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З А П И С Н И К 

                                                                                          

са 160. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 04. 

новембта 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 

 

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 159. редовне седнице Савета одржане дана 21. октобра 

2015. године, 240. ванредне седнице Савета одржане дана 28. октобра 2015. 

године и 241. ванредне седнице Савета одржане дана 30. октобра 2015. године; 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера пружаоцу медијске услуге  "Happy 

TV"д.о.о. – Nacionalna Happy TV из Београда, због кршења одредбе из члана 50 

став 3 и 68. став 2 Закона о електронским медијима и члана 17 став 4 Правилника 

о заштити малолетника у програмском садржају „Парови“ - позвати представника 

ПМУ уз извештај за 11 часова;  
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4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ ТВ Бест 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 11,30;  

5. 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 11,30; 

6. Извешај Службе за надзор и анализу о поступању ПМУ Предузећу за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о - ТВ Пинк после 

изречене мере – извештај о објављивању мере; (Предмет бр: 07-2500/15); 

7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"Радио С" д.о.о. – Радио С, Београд, пре истека времена на које је издата сходно 

члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; (11:45) 

8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Spirit sound MFM d.o.o. – Градски, Београд ,  пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; (11:45) 

9. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"Радиодифузно друштво Пингвин" д.о.о. – Радио Пингвин, Београд, пре истека 

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

медијима; (11:45) 

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Радио Срце" д.o.o.  -  Радио Срце, Прокупље, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; (11:45) 

11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге РТВ 

"Екос – Ле" д.о.о. – Радио Екос, Власотинце,пре истека времена на које је издата 

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

(11:45) 

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Банкер" д.о.о. -   Радио Банкер, Ниш, пре истека времена на које је издата сходно 

члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; (11:45) 

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Сурдуличка РТВ д.о.о. - Радио Голд, Сурдулица,пре истека времена на које је 

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

(12:00) 

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Сезам" о.д. Жарко Тимотијевић и др - Радио Сезам, Бор, пре истека времена на 

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

(12:00) 

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Пек-тон" д.о.о. - Радио Звижд, Кучево, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; (12:00) 

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Радио Ђердап а.д. - Радио Ђердап, Кладово, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;(12:00) 

17. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Радио 019" Иван Матић предузетник - Радио 019, Неготин, пре истека времена 
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на које је издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; (12:00) 

18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге "96" 

д.о.о. - Радио 96, Чачак, пре истека времена на које је издата сходно члану 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима; (12:00) 

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Boom 93" d.о.о. – Radio Boom 93, Пожаревац, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;(12:15) 

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Радио телевизија Смедерево д.о.о. - Радио Смедерево, Смедерево, пре истека 

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

медијима; (12:15) 

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Ресава Свител" д.о.о. - Радио Ресава, Свилајнац, пре истека времена на које је 

издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; (12:15) 

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Радио Лим" д.о.о. - Радио Лим, Прибој, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;(12:15) 

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Радио Љубовија" д.o.o. - Радио Љубовија, Љубовија, пре истека времена на које 

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

(12:15) 

24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге RTV 

"Ub kompani" d.o.o. - Radio UB, Београд, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;(12:15) 

25. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Радио Ада" д.о.о. – Радио Ада, Ада, пре истека времена на које је издата сходно 

члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; (12:30) 

26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Panda radio" d.o.o. - Radio Panda, Кањижа, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;(12:30) 

27.  Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Радио 216" д.о.о. – Радио 216, Банатско Карађорђево, пре истека времена на које 

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

(12:30) 

28. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Radio Active" д.о.о. – Radio Active, Бечеј, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;(12:30) 

29. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге , 

"Телевизија Лесковац" д.о.о.- Радио Л, Лесковац пре истека времена на које је 

издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; (12:30) 

30. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Мелос" д.o.o. - Радио Мелос, Kраљево, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; (12:30) 

31. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Мелос" д.o.o. – ТВ Мелос-кабловски ПМУ, Kраљево, пре истека времена на које 
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је издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

(12:30) 

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

према пружаоцу медијске услуге „Радио телевизија Младеновац“ д.о.о. из 

Младеновца, ул. Краља Петра I бр. 175 – Радио и ТВ Младеновац, пре истека 

времена на које је издата, сходно одредбама из члана 61. став 1. тачка 9) Закона о 

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

(12,30)  

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

емитовања (на захтев) Привредно друштво РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЈАСЕНИЦА 

д.о.о. Смедеревска Паланка-ТВ Јасеница бр. К 05-2179/15 од 21.08.2015. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

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

емитовања (на захтев) YU ECO DOO, SUBOTICA, ул. Магнетна поља бб, 

Суботица- YU ECO бр. К 89-2380/15-1 од 24.09.2015. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима;  

35. Утврђивање смерница за израду подзаконског акта којим се ближе уређује висина, 

измена висине и начин обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге ( члан 

36 став 3 Закона о електронским медијима);  

36. Разно; 

 

 

1. Усвајање дневног реда; 

Председник Савета РЕМ Горан Караџић предложио је допуну дневног реда: 

1. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма у вези са 

програмским садржајем - емисија Упитник под називом „Унеско: чији су српски 

Дечани “ емитоване дана 20.10.2015. године на Јавном медијском сервису – РТС 

1 и доношење одлуке; 

2. Доношење одлуке о покретању поступка за именовање чланова Управног одбора  

Јавне медијске установе „Радио - телевизија Србије" и Управног одбора Јавне 

медијске установе „Радио – телевизија Војводине“; 

3. Извештај Службе за надзор и анализу о одржаним јавним расправама са јавних 

расправа о програмским садржајима Радио-телевизије Србије (Ниш, 8. октобар; 

Суботица, 15. октобар; и Београд 22. октобар, 2015. године); 

4. Разметрање саопштења Савета за борбу против корупције „ Саопштење поводом 

одлуке РЕМ“ објављеног на сајту Савета 30.10.2015. године и доношење одлуке; 

5. Разматрање предлога члана Савета Гордане Суше о измени Правилника о 

обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање а у вези са 

регулисањем политичких догађаја и политичких пропагирања; 

6. Разматрање пријаве Александра Родића  из Београда чији је пуномоћник адвокат 

Александра Б. Николић из Београда против „ ПМУ Предузећу за информисање и 

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

Пинк, поднете због вређања основних људских права господина Александра 
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Родића, у емисијама вести „Минут два“ и „Национални дневник“, а које су 

емитоване дана 02.11.2015. године; 

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

усвојио допуњен дневни ред 160. редовне седнице: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 159. редовне седнице Савета одржане дана 21. октобра 

2015. године, 240. ванредне седнице Савета одржане дана 28. октобра 2015. 

године и 241. ванредне седнице Савета одржане дана 30. октобра 2015. године; 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера пружаоцу медијске услуге  

"Happy TV"д.о.о. – Nacionalna Happy TV из Београда, због кршења одредбе 

из члана 50 став 3 и 68. став 2 Закона о електронским медијима и члана 17 

став 4 Правилника о заштити малолетника у програмском садржају 

„Парови“ - позвати представника ПМУ уз извештај за 11 часова;  

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ ТВ Бест 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 11,30;  

5. 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 11,30; 

6. Извешај Службе за надзор и анализу о поступању ПМУ Предузећу за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о - ТВ Пинк после 

изречене мере – извештај о објављивању мере; (Предмет бр: 07-2500/15); 

7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"Радио С" д.о.о. – Радио С, Београд, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; (11:45) 

8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Spirit sound MFM d.o.o. – Градски, Београд ,  пре истека времена на које је 

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

(11:45) 

9. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"Радиодифузно друштво Пингвин" д.о.о. – Радио Пингвин, Београд, пре 

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

електронским медијима; (11:45) 

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Радио Срце" д.o.o.  -  Радио Срце, Прокупље, пре истека времена на које је 

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

(11:45) 

11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

РТВ "Екос – Ле" д.о.о. – Радио Екос, Власотинце,пре истека времена на које 

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

(11:45) 
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12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Банкер" д.о.о. -   Радио Банкер, Ниш, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; (11:45) 

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Сурдуличка РТВ д.о.о. - Радио Голд, Сурдулица,пре истека времена на које 

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

(12:00) 

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Сезам" о.д. Жарко Тимотијевић и др - Радио Сезам, Бор, пре истека времена 

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

медијима; (12:00) 

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Пек-тон" д.о.о. - Радио Звижд, Кучево, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; (12:00) 

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Радио Ђердап а.д. - Радио Ђердап, Кладово, пре истека времена на које је 

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

медијима;(12:00) 

17. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Радио 019" Иван Матић предузетник - Радио 019, Неготин, пре истека 

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

електронским медијима; (12:00) 

18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"96" д.о.о. - Радио 96, Чачак, пре истека времена на које је издата сходно 

члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; (12:00) 

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Boom 93" d.о.о. – Radio Boom 93, Пожаревац, пре истека времена на које је 

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

медијима;(12:15) 

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Радио телевизија Смедерево д.о.о. - Радио Смедерево, Смедерево, пре истека 

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

електронским медијима; (12:15) 

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Ресава Свител" д.о.о. - Радио Ресава, Свилајнац, пре истека времена на које 

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

(12:15) 

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Радио Лим" д.о.о. - Радио Лим, Прибој, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;(12:15) 

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Радио Љубовија" д.o.o. - Радио Љубовија, Љубовија, пре истека времена на 

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

медијима; (12:15) 

24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

RTV "Ub kompani" d.o.o. - Radio UB, Београд, пре истека времена на које је 
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издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима;(12:15) 

25. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Радио Ада" д.о.о. – Радио Ада, Ада, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; (12:30) 

26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Panda radio" d.o.o. - Radio Panda, Кањижа, пре истека времена на које је 

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

медијима;(12:30) 

27.  Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Радио 216" д.о.о. – Радио 216, Банатско Карађорђево, пре истека времена на 

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

медијима; (12:30) 

28. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Radio Active" д.о.о. – Radio Active, Бечеј, пре истека времена на које је 

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

медијима;(12:30) 

29. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге , 

"Телевизија Лесковац" д.о.о.- Радио Л, Лесковац пре истека времена на које 

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

(12:30) 

30. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Мелос" д.o.o. - Радио Мелос, Kраљево, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; (12:30) 

31. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Мелос" д.o.o. – ТВ Мелос-кабловски ПМУ, Kраљево, пре истека времена на 

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

медијима; (12:30) 

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

према пружаоцу медијске услуге „Радио телевизија Младеновац“ д.о.о. из 

Младеновца, ул. Краља Петра I бр. 175 – Радио и ТВ Младеновац, пре истека 

времена на које је издата, сходно одредбама из члана 61. став 1. тачка 9) 

Закона о радиодифузији и члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским 

медијима; (12,30)  

33. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања (на захтев) Привредно друштво РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА ЈАСЕНИЦА д.о.о. Смедеревска Паланка-ТВ Јасеница бр. К 

05-2179/15 од 21.08.2015. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима;  

34. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања (на захтев) YU ECO DOO, SUBOTICA, ул. 

Магнетна поља бб, Суботица- YU ECO бр. К 89-2380/15-1 од 24.09.2015. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

35. Утврђивање смерница за израду подзаконског акта којим се ближе уређује 

висина, измена висине и начин обрачунавања накнаде за пружање медијске 

услуге ( члан 36 став 3 Закона о електронским медијима);  
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36. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма у вези са 

програмским садржајем - емисија Упитник под називом „Унеско: чији су 

српски Дечани “ емитоване дана 20.10.2015. године на Јавном медијском 

сервису – РТС 1 и доношење одлуке; 

37. Доношење одлуке о покретању поступка за именовање чланова Управног 

одбора  Јавне медијске установе „Радио - телевизија Србије" и Управног 

одбора Јавне медијске установе „Радио – телевизија Војводине“; 

38. Извештај Службе за надзор и анализу о одржаним јавним расправама са 

јавних расправа о програмским садржајима Радио-телевизије Србије (Ниш, 

8. октобар; Суботица, 15. октобар; и Београд 22. октобар, 2015. године); 

39. Разметрање саопштења Савета за борбу против корупције „ Саопштење 

поводом одлуке РЕМ“ објављеног на сајту Савета 30.10.2015. године и 

доношење одлуке; 

40. Разматрање предлога члана Савета Гордане Суше о измени Правилника о 

обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање а у 

вези са регулисањем политичких догађаја и политичких пропагирања; 

41. Разматрање пријаве Александра Родића  из Београда чији је пуномоћник 

адвокат Александра Б. Николић из Београда против „ ПМУ Предузећу за 

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

јунака 1, Београд, - ТВ Пинк, поднете због вређања основних људских права 

господина Александра Родића, у емисијама вести „Минут два“ и 

„Национални дневник“, а које су емитоване дана 02.11.2015. године; 

42. Разно; 

 

  

2. Усвајање записника са 159. редовне седнице Савета одржане дана 21. октобра 

2015. године, 240. ванредне седнице Савета одржане дана 28. октобра 2015. 

године и 241. ванредне седнице Савета одржане дана 30. 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 159. редовне седнице Савета одржане дана 21. октобра 2015. 

године, 240. ванредне седнице Савета одржане дана 28. октобра 2015. године и 241. 

ванредне седнице Савета одржане дана 30. октобра 2015. године. 

  

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера пружаоцу медијске услуге  

"Happy TV"д.о.о. – Nacionalna Happy TV из Београда, због кршења одредбе 

из члана 50 став 3 и 68. став 2 Закона о електронским медијима и члана 17 

став 4 Правилника о заштити малолетника у програмском садржају 

„Парови“ - позвати представника ПМУ уз извештај за 11 часова;  

Седници су присуствовали представници ПМУ Миломир Марић и александра Крстић.  
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Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

већином донели 

О Д Л У К У 

ИЗРИЧЕ СЕ МЕРА УПОЗОРЕЊА пружаоцу медијске услуге Предузеће за маркетинг, 

издавачку делатност, радио и телевизију „Happy TV“ д.о.о. Београд, ул. Александра 

Дубчека бр. 14, „Nacionalna Happy“ због кршења одредбе из члана 50 став 3 и 68. став 2 

Закона о електронским медијима и члана 17 став 4 Правилника о заштити малолетника у 

програмском садржају „Парови“. 

Констатује се да су заменик председника Савета Горан Петровић и члан Савета 

Гордана Суша гласали да се ПМУ изрекне мера привремене забране емитовања 

програма на 48 часова. 

  

 

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ ТВ Бест 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;  

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 предтавника ПМУ на следећу седницу Савета. 

  

5. 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; 

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 предтавника ПМУ на следећу седницу Савета. 

  

6. Извешај Службе за надзор и анализу о поступању ПМУ Предузећу за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о - ТВ Пинк после 

изречене мере – извештај о објављивању мере; 
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Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови Саврта упознати са извештајем. 

  

7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"Радио С" д.о.о. – Радио С, Београд, 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  "Радио С" д.о.о. – 

Радио С, Београд, пре истека времена на које је издата због сходно члану 89. Став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима. 

  

8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Spirit sound MFM d.o.o. – Градски, Београд ,  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 

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

  

9. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"Радиодифузно друштво Пингвин" д.о.о. – Радио Пингвин, Београд, 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 

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

  

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Радио Срце" д.o.o.  -  Радио Срце, Прокупље, пре истека времена на које је 

издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) 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 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  "Радио Срце" 

д.o.o.  -  Радио Срце, Прокупље, пре истека времена на које је издата због сходно члану 

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

  

11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

РТВ "Екос – Ле" д.о.о. – Радио Екос, Власотинце,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  РТВ "Екос – Ле" 

д.о.о. – Радио Екос, Власотинце, пре истека времена на које је издата због сходно члану 

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

  

 

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Банкер" д.о.о. -   Радио Банкер, Ниш, 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 "Банкер" д.о.о. -   Радио 

Банкер, Ниш, пре истека времена на које је издата због сходно члану 89. Став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима. 

  

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Сурдуличка РТВ д.о.о. - Радио Голд, Сурдулица,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 
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О Д Л У К У 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске Сурдуличка РТВ д.о.о. - 

Радио Голд, Сурдулица, пре истека времена на које је издата због сходно члану 89. Став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

  

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Сезам" о.д. Жарко Тимотијевић и др - Радио Сезам, Бор, 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 "Сезам" о.д. Жарко 

Тимотијевић и др - Радио Сезам, Бор, пре истека времена на које је издата због сходно 

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

  

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Пек-тон" д.о.о. - Радио Звижд, Кучево, 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 

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

  

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Радио Ђердап а.д. - Радио Ђердап, Кладово, 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  "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 дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Радио 019" Иван Матић предузетник - Радио 019, Неготин, пре истека 
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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 "Радио 019" Иван Матић 

предузетник - Радио 019, Неготин, пре истека времена на које је издата због сходно члану 

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

  

18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"96" д.о.о. - Радио 96, Чачак, 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 

Одлаже се доношење одлуке. 

Позвати представника ПМУ и  преко огласне табле РЕМ-а. 

  

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Boom 93" d.о.о. – Radio Boom 93, Пожаревац, 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 "Boom 93" d.о.о. – Radio 

Boom 93, Пожаревац, пре истека времена на које је издата због сходно члану 89. Став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима. 

  

 

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Радио телевизија Смедерево д.о.о. - Радио Смедерево, Смедерево, 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 
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О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

Позвати представника ПМУ и  преко огласне табле РЕМ-а. 

  

 

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Ресава Свител" д.о.о. - Радио Ресава, Свилајнац, 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 

Одлаже се доношење одлуке. 

Позвати представника ПМУ и  преко огласне табле РЕМ-а. 

  

 

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Радио Лим" д.о.о. - Радио Лим, Прибој, 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 

Одузима се дозвола пружаоцу медијске услуге "Радио Лим" д.о.о. - Радио Лим, Прибој, 

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

електронским медијима. 

  

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Радио Љубовија" д.o.o. - Радио Љубовија, Љубовија, 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 "Радио Љубовија" д.o.o. - 

Радио Љубовија, Љубовија, пре истека времена на које је издата због сходно члану 89. 

Став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 
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24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

RTV "Ub kompani" d.o.o. - Radio UB, Београд, 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 

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

  

25. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Радио Ада" д.о.о. – Радио Ада, Ада, 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 "Радио Ада" д.о.о. – 

Радио Ада, Ада, пре истека времена на које је издата због сходно члану 89. Став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима. 

  

 

26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Panda radio" d.o.o. - Radio Panda, Кањижа, 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 

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

  

27. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Радио 216" д.о.о. – Радио 216, Банатско Карађорђево, 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 

Налаже се емитеру да измири укупан износ дуга до 30.11.2015. године. 
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28. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Radio Active" д.о.о. – Radio Active, Бечеј, 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 "Radio Active" д.о.о. – 

Radio Active, Бечеј, пре истека времена на које је издата због сходно члану 89. Став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима. 

  

 

29. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге , 

"Телевизија Лесковац" д.о.о.- Радио Л, Лесковац 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 

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

  

 

30. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Мелос" д.o.o. - Радио Мелос, Kраљево, пре истека времена на које је издата 

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

Седници је приступио представник ПМУ Зоран Јовановић. 

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. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Мелос" д.o.o. – ТВ Мелос-кабловски ПМУ, Kраљево, пре истека времена на 

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

медијима; 

Седници је приступио представник ПМУ Зоран Јовановић. 
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Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се ПМУ да положи менице у једнаким деловима на укупан износ дуга у року од 

седам (7) дана. 

ПМУ је дужан да измири укупан дуг до 25.12.2015. године. 

  

 

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

према пружаоцу медијске услуге „Радио телевизија Младеновац“ д.о.о. из 

Младеновца, ул. Краља Петра I бр. 175 – Радио и ТВ Младеновац, пре истека 

времена на које је издата, сходно одредбама из члана 61. став 1. тачка 9) 

Закона о радиодифузији и 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 пружаоцу медијске услуге „Радио телевизија Младеновац“ д.о.о. из 

Младеновца, ул. Краља Петра I бр. 175 – Радио и ТВ Младеновац, пре истека времена на 

које је издата, сходно одредбама из члана 61. став 1. тачка 9) Закона о радиодифузији и 

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

  

 

33. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања (на захтев) Привредно друштво РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА ЈАСЕНИЦА д.о.о. Смедеревска Паланка-ТВ Јасеница бр. К 

05-2179/15 од 21.08.2015. 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 ЈАСЕНИЦА д.о.о. Смедеревска 

Паланка-ТВ Јасеница, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

  

 

34. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања (на захтев) YU ECO DOO, SUBOTICA, ул. 

Магнетна поља бб, Суботица- YU ECO бр. К 89-2380/15-1 од 24.09.2015. 

године, сходно члану 83. 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 

Издаје се дозвола на захтев YU ECO DOO, SUBOTICA, ул. Магнетна поља бб, Суботица- 

YU ECO, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

  

 

35. Утврђивање смерница за израду подзаконског акта којим се ближе уређује 

висина, измена висине и начин обрачунавања накнаде за пружање медијске 

услуге ( члан 36 став 3 Закона о електронским медијима); 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се предлог стручне службе РЕМ-а за утврђивање смерница за израду 

подзаконског акта којим се ближе уређује висина, измена висине и начин обрачунавања 

накнаде за пружање медијске услуге ( члан 36 став 3 Закона о електронским медијима). 

  

 

36. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма у вези са 

програмским садржајем - емисија Упитник под називом „Унеско: чији су 

српски Дечани “ емитоване дана 20.10.2015. године на Јавном медијском 

сервису – РТС 1 и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Нема места покретању поступка. 

  

 

37. Доношење одлуке о покретању поступка за именовање чланова Управног 

одбора  Јавне медијске установе „Радио - телевизија Србије" и Управног 

одбора Јавне медијске установе „Радио – телевизија Војводине“; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Расписати Јавни конкурс за именовање чланова Управног одбора  Јавне медијске 

установе „Радио - телевизија Србије" и Управног одбора Јавне медијске установе „Радио 

– телевизија Војводине“. 
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38. Извештај Службе за надзор и анализу о одржаним јавним расправама са 

јавних расправа о програмским садржајима Радио-телевизије Србије (Ниш, 

8. октобар; Суботица, 15. октобар; и Београд 22. октобар, 2015. године); 

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. 

  

 

39. Разметрање саопштења Савета за борбу против корупције „ Саопштење 

поводом одлуке РЕМ“ објављеног на сајту Савета 30.10.2015. године и 

доношење одлуке; 

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

већином донели 

О Д Л У К У 

Упутити  Влади Републике Србије и Савету за борбу против корупције одговор Савета 

РЕМ-а, а у вези са саопштењем Савета за борбу против корупције објављеног 30.10.2015. 

године. 

Констатује се да је члан Савета Гордана Суша била против да се одговор Савету за 

борбу против корупције пошаље и Влади Републике Србије. 

  

 

40. Разматрање предлога члана Савета Гордане Суше о измени Правилника о 

обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање а у вези 

са регулисањем политичких догађаја и политичких пропагирања; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се стручној служби да за уторак 10. Новембар 2015. године у 11 часова закаже 

састанак у просторијама РЕМ-а са представницима УНС-а и НУНС-а. 

  

 

41. Разматрање пријаве Александра Родића  из Београда чији је пуномоћник 

адвокат Александра Б. Николић из Београда против „ ПМУ Предузећу за 

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

јунака 1, Београд, - ТВ Пинк, поднете због вређања основних људских права 
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господина Александра Родића, у емисијама вести „Минут два“ и 

„Национални дневник“, а које су емитоване дана 02.11.2015. године; 

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

већином донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак за изрицање мера према ПМУ Предузећу за информисање и 

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

 

Налаже се стручној служби да се извештај службе достави ПМУ Предузећу за 

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

- ТВ Пинк. 

 

Позвати подносиоца пријаве и представника ПМУ на следећу седницу савета ради 

изјашњења. 

 

Седница завршена у 14:05 часова. 

У Београду,         

дана 04. новембра  2015. године                                                          

Записник сачинио 

Драгана Таљић 

                    председник Савета 

 

Горан Караџић 

 


