анушића из Новог Сада, Јанка Чмелика 111 

неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам, сходно одредбама члана 45, 

46. и 47. Закона о јавном информисању и медијима и члана 103. Закона о електронским 

медијима. 

 

 

Седница завршена у 15:00 часова. 

У Београду,         

дана 07. октобар  2015. године                                                          

Записник сачинио 

Драгана Таљић 

                    председник Савета 

 

Горан Караџић 

 


