
 

Република Србија  

РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО  

ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ 

Трг Николе Пашића 5 – 11000 Беград – Србија – тел: 011/2028 700, 011/3033 245 – факс: 011/2028 745 

www.rra.org.rs – e-mail: office@rra.org.rs – ПИБ: 102945724 – Матични број: 17488554 

 

 

 

 

З А П И С Н И К 

                                                                                          

са 159. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 21. 

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. Гордана Суша 

5. Слободан Вељковић 

6. Милош Рајковић 

7. Божидар Николић 

8. Оливера Зекић 

 

Седници су присуствовали и: 

1. Ненад Јанковић, генерални секретар 

2. Стевица Смедеревац, начелник Службе за надзор и анализу 

3. Душица Благојевић, начелник правне службе 

4. Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета 

 

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

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

Седницом је председавао 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 158. редовнe седницe Савета одржане 7. октобра 2015. 

године, записника са 238. ванредне седнице Савета одржане 09. октобра 2015. 

године и записника са 239. ванредне седнице Савета одржане 12. октобра 2015. 

године; 

3. 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 
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малолетника Предмет бр: (07-1499)   (154) – позвати представника ПМУ за 

11,00; 

4. 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; (07-1785/15) (232) – позвати представника ПМУ за 11,15; 

5. 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; - позвати ПМУ за 11,30;  

6. 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 кршења одредбе члана 31 Закона о електронским 

медијима ( необјављивање изречене мере); - позвати ПМУ за 11,45 часова;  

7. 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..  Предмет бр: 

07-2629/14 – позвати представника ПМУ и представника СОКОЈ-а за 12,00;- ( 

ПМУ и преко огласне табле)  

8. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштва 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..; (07-2629/14/15-62) позвати представника ПМУ и представника 

СОКОЈ-а за 12,00;  

9. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштва 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..   ; (07-2629/14/15-81) 

позвати представника ПМУ и представника СОКОЈ-а за 12,15 ; (ПМУ и преко 

огласне табле)  

10. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштва 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..   ; (07-2629/14/15-89) 

позвати представника ПМУ и представника СОКОЈ-а за 12,15 ; (ПМУ и преко 

огласне табле) 

11. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Радио телевизије 

Србије – РТС 1 због кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са 

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

СОКОЈ-а..; (07-2629/14/15-62) позвати представника ПМУ и представника 

СОКОЈ-а за 12,15 ;  

12. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ ТВ Бест о 

електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним 
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правима  покренутог по пријави СОКОЈ-а..; (07-2629/14/15-62) позвати 

представника ПМУ и представника СОКОЈ-а за 12,30;  

13. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштво за радио и 

телевизијске активности " Kopernikus cable network" д.о.о. - ТВ K::CN 

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

правима  покренутог по пријави СОКОЈ-а..; (07-2629/14/15-62) позвати 

представника ПМУ и представника СОКОЈ-а за 12,30 ;  

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека на који је издата 

ПМУ Радио телевизија Младеновац д.о.о., Младеновац – Радио Младеновац и 

ТВ Младеновац због постојања разлога из члана 89 тач.9) Закона о електонским 

медијима; Позвати стечајног управника 

15. Доношење одлуке у поступку изрицања мера пружаоцу медијске услуге 

Предузећа 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-  позвати ПМУ за 13,00; 

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"YU-Eco" d.o.o. – TV YU ECO, из Суботице, пре истека времена на које је издата 

због сходно члану 89. Став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.- позвати 

ПМУ за 13,15 

17. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"Мрежа 3" д.o.o. – TV Канал 3, из Београда, пре истека времена на које је издата 

због сходно члану 89. Став 1. Тачка 8) Закона о електронским медијима.- 

позвати ПМУ за 13,15  

18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"Мрежа 3" д.o.o. – Мрежа 3, из Београда, пре истека времена на које је издата 

због сходно члану 89. Став 1. Тачка 8) Закона о електронским медијима.- 

позвати ПМУ за 13,15  

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"RTV Prima Internacional" d.o.o. – TВ Прима, из Бајине Баште, пре истека 

времена на које је издата због сходно члану 89. Став 1. Тачка 8) Закона о 

електронским медијима.- позвати ПМУ за 13,15 

20. Доношење одлуке о обустави поступка за одузимање дозволe пружаоцу 

медијске услуге  "Happy TV"д.о.о. – Happy K. из Београда, пре истека времена на 

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

21. Доношење одлуке о обустави поступка за одузимање дозволe пружаоцу 

медијске услуге  "Happy TV"д.о.о. – Nacionalna Happy TV из Београда, пре 

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

електронским медијима; 

22. Доношење одлуке о обустави поступка за одузимање дозволe пружаоцу 

медијске услуге  "Канал 9"д.о.о. – ТВ К 9 из Новог Сада, пре истека времена на 

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

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Банкер д.о.о., ул. Вождова 

бр.3, Ниш-РАДИО БАНКЕР; 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Удружења грађана „Хелпх“ 

– Радио Хелп из Младеновца, ул. Светозара Марковића бр. 26;  
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25. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Друштво 

за радио и дифузију „Тим радио „ д.о.о., Прњавор, ул. Арчибалда Рајса, занатски 

центар бб – Радио Тим за промену власничке структуре;  

26. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања (на захтев) РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КУРШУМ ДОО КУРШУМЛИЈА, 

Рума, ул. Палих бораца 79 , Куршумлија- РТК  бр. 05-1564/15од 22.06.2015. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

27. Обавештење ЈП Емисиона техника и везе о потписаним/не потписаним 

уговорима са корисницима за пружање услуге дигиталног преноса и емитовања 

ТВ програма;  

28. Разматрање и одлучивање по захтеву ПМУ „Радио Сомбор“ а.д. из Сомбора, Трг 

Светог Ђорђа 1- Радио Сомбор за продужење дозволе за пружање медијске 

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

29. Разматрање и одлучивање по захтеву ПМУ „РТД“ д.о.о, предузеће за 

производњу и услуге, ул. Милана Симина бр. 16, Нови Сад- ДЕЛТА РАДИО  за 

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

Закона о електронским медијима;  

30. Разно;  

 

 

1. Усвајање дневног реда; 

Председник Савета РЕМ Горан Караџић предложио је допуну дневног реда: 

1. Разматрање молбе ПМУ "Телевизија Канал 9" д.о.о. – ТВ Канал 9 из Крагујевца 

за одобравање додатног рока за измирење обавеза насталих по основу плаћања 

накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге „Radio Fantasi“ друштво са 

ограниченом одговорношћу за пружање услуга из Врбаса,  ул. Густава Крклеца  

бр.1  - Radio Fantasi; 

3. Разматрање и доношење одлуке о усклађивању укупних прихода са утврђеним 

потребним трошковима регулације за израду Финансијског плана РЕМ-а за 

2016.г.; 

4. Разматрање Извештаја службе за надзор и анализу о броју неправилности код 

националних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудио-визуелном 

комерцијалном комуникацијом на основу закона о електронским медијима и 

закона о оглашавању за месец јун 2015. године и доношење одлуке; 

5. Разматрање извештаја службе за надзор и анализу о о броју неправилности код 

11 иностраних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудио-визуелном 

комерцијалном комуникацијом на основу закона о електронским медијима и 

доношење одлуке;  

6. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са продајом капитала 

субјекта приватизације Јавног предузећа «ИВАЊИЧКИ РАДИО» Ивањица, за 

купца субјекта приватизације  Ану Баковић из Београда, ул. Андријановића 14Д 

и доношење одлуке; 
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7. Разматрање захтева Агенције за приватизацију  у вези са продајом капитала 

субјекта приватизације Јавно информативно предузеће «РАДИО ПОЖЕГА» 

Пожега, за купца субјекта приватизације Драгана (Радиша) Петровић из Пожеге 

и доношење одлуке;  

8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају - 

ријалитија Парови Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и 

телевизију HAPPY TV д.о.о, Београд - Национална HAPPY TV и доношење 

одлуке;   

9. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о 

постојању, односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам 

од стране Друштва за радио и телевизијске активности Kopernikus cable network 

из Ниша куповином субјекта приватизације Јавног информативног предузећа 

„Нови пут“ из Јагодине; (05-2662/15) 

10. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о 

постојању, односно непостојању стања којим се нарушава медијских плурализам 

од стране Привредног друштва „Агроплод“ д.о.о. за производњу и откуп 

пољопривредних производа, ул. Вељка Влаховића бр. 60, Гложан, Бачки 

Петровац куповином субјекта приватизације Установе информативни центар 

Bacskу Petrovac, ул. Коларова бр.4, Бачки Петровац; (05-2734/15) 

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

идентификационог знака и промену власничке структуре Д.о.о за производњу, 

трговину и услуге Јорд експорт-импорт, ул. Краља Петра бр. 452, Чачак- RADIO 

XANADU (05-2680/15) 

12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају – 

директан пренос прославе седам година Српске напредне странке коју су 

преносили Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију 

HAPPY TV д.о.о, Београд - Национална HAPPY TV, Предузеће за информисање 

и макретинг "Pink international company" д.о.о. Незнаног јунака 1, Београд, - ТВ 

Пинк и Јавно радиодифузно предузеће Студио Б из Београда – ТВ Студио Б и 

доношење одлуке; 

 

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

усвојио допуњен дневни ред 159. редовне седнице: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 158. редовнe седницe Савета одржане 7. октобра 

2015. године, записника са 238. ванредне седнице Савета одржане 09. 

октобра 2015. године и записника са 239. ванредне седнице Савета одржане 

12. октобра 2015. године; 

3. 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 Предмет бр: (07-1499)   (154) – позвати 

представника ПМУ за 11,00; 
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4. 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; (07-1785/15) (232) – позвати представника 

ПМУ за 11,15; 

5. 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; - позвати ПМУ за 11,30;  

6. 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 кршења одредбе члана 31 Закона о 

електронским медијима ( необјављивање изречене мере); - позвати ПМУ за 

11,45 часова;  

7. 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..  

Предмет бр: 07-2629/14 – позвати представника ПМУ и представника 

СОКОЈ-а за 12,00;- ( ПМУ и преко огласне табле)  

8. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштва 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..; (07-2629/14/15-62) позвати представника 

ПМУ и представника СОКОЈ-а за 12,00;  

9. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштва 

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..   

; (07-2629/14/15-81) позвати представника ПМУ и представника СОКОЈ-а за 

12,15 ; (ПМУ и преко огласне табле)  

10. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштва 

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..   

; (07-2629/14/15-89) позвати представника ПМУ и представника СОКОЈ-а за 

12,15 ; (ПМУ и преко огласне табле) 

11. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Радио телевизије 

Србије – РТС 1 због кршења члана 53. Закона о електронским медијима у 

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

пријави СОКОЈ-а..; (07-2629/14/15-62) позвати представника ПМУ и 

представника СОКОЈ-а за 12,15 ;  

12. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ ТВ Бест о 

електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и 
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сродним правима  покренутог по пријави СОКОЈ-а..; (07-2629/14/15-62) 

позвати представника ПМУ и представника СОКОЈ-а за 12,30;  

13. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштво за радио 

и телевизијске активности " Kopernikus cable network" д.о.о. - ТВ K::CN 

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

сродним правима  покренутог по пријави СОКОЈ-а..; (07-2629/14/15-62) 

позвати представника ПМУ и представника СОКОЈ-а за 12,30 ;  

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

издата ПМУ Радио телевизија Младеновац д.о.о., Младеновац – Радио 

Младеновац и ТВ Младеновац због постојања разлога из члана 89 тач.9) 

Закона о електонским медијима; Позвати стечајног управника 

15. Доношење одлуке у поступку изрицања мера пружаоцу медијске услуге 

Предузећа 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-  позвати ПМУ за 13,00; 

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"YU-Eco" d.o.o. – TV YU ECO, из Суботице, пре истека времена на које је 

издата због сходно члану 89. Став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима.- позвати ПМУ за 13,15 

17. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"Мрежа 3" д.o.o. – TV Канал 3, из Београда, пре истека времена на које је 

издата због сходно члану 89. Став 1. Тачка 8) Закона о електронским 

медијима.- позвати ПМУ за 13,15  

18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"Мрежа 3" д.o.o. – Мрежа 3, из Београда, пре истека времена на које је 

издата због сходно члану 89. Став 1. Тачка 8) Закона о електронским 

медијима.- позвати ПМУ за 13,15  

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"RTV Prima Internacional" d.o.o. – TВ Прима, из Бајине Баште, пре истека 

времена на које је издата због сходно члану 89. Став 1. Тачка 8) Закона о 

електронским медијима.- позвати ПМУ за 13,15 

20. Доношење одлуке о обустави поступка за одузимање дозволe пружаоцу 

медијске услуге  "Happy TV"д.о.о. – Happy K. из Београда, пре истека 

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

електронским медијима; 

21. Доношење одлуке о обустави поступка за одузимање дозволe пружаоцу 

медијске услуге  "Happy TV"д.о.о. – Nacionalna Happy TV из Београда, пре 

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

електронским медијима; 

22. Доношење одлуке о обустави поступка за одузимање дозволe пружаоцу 

медијске услуге  "Канал 9"д.о.о. – ТВ К 9 из Новог Сада, пре истека времена 

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

медијима; 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Банкер д.о.о., ул. 

Вождова бр.3, Ниш-РАДИО БАНКЕР; 
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24. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Удружења грађана 

„Хелпх“ – Радио Хелп из Младеновца, ул. Светозара Марковића бр. 26;  

25. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Друштво за радио и дифузију „Тим радио „ д.о.о., Прњавор, ул. Арчибалда 

Рајса, занатски центар бб – Радио Тим за промену власничке структуре;  

26. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања (на захтев) РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КУРШУМ 

ДОО КУРШУМЛИЈА, Рума, ул. Палих бораца 79 , Куршумлија- РТК  бр. 

05-1564/15од 22.06.2015. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

27. Обавештење ЈП Емисиона техника и везе о потписаним/не потписаним 

уговорима са корисницима за пружање услуге дигиталног преноса и 

емитовања ТВ програма;  

28. Разматрање и одлучивање по захтеву ПМУ „Радио Сомбор“ а.д. из 

Сомбора, Трг Светог Ђорђа 1- Радио Сомбор за продужење дозволе за 

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

електронским медијима;  

29. Разматрање и одлучивање по захтеву ПМУ „РТД“ д.о.о, предузеће за 

производњу и услуге, ул. Милана Симина бр. 16, Нови Сад- ДЕЛТА РАДИО  

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

став 2. Закона о електронским медијима;  

30. Разматрање молбе ПМУ "Телевизија Канал 9" д.о.о. – ТВ Канал 9 из 

Крагујевца за одобравање додатног рока за измирење обавеза насталих по 

основу плаћања накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге „Radio Fantasi“ 

друштво са ограниченом одговорношћу за пружање услуга из Врбаса,  ул. 

Густава Крклеца  бр.1  - Radio Fantasi; 

32. Разматрање и доношење одлуке о усклађивању укупних прихода са 

утврђеним потребним трошковима регулације за израду Финансијског 

плана РЕМ-а за 2016.г.; 

33. Разматрање Извештаја службе за надзор и анализу о броју неправилности 

код националних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудио-

визуелном комерцијалном комуникацијом на основу закона о 

електронским медијима и закона о оглашавању за месец јун 2015. године и 

доношење одлуке; 

34. Разматрање извештаја службе за надзор и анализу о о броју неправилности 

код 11 иностраних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудио-

визуелном комерцијалном комуникацијом на основу закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;  

35. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са продајом капитала 

субјекта приватизације Јавног предузећа «ИВАЊИЧКИ РАДИО» Ивањица, 

за купца субјекта приватизације  Ану Баковић из Београда, ул. 

Андријановића 14Д и доношење одлуке; 

36. Разматрање захтева Агенције за приватизацију  у вези са продајом 

капитала субјекта приватизације Јавно информативно предузеће «РАДИО 
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ПОЖЕГА» Пожега, за купца субјекта приватизације Драгана (Радиша) 

Петровић из Пожеге и доношење одлуке;  

37. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

- ријалитија Парови Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и 

телевизију HAPPY TV д.о.о, Београд - Национална HAPPY TV и доношење 

одлуке;   

38. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о 

постојању, односно непостојању стања којим се нарушава медијски 

плурализам од стране Друштва за радио и телевизијске активности 

Kopernikus cable network из Ниша куповином субјекта приватизације 

Јавног информативног предузећа „Нови пут“ из Јагодине; (05-2662/15) 

39. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о 

постојању, односно непостојању стања којим се нарушава медијских 

плурализам од стране Привредног друштва „Агроплод“ д.о.о. за 

производњу и откуп пољопривредних производа, ул. Вељка Влаховића бр. 

60, Гложан, Бачки Петровац куповином субјекта приватизације Установе 

информативни центар Bacskу Petrovac, ул. Коларова бр.4, Бачки Петровац; 

(05-2734/15) 

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

идентификационог знака и промену власничке структуре Д.о.о за 

производњу, трговину и услуге Јорд експорт-импорт, ул. Краља Петра бр. 

452, Чачак- RADIO XANADU (05-2680/15) 

41. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

– директан пренос прославе седам година Српске напредне странке коју су 

преносили Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и 

телевизију HAPPY TV д.о.о, Београд - Национална HAPPY TV, Предузеће за 

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

јунака 1, Београд, - ТВ Пинк и Јавно радиодифузно предузеће Студио Б из 

Београда – ТВ Студио Б и доношење одлуке; 

42. Разно;  

  

2. Усвајање записника са 158. редовнe седницe Савета одржане 7. октобра 2015. 

године, записника са 238. ванредне седнице Савета одржане 09. октобра 2015. 

године и записника са 239. ванредне седнице Савета одржане 12. октобра 

2015. године;  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се записник са  158. редовнe седницe Савета одржане 7. октобра 2015. године, 

записник са 238. ванредне седнице Савета одржане 09. октобра 2015. године и записник 

са 239. ванредне седнице Савета одржане 12. октобра 2015. године. 
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3. 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;  

Седници су присуствовали представници ПМУ Татјана Ђурашиновић правни заступник 

и Дарко Поповић помоћник уредника.  

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 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. 

  

 

4. 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;  

Седници су присуствовали представници ПМУ Татјана Ђурашиновић правни заступник 

и Дарко Поповић помоћник уредника.  

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  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. 

  

5. 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; 
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Седници су присуствовали представници ПМУ Татјана Ђурашиновић правни заступник 

и Дарко Поповић помоћник уредника.  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Изриче се мера упозорења 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. 

  

6. 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 кршења одредбе члана 31 Закона о 

електронским медијима ( необјављивање изречене мере); 

Седници су присуствовали представници ПМУ Татјана Ђурашиновић правни заступник 

и Дарко Поповић помоћник уредника.  

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  Предузећу за информисање и маркетинг PINK INTERNATIONAL 

COMPANY д.о.о., Београд, Незнаног јунака 1 - ТВ Пинк због кршења одредбе члана 31 

Закона о електронским медијима ( необјављивање изречене мере). 

  

7. 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 и 

представник ПМУ Драгана Радосављевић директор.  

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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8. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштва 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 

О Д Л У К У 

Изриче се мера опомене ПМУ Друштва 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. 

  

9. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштва 

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 

Изриче се мера опомене ПМУ Друштва 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. 

  

10. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштва 

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; 

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 

Изриче се мера опомене ПМУ Друштва 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. 

  

11. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Радио телевизије 

Србије – РТС 1 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 Станислав Вековић генерални секретар, Саша Ђорђевић извршни 

директор продукције програма и Горан Ђорђевић руководилац службе за емитовање 

програма. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Изриче се мера опомене ПМУ Радио телевизије Србије – РТС 1због кршења члана 53. 

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

правима.  

  

 

12. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ ТВ Бест према 

Закону 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 Станков Горан директор и главни и одговорни уредник.  

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. 

  

13. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштво за радио 

и телевизијске активности " Kopernikus cable network" д.о.о. - ТВ K::CN 

према Закону 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 Владан Матић директор.  
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Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак према ПМУ Друштво за радио и телевизијске активности " 

Kopernikus cable network" д.о.о. - ТВ K::CN према Закону о електронским медијима у 

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

  

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека на који је издата 

ПМУ Радио телевизија Младеновац д.о.о., Младеновац – Радио Младеновац 

и ТВ Младеновац због постојања разлога из члана 89 тач.9) Закона о 

електонским медијима;  

Седници је присуствовао привремени заступник ПМУ Ненад Митровић.  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

  

15. Доношење одлуке у поступку изрицања мера пружаоцу медијске услуге 

Предузећа 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; 

Седници су присуствовали представници ПМУ Зоран Протић директор и главни и 

одговорни уредник и Горан Андрић технички директор.  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Изриче се мера упозорења ПМУ Предузећа за радио и телевизијске активности 

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

  

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"YU-Eco" d.o.o. – TV YU ECO, из Суботице, пре истека времена на које је 

издата због сходно члану 89. Став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима;  

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

једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  "YU-Eco" d.o.o. – 

TV YU ECO, из Суботице, пре истека времена на које је издата због сходно члану 89. 

Став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

  

17. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"Мрежа 3" д.o.o. – TV Канал 3, из Београда, пре истека времена на које је 

издата због сходно члану 89. Став 1. Тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

Седници је присуствовао представник ПМУ Бранисав Антовић директор.  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се емитеру да положи три менице у једнаким деловима на укупан износ дуга до 

02.11.2015. године.    

Емитер је дужан да измири дуг до 25.12.2015. године.  

  

18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"Мрежа 3" д.o.o. – Мрежа 3, из Београда, пре истека времена на које је 

издата због сходно члану 89. Став 1. Тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

Седници је присуствовао представник ПМУ Бранисав Антовић директор.  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се емитеру да положи три менице у једнаким деловима на укупан износ дуга до 

02.11.2015. године. 

Емитер је дужан да измири дуг до 25.12.2015. године. 

  

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"RTV Prima Internacional" d.o.o. – TВ Прима, из Бајине Баште, пре истека 

времена на које је издата због сходно члану 89. Став 1. Тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

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

једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Налаже се емитеру да измири укупан износ дуга до 25.12.2015. године. 

  

 

20. Доношење одлуке о обустави поступка за одузимање дозволe пружаоцу 

медијске услуге  "Happy TV"д.о.о. – Happy K. из Београда, пре истека 

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

електронским медијима; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге "Happy TV"д.о.о. 

– Happy K. из Београда, пре истека времена на које је издата због сходно члану 89. Став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

  

 

21. Доношење одлуке о обустави поступка за одузимање дозволe пружаоцу 

медијске услуге  "Happy TV"д.о.о. – Nacionalna Happy TV из Београда, пре 

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

електронским медијима;  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге "Happy TV"д.о.о. 

– Nacionalna Happy TV из Београда, пре истека времена на које је издата због сходно 

члану 89. Став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

  

 

22. Доношење одлуке о обустави поступка за одузимање дозволe пружаоцу 

медијске услуге  "Канал 9"д.о.о. – ТВ К 9 из Новог Сада, пре истека времена 

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

медијима; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге "Канал 9"д.о.о. – 

ТВ К 9 из Новог Сада, пре истека времена на које је издата због сходно члану 89. Став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима. 
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23. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Банкер д.о.о., ул. 

Вождова бр.3, Ниш-РАДИО БАНКЕР; 

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 

Усваја се захтев за промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге Банкер 

д.о.о., ул. Вождова бр.3, Ниш - RADIO BANKER у NAХI BANKER RADIO 98,30 

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 Банкер д.о.о., ул. Вождова бр.3, 

Ниш - NAХI BANKER RADIO 98,30, који се односе на промену идентификационог 

знака. 

  

 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Удружења грађана 

„Хелпх“ – Радио Хелп из Младеновца, ул. Светозара Марковића бр. 26; 

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 

Удружења грађана „Хелпх“ – Радио Хелп из Младеновца, ул. Светозара Марковића бр. 

26 у  „Радио Хелп Оп-Топ 106,4FM 

Обавестити Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске услуге о 

планираној промени идентификационог знака „Радио Хелп 106,4FM“ у „Радио Хелп Оп-

Топ 106,4FM 

Налаже се Стручној служби да након достављања измењене дозволе за радиодифузну 

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

услуге Удружења грађана „Хелпх“ из Младеновца, ул. Светозара Марковића бр. 26 – 

Радио Хелп, који се односе на промену идентификационог знака. 

  

 

25. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Друштво за радио и дифузију „Тим радио „ д.о.о., Прњавор, ул. Арчибалда 

Рајса, занатски центар бб – Радио Тим за промену власничке структуре; 
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Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се да планираном променом власничке структуре Друштво за радио и дифузију 

„Тим радио“ д.о.о., Прњавор, ул. Арчибалда Рајса, занатски центар бб – Радио Тим која 

би била извршена тако што би његов досадашњи оснивач Јелена Бабић Пајић пренела 

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

Којић, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам. 

  

 

26. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања (на захтев) РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КУРШУМ ДОО 

КУРШУМЛИЈА, Рума, ул. Палих бораца 79 , Куршумлија- РТК  бр. 05-

1564/15од 22.06.2015. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Издаје се дозвола на захтев РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КУРШУМ ДОО КУРШУМЛИЈА, 

Рума, ул. Палих бораца 79, Куршумлија - РТК, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

  

 

27. Обавештење ЈП Емисиона техника и везе о потписаним/не потписаним 

уговорима са корисницима за пружање услуге дигиталног преноса и 

емитовања ТВ програма; 

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. 

Налаже се стручној служби да закаже састанак са члановм УО РТС-а у вези са дописом 

ЈП Емисиона техника и везе и увођење ТВ претплате и начин финансирања Јавног 

сервиса. 

  

 

28. Разматрање и одлучивање по захтеву ПМУ „Радио Сомбор“ а.д. из Сомбора, 

Трг Светог Ђорђа 1- Радио Сомбор за продужење дозволе за пружање 

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

медијима; 
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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. 

  

 

29. Разматрање и одлучивање по захтеву ПМУ „РТД“ д.о.о, предузеће за 

производњу и услуге, ул. Милана Симина бр. 16, Нови Сад- ДЕЛТА РАДИО  

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

2. Закона о електронским медијима; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

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

став 2. Закона о електронским медијима ПМУ „РТД“ д.о.о, предузеће за производњу и 

услуге, ул. Милана Симина бр. 16, Нови Сад- ДЕЛТА РАДИО. 

  

 

30. Разматрање молбе ПМУ "Телевизија Канал 9" д.о.о. – ТВ Канал 9 из 

Крагујевца за одобравање додатног рока за измирење обавеза насталих по 

основу плаћања накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се емитеру да измири укупан износ дуга до 30.11.2015. године. 

  

 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге „Radio Fantasi“ друштво 

са ограниченом одговорношћу за пружање услуга из Врбаса,  ул. Густава 

Крклеца  бр.1  - Radio Fantasi; 

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 „Radio 

Fantasi“ друштво са ограниченом одговорношћу за пружање услуга из Врбаса,  ул. 

Густава Крклеца  бр.1  - Radio Fantasi у  RADIO FANTASY NAХI 106, 
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Обавестити Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске услуге 

(РАТЕЛ) о планираној промени идентификационог знака  Radio Fantasi у нови 

идентификациони знак RADIO FANTASY NAХI 106,5 

Налаже се Стручној служби да након достављања измењене дозволе за радиодифузну 

станицу од стране РАТЕЛ-а, изврши промену података у дозволи за емитовање програма 

„Radio Fantasi“ друштво са ограниченом одговорношћу за пружање медијске услуге из 

Врбаса, ул. Густава Крклеца бр. 1 - RADIO FANTASY NAХI 106,5, који се односе на 

промену идентификационог знака. 

  

 

32. Разматрање и доношење одлуке о усклађивању укупних прихода са 

утврђеним потребним трошковима регулације за израду Финансијског 

плана РЕМ-а за 2016.г.; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се предлог Финансијске службе о усклађивању укупних прихода са утврђеним 

потребним трошковима регулације за израду Финансијског плана РЕМ-а за 2016.г. 

  

 

33. Разматрање Извештаја службе за надзор и анализу о броју неправилности 

код националних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудио-

визуелном комерцијалном комуникацијом на основу закона о електронским 

медијима и закона о оглашавању за месец јун 2015. године и доношење 

одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Подносе се захтев за покретање прекршајног поступка против емитера ПМУ  Предузећу 

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

Београд, - ТВ Пинк, Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију 

HAPPY TV д.о.о, Београд - Национална HAPPY TV, Радиодифузног предузећа „Б92“ а.д. 

из Београда – ТВ Б92 и Телевизија Прва д.о.о., Аутопут бр. 22, Београд – ТВ Прва на 

основу Закона о електронским медијима и закона о оглашавању за месец јун 2015. 

године. 
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34. Разматрање извештаја службе за надзор и анализу о о броју неправилности 

код 11 иностраних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудио-

визуелном комерцијалном комуникацијом на основу закона о електронским 

медијима 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 извештајем. 

  

 

35. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са продајом капитала 

субјекта приватизације Јавног предузећа «ИВАЊИЧКИ РАДИО» Ивањица, 

за купца субјекта приватизације  Ану Баковић из Београда, ул. 

Андријановића 14Д и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се да куповином субјекта приватизације Јавног предузећа «ИВАЊИЧКИ 

РАДИО» Ивањица од стране купца Ане Баковић из Београда, ул. Андријановића 14Д, 

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. 

  

 

36. Разматрање захтева Агенције за приватизацију  у вези са продајом капитала 

субјекта приватизације Јавно информативно предузеће «РАДИО ПОЖЕГА» 

Пожега, за купца субјекта приватизације Драгана (Радиша) Петровић из 

Пожеге и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се да куповином субјекта приватизације Јавног информативног предузећа 

«РАДИО ПОЖЕГА» Пожега од стране купца Драгане Петровић из Пожеге, ул. Краља 

Петра број 042, 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. 
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37. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

- ријалитија Парови Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и 

телевизију HAPPY TV д.о.о, Београд - Национална HAPPY TV 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 мере ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку 

делатност, радио и телевизију HAPPY TV д.о.о, Београд - Национална HAPPY TV због 

програмског садржаја ријалитија Парови. 

  

 

38. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о 

постојању, односно непостојању стања којим се нарушава медијски 

плурализам од стране Друштва за радио и телевизијске активности 

Kopernikus cable network из Ниша куповином субјекта приватизације 

Јавног информативног предузећа „Нови пут“ из Јагодине; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обавестити Агенцију за приватизацију да купац субјекта приватизације Друштво за 

радио и телевизијске делатности „Kopernikus Cable Network“ d.o.o., ул. Цара Душана бр. 

45, Ниш, није доставио тражену документацију, те није могуће утврдити да ли ће у 

конкретном случају 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. 

  

 

39. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о 

постојању, односно непостојању стања којим се нарушава медијских 

плурализам од стране Привредног друштва „Агроплод“ д.о.о. за производњу 

и откуп пољопривредних производа, ул. Вељка Влаховића бр. 60, Гложан, 

Бачки Петровац куповином субјекта приватизације Установе 

информативни центар Bacskу Petrovac, ул. Коларова бр.4, Бачки Петровац; 

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

једногласно донели 

 

О Д Л У К У 
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Утврђује се да куповином субјекта приватизације Установе информативни центар Бачки 

Петровац, ул. Коларова бр.4, Бачки Петровац од стране купца  Привредно друштво 

„Агроплод“ д.о.о. за производњу и откуп пољопривредних производа, ул. Вељка 

Влаховића бр. 60, Гложан, Бачки Петровац, 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. 

  

 

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

идентификационог знака и промену власничке структуре Д.о.о за 

производњу, трговину и услуге Јорд експорт-импорт, ул. Краља Петра бр. 

452, Чачак- RADIO XANADU (05-2680/15); 

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 Д.о.о за 

производњу, трговину и услуге Јорд експорт-импорт, ул. Краља Петра бр.452, Чачак- 

RADIO XANADU у РАДИО КЛИК ФМ 100,8 Mhz. 

О Д Л У К У 

Налаже се Стручној служби да након достављања измењене дозволе за радиодифузну 

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

услуге Д.о.о за производњу, трговину и услуге Јорд експорт-импорт, ул. Краља Петра 

бр.452, Чачак- РАДИО КЛИК ФМ 100,8 Mhz, који се односе на промену 

идентификационог знака. 

О Д Л У К У 

Даје се сагласност пружаоцу медијске услуге Д.о.о за производњу, трговину и услуге 

Јорд експорт-импорт, ул. Краља Петра бр.452, Чачак- RADIO XANADU, на акт о преносу 

дозволе у поступку спровођења статусне промене издвајања уз оснивање тако што ће  

ималац дозволе Д.о.о за производњу, трговину и услуге Јорд експорт-импорт, ул. Краља 

Петра бр. 452, Чачак, извршити статусну промену и издвојити део имовине, права и 

обавеза на новоосновано друштво стицаоца Radio Хanadu д.о.о. ул. Скадарска бр.7, 

Чачак, након које промене ће ималац дозволе за емитовање радио програма бити 

новоосновано правно лице Radio Хanadu д.о.о. Чачак 

и 

О Д Л У К У 

Налаже се Radio Хanadu д.о.о. ул. Скадарска бр.7, Чачак, да у примереном року од дана 

пријема ове одлуке, поднесе Уговор о статусној промени, као и доказ о упису статусне 

промене у регистар привредних субјеката. 
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41. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

– директан пренос прославе седам година Српске напредне странке коју су 

преносили Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију 

HAPPY TV д.о.о, Београд - Национална HAPPY TV, Предузеће за 

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

јунака 1, Београд, - ТВ Пинк и Јавно радиодифузно предузеће Студио Б из 

Београда – ТВ Студио Б и доношење одлуке; 

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

већином донели 

О Д Л У К У 

Нема услова за покретање поступка за изрицање мера предвиђених ЗEM. 

На следећој седници Савета размотри могућност измене подзаконских аката РЕМ-а у 

вези са  политичком пропагандом за покретање поступка. 

Констатује се да су чланови савета Гордана Суша и Слободан Вељковић гласали 

против. 

  

42. Разно;  
 

42.1 Налаже се стручној служби да изврши проверу када истиче мандат члановима УО 

РТС и члановим УО РТВ;  

42.2 Налаже се стручној служби да упути допис надлежном Скупштинском одбору да 

члану савета Гордани Суши у марту 2016. године истиче мандат у Савету РЕМ-а па је 

потребно започети законску процедуру. 

42.3 На Службени пут састанак БРЕФ-а у Јереван путују члан Савета Милош Рајковић и 

виши правни саветник Стеван Пајовић, на састанак ЕРГА у Брисел путује председник 

Савета Горан Караџић и члан савета Оливера Зекић, на састанак ЦЕРФ-а у Љубљану 

путује члан Савета Гордана Суша и Милан Тодоровић виши правни саветник. 

42.4 Налаже се стручној служби да закаже састанак са представницима УНС-а и НУНС-

а у вези са изменама подзаконских аката РЕМ-а у вези са  политичком пропагандом за 

покретање поступка. 
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Седница завршена у 14:00 часова. 

У Београду,         

дана 21. октобра  2015. године                                                          

Записник сачинио 

Драгана Таљић 

                    председник Савета 

 

Горан Караџић 

 


