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З А П И С Н И К 

                                                                                          

са 161. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 19. 

новембта 2015. године, са почетком у 13.00 часова. 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

1. Горан Караџић, председник Савета 

2. Горан Петровић, заменик председника Савета 

3. Митрополит загребачко- љубљански Порфирије 

4. Горан Пековић 

5. Гордана Суша 

6. Слободан Вељковић 

7. Божидар Николић 

8. Оливера Зекић 

 

Седници су присуствовали и: 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор 

2. Ненад Јанковић, генерални секретар 

3. Душица Благојевић, начелник правне службе 

4. Марио Брудар, заменик начелника Службе за надзор и анализу 

5. Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета 

 

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

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

Седницом је председавао 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 160. редовне седнице Савета одржане дана 04. новембра 

2015. године; 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Предузећу за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о. из Београда – ТВ Пинк због повреде 

одредби из члана 4,5 став 1.и 2., члана 7 став 4., члана 8 став 1.и 2. и члана 20.  

Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга;  
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напомена: покренутог на основу извештаја Службе за надзор и анализу о 

програму по пријави Александра Родића због повреде личног интереса насталог 

изношењем информација у више информативних емисија овог ПМУ током 02. и 

03. новембра 2015. године. 

4. Разматрање допуне извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по допуни 

пријаве Александра Родића због повреде личног интереса насталог изношењем 

информација у више информативних емисија овог ПМУ после доношења одлуке 

о покретању поступка 04.11.2015. године;   

5. 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;  

6. 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;  

7. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге Јавном 

предузећу за информисање Врбас- Радио и ТВ Врбас због постојања разлога из 

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

8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера сачињеног 

на захтев Савета о програму ПМУ Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, 

радио и телевизију Happy TV д.о.о – Nacionalna Happy TV о програмском садржају 

ријалитији „Парови“ у периоду од 04.11. – 11.11.2015. године и доношење одлуке;  

9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера  о 

објављивању изречене мере од стране ПМУ Предузеће за маркетинг, издавачку 

делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о – Nacionalna Happy TV; 

10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера , сачињеног 

на захтев Савета о програму ПМУ Предузећу за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о. из Београда – ТВ Пинк о програмском садржају 

ријалитију „Фарма“ у периоду од 04.11. – 11.11.2015. године и доношење одлуке;  

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера  сачињеног 

на захтев Савета о програму ПМУ Радиодифузно предузеће Б92 а.д. из Београда - 

ТВ Б92 о програмском садржају ријалитију „Велики брат“ за период од 04.11.-

11.11.2015. године и доношење одлуке;  

12. Разматрање извештај Службе за надзор и анализу програма емитера о програму 

ПМУ Друштва за маркетинг емитовање и продукцију радио и тв програма 

„Медиа-прес“ д.о.о. из Врњачке Бање - КУЛТ РАДИО 100,6 и доношење одлуке;  

13. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера сачињеног 

по пријави ОФПС против ПМУ Радио станица Деспотовац Д.О.О. – Радио 

Деспотовац и доношење одлуке;  

14. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, сачињеног 

по пријави ОФПС, против ПМУ Јавно предузеће за информисање Радио 

Лазаревац са потпуном одговорношћу из Лазаревца – Радио Лазаревац  и 

доношење одлуке;  

15. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о програму 

ПМУ ТВ Пинк, ријалитија „Фарма“ по пријавама  Миомира Пљакића из 
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Крагујевца и Флоренс д.о.о из Крагујевца због вређања интереса произвођача и  

доношење одлуке;  

16. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера 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 јул 2015. године и 

доношење одлуке;  

17.  Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

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

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

18. Разматрање и доношење одлуке o покретању поступка изрицања мера 

предвиђених Законом о електронским медијима против Друштва са ограниченом 

одговорношћу за маркетинг, трговину и услуге „Студио Џокер“ из Чачка, 

Љубићки кеј 17/1 – Радио Џокер због повреде услова који су садржани у дозволу 

за пружање медијске услуге;  

19. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

емитовање радио програма на локалном подручју за ПМУ „Радио Талас“ д.о.о. из 

Ниша, Булевар Светог Цара Константина бр. 80-86 – Нишки;  

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"Телевизија Лесковац"д.о.о. – Радио Л из Лесковца, пре истека времена на које је 

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

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

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

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

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  "ТВ 

Плус"д.о.о. – ТВ Плус  из Крушевца, 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 

"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; 

24. Разматрање и доношење одлуке по молби Друштва са ограниченом одговорношћу 

за издавање и производњу носача звука и слике „Дискос“ из Александровца,  ул. 

Крушевачка бр. 22 - ТВ Дискос, за пријем дигиталног сигнала у Александровцу; 

25. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу по захтеву Телеком Србије о 

споту „Бираш како комуницираш“ и доношење одлуке; 

26. Утврђивање нацрта предлога Стратегије развоја медијске услуге радија и аудио-

визуелних медијских услуга у Републици Србији и доношење одлуке о 

спровођењу јавне расправе;  

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

емитовања (на захтев)  RTV ENTER DOO Niš-Palilula , ул. Горичка 35 , Ниш - 

Палилула- ENTER TV бр. 05-2990/15 од 26.10.2015. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима;  

28. Разматрање захтева „Linea electronics“ д.о.о. –ПЈ КТВ Маркетинг, из Зрењанина, 

ул Цара Душана бр. 23 – КТВ за плаћање накнаде од момента укључења у 

мултиплекс;  
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29. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге „Radiodifuzni centar MFM 

media“ д.о.о. из Београда (Лештане), ул. Раван бр. 52 – МФМ радио;  

30. Разно;  

 

1. Усвајање дневног реда; 

Председник Савета РЕМ Горан Караџић предложио је допуну дневног реда: 

1. Разматрање дописа Основног јавног тужилаштва у Младеновцу од 9. новембра 

2015. године и доношење одлуке; 

2. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  "ТВ 

Банат"д.о.о. – ТВ Банат  из Вршца, пре истека времена на које је издата сходно 

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

3. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Радио дифузног предузећа „Б92“ а.д. из Београда, ул. 

Аутопут за Загреб бр. 22 – ТВ Б92 и Радио Б92; 

4. Разматрање Предлог промене Колективног уговора регулаторног тела за 

електронске медије; 

5. Извештај са 42. ЕPRE одржане у Нирнбергу, СР Немачка у периоду од 28. – 30. 

октобра 2015. године; 

6. Разматрање дописа Савета за борбу против корупције број: 01-3223/15-2 и 

доношење одлуке; 

 

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

усвојио допуњен дневни ред 161. редовне седнице: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 160. редовне седнице Савета одржане дана 04. 

новембра 2015. године; 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Предузећу за 

информисање и маркетинг Pink International Company д.о.о. из Београда – ТВ 

Пинк због повреде одредби из члана 4,5 став 1.и 2., члана 7 став 4., члана 8 

став 1.и 2. и члана 20.  Правилника о заштити људских права у области 

пружања медијских услуга; напомена: покренутог на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу о програму по пријави Александра Родића због 

повреде личног интереса насталог изношењем информација у више 

информативних емисија овог ПМУ током 02. и 03. новембра 2015. године. 

4. Разматрање допуне извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

допуни пријаве Александра Родића због повреде личног интереса насталог 

изношењем информација у више информативних емисија овог ПМУ после 

доношења одлуке о покретању поступка 04.11.2015. године;   

5. 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;  

6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Радио телевизија Смедерево д.о.о. - Радио Смедерево, Смедерево, пре истека 
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времена на које је издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима;  

7. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге Јавном 

предузећу за информисање Врбас- Радио и ТВ Врбас због постојања разлога 

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

8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера 

сачињеног на захтев Савета о програму ПМУ Предузеће за маркетинг, 

издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о – Nacionalna Happy 

TV о програмском садржају ријалитији „Парови“ у периоду од 04.11. – 

11.11.2015. године и доношење одлуке;  

9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера  о 

објављивању изречене мере од стране ПМУ Предузеће за маркетинг, 

издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о – Nacionalna Happy 

TV;  

10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера , 

сачињеног на захтев Савета о програму ПМУ Предузећу за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о. из Београда – ТВ Пинк о 

програмском садржају ријалитију „Фарма“ у периоду од 04.11. – 11.11.2015. 

године и доношење одлуке;  

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера  

сачињеног на захтев Савета о програму ПМУ Радиодифузно предузеће Б92 

а.д. из Београда - ТВ Б92 о програмском садржају ријалитију „Велики брат“ 

за период од 04.11.-11.11.2015. године и доношење одлуке;  

12. Разматрање извештај Службе за надзор и анализу програма емитера о 

програму ПМУ Друштва за маркетинг емитовање и продукцију радио и тв 

програма „Медиа-прес“ д.о.о. из Врњачке Бање - КУЛТ РАДИО 100,6 и 

доношење одлуке;  

13. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера 

сачињеног по пријави ОФПС против ПМУ Радио станица Деспотовац Д.О.О. 

– Радио Деспотовац и доношење одлуке;  

14. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Јавно предузеће за информисање 

Радио Лазаревац са потпуном одговорношћу из Лазаревца – Радио Лазаревац  

и доношење одлуке;  

15. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

програму ПМУ ТВ Пинк, ријалитија „Фарма“ по пријавама  Миомира 

Пљакића из Крагујевца и Флоренс д.о.о из Крагујевца због вређања интереса 

произвођача и  доношење одлуке;  

16. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера 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 јул 2015. године и 

доношење одлуке;  

17.  Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

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

Београда, ул. Незнаног јунака бр. 1 – ТВ Пинк и Радио Пинк 91,3;  
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18. Разматрање и доношење одлуке o покретању поступка изрицања мера 

предвиђених Законом о електронским медијима против Друштва са 

ограниченом одговорношћу за маркетинг, трговину и услуге „Студио Џокер“ 

из Чачка, Љубићки кеј 17/1 – Радио Џокер због повреде услова који су 

садржани у дозволу за пружање медијске услуге;  

19. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

емитовање радио програма на локалном подручју за ПМУ „Радио Талас“ 

д.о.о. из Ниша, Булевар Светог Цара Константина бр. 80-86 – Нишки;  

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"Телевизија Лесковац"д.о.о. – Радио Л из Лесковца, пре истека времена на 

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

медијима; 

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"Пек-тон"д.о.о. – Радио Звижд  из Кучева, пре истека времена на које је 

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

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"ТВ Плус"д.о.о. – ТВ Плус  из Крушевца, 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 

"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; 

24. Разматрање и доношење одлуке по молби Друштва са ограниченом 

одговорношћу за издавање и производњу носача звука и слике „Дискос“ из 

Александровца,  ул. Крушевачка бр. 22 - ТВ Дискос, за пријем дигиталног 

сигнала у Александровцу; 

25. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу по захтеву Телеком 

Србије о споту „Бираш како комуницираш“ и доношење одлуке; 

26. Утврђивање нацрта предлога Стратегије развоја медијске услуге радија и 

аудио-визуелних медијских услуга у Републици Србији и доношење одлуке о 

спровођењу јавне расправе;  

27. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања (на захтев)  RTV ENTER DOO Niš-Palilula , ул. 

Горичка 35 , Ниш - Палилула- ENTER TV бр. 05-2990/15 од 26.10.2015. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

28. Разматрање захтева „Linea electronics“ д.о.о. –ПЈ КТВ Маркетинг, из 

Зрењанина, ул Цара Душана бр. 23 – КТВ за плаћање накнаде од момента 

укључења у мултиплекс;  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге „Radiodifuzni centar 

MFM media“ д.о.о. из Београда (Лештане), ул. Раван бр. 52 – МФМ радио;  

30. Разматрање дописа Основног јавног тужилаштва у Младеновцу од 9. 

новембра 2015. године и доношење одлуке; 

31. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"ТВ Банат"д.о.о. – ТВ Банат  из Вршца, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 
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32. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Радио дифузног предузећа „Б92“ а.д. из Београда, 

ул. Аутопут за Загреб бр. 22 – ТВ Б92 и Радио Б92; 

33. Разматрање Предлог промене Колективног уговора регулаторног тела за 

електронске медије; 

34. Извештај са 42. ЕPRE одржане у Нирнбергу, СР Немачка у периоду од 28. – 

30. октобра 2015. године; 

35. Разматрање дописа Савета за борбу против корупције број: 01-3223/15-2 и 

доношење одлуке; 

36. Разно;  

 

  

2. Усвајање записника са 160. редовне седнице Савета одржане дана 04. 

новембра 2015. године;  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се записник са 160. редовне седнице Савета одржане дана 04. новембра 2015. 

године. 

  

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Предузећу за 

информисање и маркетинг Pink International Company д.о.о. из Београда – ТВ 

Пинк због повреде одредби из члана 4,5 став 1.и 2., члана 7 став 4., члана 8 

став 1.и 2. и члана 20.  Правилника о заштити људских права у области 

пружања медијских услуга;  

4. Разматрање допуне извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по 

допуни пријаве Александра Родића због повреде личног интереса насталог 

изношењем информација у више информативних емисија овог ПМУ после 

доношења одлуке о покретању поступка 04.11.2015. године;  

СПАЈАЈУ СЕ ТАЧКЕ 3. И 4. 

 

Седници су приступили представници ПМУ Жељко Митровић и Татјана Ђурашиновић. 

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

већином донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак изрицања мера ПМУ Предузећу за информисање и маркетинг 

Pink International Company д.о.о. из Београда – ТВ Пинк. 

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

против. 
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5. 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 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге "96" д.о.о. - Радио 

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

Закона о електронским медијима. 

  

6. 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 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Радио телевизија 

Смедерево д.о.о. - Радио Смедерево, Смедерево, пре истека времена на које је издата због 

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

  

7. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге Јавном 

предузећу за информисање Врбас- Радио и ТВ Врбас због постојања разлога 

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

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола за радио емитовање бр. 75/2007-3 која важи од 17.12.2007. године до 

17.12.2015. године, на основу члана 89 став 1 тачка 1 у вези са чланом 98 и члана 90 

Закона о електронским медијима («Службени гласник РС» бр. 83/14). 

Одузима се дозвола за телевизијско емитовање бр. 144/2008-2 која важи од 

07.03.2008.године до 07.03.2016.године, на основу члана 89 став 1 тачка 1 у вези са 

чланом 98 и члана 90 Закона о електронским медијима («Службени гласник РС» бр. 

83/14). 
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8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера 

сачињеног на захтев Савета о програму ПМУ Предузеће за маркетинг, 

издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о – Nacionalna Happy 

TV о програмском садржају ријалитији „Парови“ у периоду од 04.11. – 

11.11.2015. године и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак изрицања мере према ПМУ Предузеће за маркетинг, издавачку 

делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о – Nacionalna Happy TV због програмског 

садржаја у ријалити програму „Парови“. 

Доноси се Препорука о времену емитовања ријалитија „присилног окружења“ у 

програмима пружалаца медијских услуга. 

Налаже се стручној служби да уради Нацрт Упутства који ће се разматрати на следећој 

седници Савета. 

  

9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера  о 

објављивању изречене мере од стране ПМУ Предузеће за маркетинг, 

издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о – Nacionalna Happy 

TV; 

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. 

  

10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера , 

сачињеног на захтев Савета о програму ПМУ Предузећу за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о. из Београда – ТВ Пинк о 

програмском садржају ријалитију „Фарма“ у периоду од 04.11. – 11.11.2015. 

године и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак изрицања мере према ПМУ Предузећу за информисање и маркетинг 

Pink International Company д.о.о. из Београда – ТВ Пинк због програмског садржаја у 

ријалити програму „Фарма“. 
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Доноси се Препорука о времену емитовања ријалитија „присилног окружења“ у 

програмима пружалаца медијских услуга. 

Налаже се стручној служби да уради Нацрт Упутства који ће се разматрати на следећој 

седници Савета. 

  

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера  

сачињеног на захтев Савета о програму ПМУ Радиодифузно предузеће Б92 

а.д. из Београда - ТВ Б92 о програмском садржају ријалитију „Велики брат“ 

за период од 04.11.-11.11.2015. године 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.  

  

 

12. Разматрање извештај Службе за надзор и анализу програма емитера о 

програму ПМУ Друштва за маркетинг емитовање и продукцију радио и тв 

програма „Медиа-прес“ д.о.о. из Врњачке Бање - КУЛТ РАДИО 100,6 и 

доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак изрицања мере пружаоцу медијске услуге Друштва за маркетинг 

емитовање и продукцију радио и тв програма „Медиа-прес“ д.о.о. из Врњачке Бање - 

КУЛТ РАДИО 100,6,  због сходно одредби Закона о електронским медијима, чл.49 – 

обавеза идентификације и Закона о јавном информисању, чл.35 став 5. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

  

13. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера 

сачињеног по пријави ОФПС против ПМУ Радио станица Деспотовац 

Д.О.О. – Радио Деспотовац и доношење одлуке;  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак изрицања мере пружаоцу медијске услуге Радио станица 

Деспотовац Д.О.О. – Радио Деспотовац због повреда законске одредбе из члана 53 Закона 

о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима.  
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Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

  

14. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Јавно предузеће за информисање 

Радио Лазаревац са потпуном одговорношћу из Лазаревца – Радио Лазаревац  

и доношење одлуке;  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак изрицања мере пружаоцу медијске услуге Јавно предузеће за 

информисање Радио Лазаревац са потпуном одговорношћу из Лазаревца – Радио 

Лазаревац због повреда законске одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у 

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

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

  

15. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

програму ПМУ ТВ Пинк, ријалитија „Фарма“ по пријавама Миомира 

Пљакића из Крагујевца и Флоренс д.о.о из Крагујевца због вређања 

интереса произвођача и  доношење одлуке; 

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

већином донели 

О Д Л У К У 

Нема места покретању поступка. 

Констатује се да је члан Савета Гордана Суша била уздржана приликом гласања. 

  

16. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера 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 јул 2015. године и 

доношење одлуке;  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца медијских 

услуга Предузеће за информисање и маркетинг Pink Internacional Company Друштво са 

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

Предузће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. – 

Nacionalna Happy TV , Прва телевизија Д.О.О. – Прва, Јавне медијске установе Радио-
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телевизије Србије, РТС1 у вези са повредама одредби члана 56.2; 57.2;57.3; 58.2.3; 

67.1;67.4; 67.7.2; 67.10; 67.11 и 67.14 Закона о електронских медија, а по извештају 

Службе за надзор и анализу за месец мај 2015. године. 

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

заступају РЕМ пред надлежним судом. 

  

17. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

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

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

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Предузећу за информисање и маркетинг „Pink 

internetional company“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака бр. 1 – ТВ Пинк и Радио 

Пинк 91,3 којим ће обавестити истог да је према одредби из члана 105. став 1. Закона о 

електронским медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/2014), ималац дозволе за 

пружање медијске услуге дужан да сваку промену власничке структуре у основном 

капиталу (промена оснивача или промена висибне учешћа оснивача у капиталу), 

претходно пријави Регулатору у писменој форми. Савет Регулатора ће убудуће, у случају 

непријављивања промене власничке структуре Регулатору, покренути поступак 

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

 

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

дозволама за емитовање програма Предузећа за информисање и маркетинг „Pink 

internetional company“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака бр. 1 – ТВ Пинк и Радио 

Пинк 91,3, а који се односе на власничку структуру наведеног имаоца дозволе.  

  

18. Разматрање и доношење одлуке o покретању поступка изрицања мера 

предвиђених Законом о електронским медијима против Друштва са 

ограниченом одговорношћу за маркетинг, трговину и услуге „Студио 

Џокер“ из Чачка, Љубићки кеј 17/1 – Радио Џокер због повреде услова који 

су садржани у дозволу за пружање медијске услуге; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима 

против Друштва са ограниченом одговорношћу за маркетинг, трговину и услуге „Студио 

Џокер“ из Чачка, Љубићки кеј 17/1 – Радио Џокер због повреде услова који су садржани 

у дозволу за пружање медијске услуге. 
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Позвати представника пружаоца медијске услуге на седницу Савета Регулатора ради 

изјашњења о чињенице које су биле основу за покретање поступка. 

  

19. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

емитовање радио програма на локалном подручју за ПМУ „Радио Талас“ 

д.о.о. из Ниша, Булевар Светог Цара Константина бр. 80-86 – Нишки; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за емитовање радио програма на локалном 

подручју коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге „Радио Талас“ д.о.о. из Ниша, 

Булевар Светог Цара Константина бр.80-86 - Нишки  и то од 02.11.2015. године па 

убудуће, док за то постоје законски услови, у износу од 100.126,00 динара. 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина укупне шестомесечне накнаде за емитовање радио програма 

умањена за износ уплаћеног депозита, у износу од 25.032,00 динара, па се обавезује 

„Радио Талас“ д.о.о. из Ниша, Булевар Светог Цара Константина бр.80-86 - Нишки, да за 

првих шест месеци коришћења права на емитовање програма, уплати износ укупне 

шестомесечне накнаде за емитовање програма у року од седам дана од дана пријема овог 

решења. 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ „Радио Талас“ д.о.о. из Ниша, Булевар Светог Цара Константина бр.80-

86 - Нишки, да на име месечне накнаде за емитовање програма уплаћује износ од  

8.343,83 динара. 

  

 

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"Телевизија Лесковац"д.о.о. – Радио Л из Лесковца, 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 "Телевизија 

Лесковац"д.о.о. – Радио Л из Лесковца, пре истека времена на које је издата због сходно 

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

  

 

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"Пек-тон"д.о.о. – Радио Звижд  из Кучева, 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 "Пек-тон"д.о.о. – 

Радио Звижд  из Кучева, пре истека времена на које је издата због сходно члану 89. Став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

  

 

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"ТВ Плус"д.о.о. – ТВ Плус  из Крушевца, 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 "ТВ Плус"д.о.о. – 

ТВ Плус  из Крушевца, пре истека времена на које је издата због сходно члану 89. Став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

  

23. 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 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге "Ресава Свител" 

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

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

  

 

24. Разматрање и доношење одлуке по молби Друштва са ограниченом 

одговорношћу за издавање и производњу носача звука и слике „Дискос“ из 

Александровца,  ул. Крушевачка бр. 22 - ТВ Дискос, за пријем дигиталног 

сигнала у Александровцу; 

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

једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Додењује се право приступа другом мултиплексу у алотменту Јастребац, за пружаоца 

медијске услуге Друштва са ограниченом одговорношћу за издавање и производњу 

носача звука и слике „Дискос“ из Александровца,  ул. Крушевачка бр. 22 - ТВ Дискос. 

  

25. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу по захтеву Телеком 

Србије о споту „Бираш како комуницираш“ и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбија се захтев Телеком Србије о споту „Бираш како комуницираш“, за емитовање ван 

рекламног блока. 

  

 

26. Утврђивање нацрта предлога Стратегије развоја медијске услуге радија и 

аудио-визуелних медијских услуга у Републици Србији и доношење одлуке о 

спровођењу јавне расправе; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се нацрт предлога Стратегије развоја медијске услуге радија и аудио-визуелних 

медијских услуга у Републици Србији. 

 

 Налаже се стручној служби да спроведе јавну расправу према Законом утврђеној 

процедури. 

  

27. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања (на захтев)  RTV ENTER DOO Niš-Palilula , ул. 

Горичка 35 , Ниш - Палилула- ENTER TV бр. 05-2990/15 од 26.10.2015. 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 за пружање медијске услуге на захтев RTV ENTER DOO Niš-Palilula , 

ул. Горичка 35 , Ниш - Палилула- ENTER TV, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 
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28. Разматрање захтева „Linea electronics“ д.о.о. –ПЈ КТВ Маркетинг, из 

Зрењанина, ул Цара Душана бр. 23 – КТВ за плаћање накнаде од момента 

укључења у мултиплекс; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се служби да се „Linea electronics“ д.о.о. –ПЈ КТВ Маркетинг, из Зрењанина, ул 

Цара Душана бр. 23 – КТВ обавести, да је као пружалац медијске услуге у обавези на 

плаћа накнаду на начин како је утврђено Решењем о плаћању накнаде бр. 03-552/15-7 од 

18. септембра 2015. године. 

  

 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге „Radiodifuzni centar 

MFM media“ д.о.о. из Београда (Лештане), ул. Раван бр. 52 – МФМ радио; 

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 

„Radiodifuzni centar MFM media“ д.о.о. из Београда (Лештане), ул. Раван бр. 52 – МФМ 

радио у нови идентификациони знак Extra FM radio 107,5. 

Обавестити Регулаторну агенцују за електронске комуникације и поштанске услуге. 

  

 

30. Разматрање дописа Основног јавног тужилаштва у Младеновцу од 9. 

новембра 2015. године и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се служби да упути Основном јавном тужилаштву у Младеновцу одговор на 

допис број: КТР бр. 1209/15. 

  

 

31. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"ТВ Банат"д.о.о. – ТВ Банат  из Вршца, 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 "ТВ Банат"д.о.о. – 

ТВ Банат  из Вршца, пре истека времена на које је издата због сходно члану 89. Став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима. 

  

 

32. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Радио дифузног предузећа „Б92“ а.д. из Београда, 

ул. Аутопут за Загреб бр. 22 – ТВ Б92 и Радио Б92; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се да планираном променом у власничком ланцу имаоца дозволе за пружање 

медијске услуге Радио дифузног предузећа „Б92“ а.д. из Београда, ул. Аутопут за Загреб 

бр. 22 – ТВ Б92 и Радио Б92, која би била извршена тако што би компаније Holnest 

Investments S.a.r.l. Luksemburg, Globecast Holdings S.a.r.l. Luksemburg, Altavista Global 

Holdings S.a.r.l. Luksemburg и Praxis Global Investments S.a.r.l. Luksemburg пренеле своје 

акције у капиталу Antenna Group BV, Holandija, на компанију K Group Holding S.a.r.l. са 

седиштем у Луксембургу, 15 rue Edward Steichen, неће настати стање којим се нарушава 

медијски плурализам. 

Даје се налог Стручној служби да изврши промену података на сајту Регулатора, а који 

се односе на графички приказ власничке структуре пружаоца медијске услуге Радио 

дифузног предузећа „Б92“ а.д. из Београда, ул. Аутопут за Загреб бр. 22 – ТВ Б92 и Радио 

Б92, након достављања доказа о извршеној промени. 

  

 

33. Разматрање Предлог промене Колективног уговора регулаторног тела за 

електронске медије; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се Предлог промене Колективног уговора регулаторног тела за електронске 

медије. 

  

 

34. Извештај са 42. ЕPRE одржане у Нирнбергу, СР Немачка у периоду од 28. – 

30. октобра 2015. године; 
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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 Савета упознати са извештајем. 

  

 

35. Разматрање дописа Савета за борбу против корупције број: 01-3223/15-2; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Упутити допис Савету за борбу против корупције у којем ће бити наведено да су одржани 

састанци са представницима УНС-а и НУНС-а  и који су закључци и мере предузете 

након тих састанака. 

  

 

36. Разно;  

36.1 Информација о одржаном састанку са адвокатима УНС-а и НУНС-а на којем 

је одлучено да се упути Народној скупштини РС заједничка иницијатива за 

аутентичним тумачењем одредбе из члана 47 став 1 тачка 5 Закона о електронским 

медијима;  

 

36.2 Информација да ће медијско одељење ОЕБС-а учествовати у организацији 

Јавне расправе о Стратегији развоја медијске услуге радија и аудио-визуелних 

медијских услуга у Републици Србији и да ће исти сносити трошкове организације 

Јавне расправе у Београду. 

 

Седница завршена у 15:30 часова. 

У Београду,         

дана 19. новембра  2015. године                                                          

Записник сачинио 

Драгана Таљић 

                    председник Савета 

 

Горан Караџић 

 


