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З А П И С Н И К 

                                                                                          

са 162. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 10. 

децембра 2015. године, са почетком у 13.30 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 

9. Милош Рајковић 

 

Седници су присуствовали и: 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор 

2. Ненад Јанковић, генерални секретар 

3. Душица Благојевић, начелник правне службе 

4. Стевица Смедеревац, начелник 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 дневог реда; 

2. Усвајање записника са 161. редовне седнице Савета одржане дана 19. новембра 

2015 године, записника са 242. ванредне седнице Савета одржане дана 23. 

новембра 2015. године и записника са 243. ванредне седнице Савета одржане 

дана 26. новембра 2015. године ;  
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3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Предузећа за 

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

Пинк покренутом по пријави Adria Media Group д.о.о из Београда и Александра 

Родића из Београд због повреде личног интереса насталог изношењем 

информација у емисији „Добро јутро“ (позвати ПМУ и подносиоца пријаве) 

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Предузећа за 

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

Пинк покренутом на основу  извештаја Службе за надзор и анализу програма 

емитера  (пријава НУНС-а због повреде општег интереса насталог изношењем 

информација у емисији „Добро јутро“) - (позвати ПМУ) 

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Предузећа за 

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

Пинк покренутог на основу  извештаја Службе за надзор и анализу програма 

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

11.11.2015. године; 07-2500/15 (позвати ПМУ) 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ Предузећу 

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

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

програму „Фарма“ који може да нашкоди физичком, менталном или моралном 

развоју малолетника и доношење одлуке;  

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о понашању Предузећа за 

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

Пинк после изречене мере у вези емисије „ДНК“ и испуњавање обавезе 

објављивања мере  у складу са налогом; 07-1873/15 

8. Разматрање молбе Предузећа за информисање и маркетинг „Pink International 

Company“ д.о.о. из Београда – ТВ Пинк у вези са применом препоруке и 

упутства; 

9. Разматрање молбе Предузећа за информисање и маркетинг „Pink International 

Company“ д.о.о. из Београда – ТВ Пинк о репрограму дуга и доношење одлуке;  

10. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ RADIODIFUZNOG 

PREDUZEĆA STUDIO B DOO из Београда (раније: Јавно радиодифузно 

предузеће Студио Б) покренутом по пријави Adria Media Group д.о.о из Београда 

и Александра Родића из Београд због повреде личног интереса насталог 

изношењем информација у емисији „Панорама“ (позвати ПМУ и подносиоца 

пријаве)  

11. Разматрање молбе ПМУ RADIODIFUZNOG PREDUZEĆA STUDIO B DOO из 

Београда о одлагању рока плаћања накнаде за пружање медијске услуге – кабл и 

доношење одлуке; 

12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ   Друштво 

за радио и телевизијске активности „Kopernikus cable networks“  д.о.о. Ниш, -  

TV K::CN 1, емисије „Добро јутро са Ђуком“  и доношење одлуке; 

13. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Предузећа за 

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

Happy TV покренутом на основу извештаја Службе за надзор и анализу 

програма емитера због емитовања програмског садржаја у ријалити програму 

„Парови“; 07-2503/15-4 (позвати ПМУ) 
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14. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ Прва 

телевизија Д.О.О., Београд - Прва, због емитовања програмског садржаја у 

емисији „Вече са Иваном Ивановићем“ и доношење одлуке;  

15. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштву за маркетинг 

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

Бање - КУЛТ РАДИО 100,6 покренутог на основу извештај Службе за надзор и 

анализу програма емитера; Предмет бр: 07-2578/15-38   

16. Доношење одлуке о одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Јавном 

предузећу за радио дифузне делатности «РАДИО НОВИ БЕЧЕЈ» Нови Бечеј, 

Маршала Тита 8 – Радио Нови Бечеј пре истека времена на које је издата због 

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

медијима; (позвати ПМУ) 

17. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавног 

предузећа радио станица „Радио Телевизија Врање“ п.о.  из Врања, ул. 

Партизанска бр. 17а – Телевизија Врање за продужење дозволе за пружање 

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

18. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавног 

предузећа радио станица „Радио Телевизија Врање“ п.о. из Врања, ул. 

Партизанска бр. 17а – Радио Врање за продужење дозволе за пружање медијске 

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

19. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Radiotelevizija 

Pančevo д.о.о. Панчево (раније: Јавно радиодифузно предузеће регионална 

радиотелевизијска станица „Радиотелевизија Панчево“), ул. Димитија Туцовића 

бр. 2, Панчево - РАДИО ПАНЧЕВО, за продужење дозволе за пружање медијске 

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

20. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Radiotelevizija 

Pančevo д.о.о. Панчево (раније: Јавно радиодифузно предузеће регионална 

радиотелевизијска станица „Радиотелевизија Панчево“), ул. Димитија Туцовића 

бр. 2, Панчево – ТЕЛЕВИЗИЈА  ПАНЧЕВО, за продужење дозволе за пружање 

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

21. Разматрање и одлучивање по захтеву „Радио Срем“ д.о.о. из Руме, ул. Главна 

172/А – Радио Срем за продужење дозволе за емитовање програма у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

22. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Новинска 

агенција Beta Press д.о.о. из Београда, ПЈ БЕТА радио Нови Пазар, ул. Краља 

Милана бр.4, Београд - РАДИО СТО ПЛУС за продужење дозволе за пружање 

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

23. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге радија 

KOPERNIKUS RADIO TELEVIZIJA ŠID д.о.о. (раније ЈП „Радиодифузна 

новинска и издавачка делатност Радио Шид“), ул. Карађева бр. 9/IV, Шид - 

Радио Шид за продужење важења издате дозволе бр. 77/2007-2 за радио 

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

24. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Тимочка 

телевизија и радио“ а.д., ул. Љубе Нешића бр. 38, Зајечар - БЕСТ РАДИО за 

продужење дозвола за пружање медијских услуга у складу са чланом 88. став 2. 

Закона о електронским медијима;  
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25. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Тимочка 

телевизија и радио“ а.д., ул. Љубе Нешића бр. 38, Зајечар - БЕСТ ТВ за 

продужење дозвола за пружање медијских услугеа у складу са чланом 88. став 2. 

Закона о електронским медијима;  

26. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Иформативни и 

маркетишки центар  „Луна Пресс“ д.о.о. из  Ужица, ул. Вуколе Дабића бр. 11/5 – 

РАДИО ЛУНА, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

27. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „ТВ Банат“ 

д.о.о. за производњу и емитовање радио и телевизијског програма, ул. 

Омладински трг бр. 17 – ТВ Банат за продужење дозволе за пружање медијске 

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

28. Разматрање и одлучивање по захтеву „Вујић телевизија“ д.о.о. из Ваљева, ул. 

Ужичка бр. 25 – ТВ Вујић за продужење дозволе за емитовање програма у 

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

29. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Santos-

comerce“ друштва са ограниченом одговорношћу за радио-телевизијске 

активности, увоз-извоз и услуге маркетинга из Зрењанина, ул. Коче Коларова бр. 

29 – ТВ Сантос, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

30. Разматрање и одлучивање по захтеву Привредног друштва „Телевизија Пирот“ 

д.о.о. из Пирота, ул. Бранка Радичевића бб – ТВ Пирот за продужење дозволе за 

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

медијима; 

31. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге KOPERNIKUS 

RADIO TELEVIZIJA RAŠKA DOO (раније Јавно предузећу радио станица 

„Радио Рашка“), Рашка, ул. Душанова бр. 6 – ТВ Рашка  за продужење важења 

издате дозволе за пружање услуге телевизијског емитовања у складу са чланом 

88. став 2. Закона о електронским медијима; (05-1023/15) 

32. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавног 

предузећа „Штампа, радио и филм“ из Бора, ул. Моше Пијаде 19 –ТВ Бор, за 

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

Закона о електронским медијима;  

33. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Аутотранспортног предузећа Палма експорт импорт д.о.о, ул. Железничка бб, 

Јагодина- ТВ ПАЛМА ПЛУС, за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге телевизијског емитовања програма у складу са чланом 88. став 2. Закона 

о електронским медијима; 

34. Разматрање и одлучивање по захтеву Друштва са ограниченом одговорношћу 

„ТВ Мост“ за информативно издавачку делатност из Новог Сада, ул. Арсе 

Теодоровића бр. 5 – ТВ Мост за продужење дозволе за пружање аудиовизуелне 

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

35. Разматрање и одлучивање по захтеву Друштва за спољну и унутрашњу трговину 

на велико и мало, услуге и кооперације „Sat-TV Communications eksport-import“ 

д.о.о. из Пожаревца, ул. Боже Димитријевића 130а – САТ ТВ за продужење 

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

2. Закона о електронским медијима; 
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36. Разматрање захтева пружаоца медијске услуге радија РТВ-ПАНОНИЈА ДОО ЗА 

ЕМИТОВАЊЕ РАДИО И ТВ ПРОГРАМА, ул. Арсе Теодоровића бр. 5, Нови 

Сад- ТВ Панонија за продужење важења издате дозволе бр. 53/2007-8 за 

телевизијско емитовање, у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским 

медијима и доношење одлуке;  

37. Разматрање захтевa пружаоца медијске услуге радија Сремска телевизија д.о.о., 

ул. Златка Шнајдера 2, Шид - Сремска ТВ за продужење важења издате дозволе 

бр. 56/2007-6 за телевизијско емитовање, у складу са чланом 88. став 2. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;  

38. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЈП за 

информисање „Шумадија“, ул. Кнеза Михајла бр. 108, Аранђеловац- РАДИО  

ШУМАДИЈА, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; (05-1526/15)   

39. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге РТВ „Bella 

amie“ д.о.о. из Ниша, Трг Краља Милана 6-8 – RADIO BELLE AMIE за 

продужење дозволе за емитовање програма у складу са чланом 88. став 2. Закона 

о електронским медијима; 

40. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге РТВ „Bella 

amie“ д.о.о. из Ниша, Трг Краља Милана 6-8 – TV BELLE AMIE за продужење 

дозволе за емитовање програма у складу са чланом 88. став 2. Закона о 

електронским медијима; 

41. Разматрање и одлучивање по захтеву Јавног информативног предузећа „Нови 

Пут“ из Јагодине, ул. Вука Караџића 5 – Радио Јагодина за продужење дозволе 

за емитовање програма у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским 

медијима;  

42. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Jet company 

Д.О.О. за телекомуникације,  развој и пројектовање, ул. Михајла Пупина 11, 

Кикинда - РАДИО ВК, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

43. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге „РТВ 

ЕНИГМА“ д.о.о. из Пријепоље, ул. Нововарошка бб – ТВ ЕНИГМА за 

продужење дозволе за емитовање програма;  

44. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге -„Д.О.О. 

ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 9“ из Крагујевца, ул. Милоја Павловића бр. 8 – ТВ 

КАНАЛ 9 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 

88. став 2. Закона о електронским медијима: 

45. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „РАДИО ЗРЕЊАНИН“ из Зрењанина, ул. Народне омладине бр. 1, 

– РАДИО ЗРЕЊАНИН, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

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

емитовање радио програма на локалном подручју, за пружаоца медијске услуге 

Милош Стошић ПР Агенција за маркетинг  „SKAY MEDIA TEAM“ д.о.о. из 

Врања, Ранутовац бб – Радио SKAY FM; 

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

идентификационог знака пружалаца медијске услуге Привредног друштва за 

производњу и емитовање РТВ програма „Index“ д.о.о. из Београда, Шумадијски 
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трг бр. 6а – Radio Index,  Радио дифузног друштва Пингвин друштво са 

ограниченом одговорношћу из Београда, Шумадијски трг бр. 6а – Радио 

Пингвин 90,9 и Предузећа за визуелне и пословне комуникације „Spirit sound“ 

д.о.о. из Београда, Шумадијски трг 6а – Градски 102,2;  

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

емитовања (на захтев) RADIO TELEVIZIJA PRIMA INTERNACIONAL DOO 

Бајина Башта - ТВ Прима бр. К 05-3410/15 од 20.11.2015. године, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима;  

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

емитовања (на захтев) УДРУЖЕЊA „ОБРАЗОВНА ТЕЛЕВИЗИЈА", ул. Цара 

Душана 34, Земун-Beograd - eduTV бр. 05-3105/15 од 30.10.2015. године, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима; 

50. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на захтев Удружења за медијску афирмацију "МАТ", ул. Боша Бухе 46, 

Инђија- ТК Туристички канал бр. 05-3551/15 од 01.12.2015. године, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима;  

51. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Spirit Sound MFM д.о.о.– Градски из Београда, пре истека времена на које је 

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

52. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Мелос" д.о.о.– Радио Мелос из Краљева, пре истека времена на које је издата 

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

53. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Радиодифузно друштво "Пингвин" д.о.о.– Радио Пингвин из Београда, пре 

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

електронским медијима; 

54. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о броју 

неправилности предвиђених за поступање код националних ТВ пружалаца 

медијских услуга у вези са аудио-визуелном комерцијалном комуникацијом на 

основу Закона о електронским медијима и Закона о оглашавању за август месец 

2015. године и доношење одлуке. Предмет бр: 07-3481/15 

55. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о броју 

неправилности предвиђених за поступање код националних ТВ пружалаца 

медијских услуга у вези са аудио-визуелном комерцијалном комуникацијом на 

основу Закона о електронским медијима и Закона о оглашавању за септембар 

месец 2015. године и доношење одлуке.  

56. Разматрање молбе ПМУ Радиодифузног предузећа Б92 а.д. из Београда - ТВ Б92 

из Београда о одлагању рока плаћања накнаде за пружање медијске услуге; 

57. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа за информисање «НОВИ ПАЗАР» Нови Пазар; 

58. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног радиодифузног предузећа «РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА 

ПАНЧЕВО» Панчево; 

59. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа за радио-дифузну, новинску и издавачку 

делатност «РАДИО ШИД» Шид; 
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60. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «INFORMATIVNI PRESS CENTAR OPŠTINE 

VLADIČIN HAN» доо Владичин Хан; 

61. Разматрање и доношење одлуке у вези са поступком приватизације пружаоца 

медијске услуге ЈП радио станица Радио Рашка, ул. Душанова 6, Рашка-Радио 

Рашка и ТВ Рашка; 

62. Разматрање молбе ПМУ Прва телевизија д.о.о. из Београда - ТВ Прва о 

одлагању рока плаћања накнаде за пружање медијске услуге ; 

63. Информација за Савет Регулатора о промени графичког решења скраћеног 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге „Прва телевизија“ д.о.о. из 

Београда, ул. Аутопут бр. 22 – ПРВА;  

64. Разматрање извештаја адвоката Милана Бирмана у вези стечајног поступка 

стечајног дужника РТВ 5 из Ниша 

65. Разматрање захтева "TV Jedinstvo Media Team" д.о.о., Његошева бр. Ф/б, Нови 

Пазар - ТВ Јединство за повраћај новчаног износа уплаћеног уместо банкарске 

гаранције ;  

66. Извештај са 7. годишњег састанка CERF (Central European Regulatory Forum) 

одржаног у Љубљани (Словенија) у периоду од 19-20. новембра 2015. године; 

67. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Авалон“ д.о.о. 

за производњу и трговину из Оџака, ул. Кнез Михајлова бр. 48 – ББ радио плус 

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

Закона о електронским медијима; (05-1333/15) 

68. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Медијски 

центар „Blue” д.о.о., Оџаци, ул. Мостонге бр. 38 – ББ радио за продужење 

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

електронским медијима; (05-1332/15) 

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

„Радио телевизија Крушевац“ из Крушевца, Трг косовских јунака бр. 6 - ТВ и 

Радио Крушевац, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

70. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЈП „РТВ 

Шабац“, ул. Кнеза Лазара бр. 1, Шабац- ТВ Шабац за продужење важења издате 

дозволе бр. 50/2007-3 од 17.12.2017. године за телевизијско пружање медијских 

услуга, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

71. Разматрање и одлучивање по захтеву Повереника за информације од јавног 

значаја и заштиту података о личности, по пријави Центра за владавину права из 

Београда број 05-3123/15-3; 

72. Разно;  

 

1. Усвајање дневног реда; 

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

усвојио дневни ред 162. редовне седнице: 
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1. Усвајање дневог реда; 

2. Усвајање записника са 161. редовне седнице Савета одржане дана 19. 

новембра 2015 године, записника са 242. ванредне седнице Савета одржане 

дана 23. новембра 2015. године и записника са 243. ванредне седнице Савета 

одржане дана 26. новембра 2015. године ;  

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Предузећа за 

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

ТВ Пинк покренутом по пријави Adria Media Group д.о.о из Београда и 

Александра Родића из Београд због повреде личног интереса насталог 

изношењем информација у емисији „Добро јутро“ (позвати ПМУ и 

подносиоца пријаве) 

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Предузећа за 

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

ТВ Пинк покренутом на основу  извештаја Службе за надзор и анализу 

програма емитера  (пријава НУНС-а због повреде општег интереса насталог 

изношењем информација у емисији „Добро јутро“) - (позвати ПМУ) 

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Предузећа за 

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

ТВ Пинк покренутог на основу  извештаја Службе за надзор и анализу 

програма емитера о програмском садржају ријалитију „Фарма“ у периоду од 

04.11. – 11.11.2015. године; 07-2500/15 (позвати ПМУ) 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ 

Предузећу за информисање и макретинг "Pink international company" д.о.о. 

Незнаног јунака 1, Београд, - ТВ Пинк, због емитовања програмског 

садржаја у ријалити програму „Фарма“ који може да нашкоди физичком, 

менталном или моралном развоју малолетника и доношење одлуке;  

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о понашању Предузећа за 

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

ТВ Пинк после изречене мере у вези емисије „ДНК“ и испуњавање обавезе 

објављивања мере  у складу са налогом; 07-1873/15 

8. Разматрање молбе Предузећа за информисање и маркетинг „Pink 

International Company“ д.о.о. из Београда – ТВ Пинк у вези са применом 

препоруке и упутства; 

9. Разматрање молбе Предузећа за информисање и маркетинг „Pink 

International Company“ д.о.о. из Београда – ТВ Пинк о репрограму дуга и 

доношење одлуке;  

10. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ RADIODIFUZNOG 

PREDUZEĆA STUDIO B DOO из Београда (раније: Јавно радиодифузно 

предузеће Студио Б) покренутом по пријави Adria Media Group д.о.о из 

Београда и Александра Родића из Београд због повреде личног интереса 

насталог изношењем информација у емисији „Панорама“ (позвати ПМУ и 

подносиоца пријаве)  

11. Разматрање молбе ПМУ RADIODIFUZNOG PREDUZEĆA STUDIO B DOO 

из Београда о одлагању рока плаћања накнаде за пружање медијске услуге – 

кабл и доношење одлуке; 

12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ   

Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus cable networks“  
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д.о.о. Ниш, -  TV K::CN 1, емисије „Добро јутро са Ђуком“  и доношење 

одлуке; 

13. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Предузећа за 

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

Nacionalna Happy TV покренутом на основу извештаја Службе за надзор и 

анализу програма емитера због емитовања програмског садржаја у ријалити 

програму „Парови“; 07-2503/15-4 (позвати ПМУ) 

14. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ Прва 

телевизија Д.О.О., Београд - Прва, због емитовања програмског садржаја у 

емисији „Вече са Иваном Ивановићем“ и доношење одлуке;  

15. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштву за 

маркетинг емитовање и продукцију радио и тв програма „Медиа-прес“ д.о.о. 

из Врњачке Бање - КУЛТ РАДИО 100,6 покренутог на основу извештај 

Службе за надзор и анализу програма емитера; Предмет бр: 07-2578/15-38   

16. Доношење одлуке о одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Јавном 

предузећу за радио дифузне делатности «РАДИО НОВИ БЕЧЕЈ» Нови Бечеј, 

Маршала Тита 8 – Радио Нови Бечеј пре истека времена на које је издата 

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

медијима; (позвати ПМУ) 

17. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавног 

предузећа радио станица „Радио Телевизија Врање“ п.о.  из Врања, ул. 

Партизанска бр. 17а – Телевизија Врање за продужење дозволе за пружање 

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

медијима; 

18. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавног 

предузећа радио станица „Радио Телевизија Врање“ п.о. из Врања, ул. 

Партизанска бр. 17а – Радио Врање за продужење дозволе за пружање 

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

медијима; 

19. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Radiotelevizija Pančevo д.о.о. Панчево (раније: Јавно радиодифузно предузеће 

регионална радиотелевизијска станица „Радиотелевизија Панчево“), ул. 

Димитија Туцовића бр. 2, Панчево - РАДИО ПАНЧЕВО, за продужење 

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

електронским медијима; 

20. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Radiotelevizija Pančevo д.о.о. Панчево (раније: Јавно радиодифузно предузеће 

регионална радиотелевизијска станица „Радиотелевизија Панчево“), ул. 

Димитија Туцовића бр. 2, Панчево – ТЕЛЕВИЗИЈА  ПАНЧЕВО, за 

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

2. Закона о електронским медијима; 

21. Разматрање и одлучивање по захтеву „Радио Срем“ д.о.о. из Руме, ул. Главна 

172/А – Радио Срем за продужење дозволе за емитовање програма у складу 

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

22. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Новинска 

агенција Beta Press д.о.о. из Београда, ПЈ БЕТА радио Нови Пазар, ул. Краља 

Милана бр.4, Београд - РАДИО СТО ПЛУС за продужење дозволе за 
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пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о 

електронским медијима;  

23. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге радија 

KOPERNIKUS RADIO TELEVIZIJA ŠID д.о.о. (раније ЈП „Радиодифузна 

новинска и издавачка делатност Радио Шид“), ул. Карађева бр. 9/IV, Шид - 

Радио Шид за продужење важења издате дозволе бр. 77/2007-2 за радио 

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

24. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Тимочка 

телевизија и радио“ а.д., ул. Љубе Нешића бр. 38, Зајечар - БЕСТ РАДИО за 

продужење дозвола за пружање медијских услуга у складу са чланом 88. став 

2. Закона о електронским медијима;  

25. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Тимочка 

телевизија и радио“ а.д., ул. Љубе Нешића бр. 38, Зајечар - БЕСТ ТВ за 

продужење дозвола за пружање медијских услугеа у складу са чланом 88. став 

2. Закона о електронским медијима;  

26. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Иформативни и маркетишки центар  „Луна Пресс“ д.о.о. из  Ужица, ул. 

Вуколе Дабића бр. 11/5 – РАДИО ЛУНА, за продужење дозволе за пружање 

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

медијима; 

27. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „ТВ Банат“ 

д.о.о. за производњу и емитовање радио и телевизијског програма, ул. 

Омладински трг бр. 17 – ТВ Банат за продужење дозволе за пружање 

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

медијима;  

28. Разматрање и одлучивање по захтеву „Вујић телевизија“ д.о.о. из Ваљева, ул. 

Ужичка бр. 25 – ТВ Вујић за продужење дозволе за емитовање програма у 

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

29. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Santos-

comerce“ друштва са ограниченом одговорношћу за радио-телевизијске 

активности, увоз-извоз и услуге маркетинга из Зрењанина, ул. Коче 

Коларова бр. 29 – ТВ Сантос, за продужење дозволе за пружање медијске 

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

30. Разматрање и одлучивање по захтеву Привредног друштва „Телевизија 

Пирот“ д.о.о. из Пирота, ул. Бранка Радичевића бб – ТВ Пирот за продужење 

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

електронским медијима; 

31. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

KOPERNIKUS RADIO TELEVIZIJA RAŠKA DOO (раније Јавно предузећу 

радио станица „Радио Рашка“), Рашка, ул. Душанова бр. 6 – ТВ Рашка  за 

продужење важења издате дозволе за пружање услуге телевизијског 

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

(05-1023/15) 

32. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавног 

предузећа „Штампа, радио и филм“ из Бора, ул. Моше Пијаде 19 –ТВ Бор, за 

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

2. Закона о електронским медијима;  
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33. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Аутотранспортног предузећа Палма експорт импорт д.о.о, ул. Железничка 

бб, Јагодина- ТВ ПАЛМА ПЛУС, за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге телевизијског емитовања програма у складу са чланом 88. став 2. 

Закона о електронским медијима; 

34. Разматрање и одлучивање по захтеву Друштва са ограниченом 

одговорношћу „ТВ Мост“ за информативно издавачку делатност из Новог 

Сада, ул. Арсе Теодоровића бр. 5 – ТВ Мост за продужење дозволе за пружање 

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

електронским медијима; 

35. Разматрање и одлучивање по захтеву Друштва за спољну и унутрашњу 

трговину на велико и мало, услуге и кооперације „Sat-TV Communications 

eksport-import“ д.о.о. из Пожаревца, ул. Боже Димитријевића 130а – САТ ТВ 

за продужење дозволе за пружање аудиовизуелне медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

36. Разматрање захтева пружаоца медијске услуге радија РТВ-ПАНОНИЈА 

ДОО ЗА ЕМИТОВАЊЕ РАДИО И ТВ ПРОГРАМА, ул. Арсе Теодоровића бр. 

5, Нови Сад- ТВ Панонија за продужење важења издате дозволе бр. 53/2007-8 

за телевизијско емитовање, у складу са чланом 88. став 2. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;  

37. Разматрање захтевa пружаоца медијске услуге радија Сремска телевизија 

д.о.о., ул. Златка Шнајдера 2, Шид - Сремска ТВ за продужење важења издате 

дозволе бр. 56/2007-6 за телевизијско емитовање, у складу са чланом 88. став 

2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

38. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЈП за 

информисање „Шумадија“, ул. Кнеза Михајла бр. 108, Аранђеловац- РАДИО  

ШУМАДИЈА, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; (05-1526/15)   

39. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге РТВ 

„Bella amie“ д.о.о. из Ниша, Трг Краља Милана 6-8 – RADIO BELLE AMIE за 

продужење дозволе за емитовање програма у складу са чланом 88. став 2. 

Закона о електронским медијима; 

40. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге РТВ 

„Bella amie“ д.о.о. из Ниша, Трг Краља Милана 6-8 – TV BELLE AMIE за 

продужење дозволе за емитовање програма у складу са чланом 88. став 2. 

Закона о електронским медијима; 

41. Разматрање и одлучивање по захтеву Јавног информативног предузећа 

„Нови Пут“ из Јагодине, ул. Вука Караџића 5 – Радио Јагодина за продужење 

дозволе за емитовање програма у складу са чланом 88. став 2. Закона о 

електронским медијима;  

42. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Jet company 

Д.О.О. за телекомуникације,  развој и пројектовање, ул. Михајла Пупина 11, 

Кикинда - РАДИО ВК, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

43. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге „РТВ 

ЕНИГМА“ д.о.о. из Пријепоље, ул. Нововарошка бб – ТВ ЕНИГМА за 

продужење дозволе за емитовање програма;  
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44. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге -„Д.О.О. 

ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 9“ из Крагујевца, ул. Милоја Павловића бр. 8 – ТВ 

КАНАЛ 9 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима: 

45. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „РАДИО ЗРЕЊАНИН“ из Зрењанина, ул. Народне омладине 

бр. 1, – РАДИО ЗРЕЊАНИН, за продужење дозволе за пружање медијске 

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

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

емитовање радио програма на локалном подручју, за пружаоца медијске 

услуге Милош Стошић ПР Агенција за маркетинг  „SKAY MEDIA TEAM“ 

д.о.о. из Врања, Ранутовац бб – Радио SKAY FM; 

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

идентификационог знака пружалаца медијске услуге Привредног друштва 

за производњу и емитовање РТВ програма „Index“ д.о.о. из Београда, 

Шумадијски трг бр. 6а – Radio Index,  Радио дифузног друштва Пингвин 

друштво са ограниченом одговорношћу из Београда, Шумадијски трг бр. 6а 

– Радио Пингвин 90,9 и Предузећа за визуелне и пословне комуникације 

„Spirit sound“ д.о.о. из Београда, Шумадијски трг 6а – Градски 102,2;  

48. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања (на захтев) RADIO TELEVIZIJA PRIMA 

INTERNACIONAL DOO Бајина Башта - ТВ Прима бр. К 05-3410/15 од 

20.11.2015. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

49. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања (на захтев) УДРУЖЕЊA „ОБРАЗОВНА 

ТЕЛЕВИЗИЈА", ул. Цара Душана 34, Земун-Beograd - eduTV бр. 05-3105/15 

од 30.10.2015. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

50. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на захтев Удружења за медијску афирмацију "МАТ", ул. Боша Бухе 

46, Инђија- ТК Туристички канал бр. 05-3551/15 од 01.12.2015. године, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима;  

51. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Spirit Sound MFM д.о.о.– Градски из Београда, пре истека времена на које је 

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

52. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Мелос" д.о.о.– Радио Мелос из Краљева, пре истека времена на које је 

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

53. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Радиодифузно друштво "Пингвин" д.о.о.– Радио Пингвин из Београда, пре 

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

електронским медијима; 

54. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о броју 

неправилности предвиђених за поступање код националних ТВ пружалаца 

медијских услуга у вези са аудио-визуелном комерцијалном комуникацијом 

на основу Закона о електронским медијима и Закона о оглашавању за август 

месец 2015. године и доношење одлуке. Предмет бр: 07-3481/15 
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55. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о броју 

неправилности предвиђених за поступање код националних ТВ пружалаца 

медијских услуга у вези са аудио-визуелном комерцијалном комуникацијом 

на основу Закона о електронским медијима и Закона о оглашавању за 

септембар месец 2015. године и доношење одлуке.  

56. Разматрање молбе ПМУ Радиодифузног предузећа Б92 а.д. из Београда - ТВ 

Б92 из Београда о одлагању рока плаћања накнаде за пружање медијске 

услуге; 

57. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа за информисање «НОВИ ПАЗАР» Нови 

Пазар; 

58. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног радиодифузног предузећа «РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА 

ПАНЧЕВО» Панчево; 

59. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа за радио-дифузну, новинску и издавачку 

делатност «РАДИО ШИД» Шид; 

60. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «INFORMATIVNI PRESS CENTAR 

OPŠTINE VLADIČIN HAN» доо Владичин Хан; 

61. Разматрање и доношење одлуке у вези са поступком приватизације пружаоца 

медијске услуге ЈП радио станица Радио Рашка, ул. Душанова 6, Рашка-

Радио Рашка и ТВ Рашка; 

62. Разматрање молбе ПМУ Прва телевизија д.о.о. из Београда - ТВ Прва о 

одлагању рока плаћања накнаде за пружање медијске услуге ; 

63. Информација за Савет Регулатора о промени графичког решења скраћеног 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге „Прва телевизија“ д.о.о. 

из Београда, ул. Аутопут бр. 22 – ПРВА;  

64. Разматрање извештаја адвоката Милана Бирмана у вези стечајног поступка 

стечајног дужника РТВ 5 из Ниша 

65. Разматрање захтева "TV Jedinstvo Media Team" д.о.о., Његошева бр. Ф/б, 

Нови Пазар - ТВ Јединство за повраћај новчаног износа уплаћеног уместо 

банкарске гаранције ;  

66. Извештај са 7. годишњег састанка CERF (Central European Regulatory 

Forum) одржаног у Љубљани (Словенија) у периоду од 19-20. новембра 2015. 

године; 

67. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Авалон“ 

д.о.о. за производњу и трговину из Оџака, ул. Кнез Михајлова бр. 48 – ББ 

радио плус за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2.  Закона о електронским медијима; (05-1333/15) 

68. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Медијски 

центар „Blue” д.о.о., Оџаци, ул. Мостонге бр. 38 – ББ радио за продужење 

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

електронским медијима; (05-1332/15) 

69. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавно 

предузеће „Радио телевизија Крушевац“ из Крушевца, Трг косовских јунака 
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бр. 6 - ТВ и Радио Крушевац, за продужење дозволе за пружање медијске 

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

70. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЈП „РТВ 

Шабац“, ул. Кнеза Лазара бр. 1, Шабац- ТВ Шабац за продужење важења 

издате дозволе бр. 50/2007-3 од 17.12.2017. године за телевизијско пружање 

медијских услуга, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

71. Разматрање и одлучивање по захтеву Повереника за информације од јавног 

значаја и заштиту података о личности, по пријави Центра за владавину 

права из Београда број 05-3123/15-3; 

72. Разно;  

  

2. Усвајање записника са 161. редовне седнице Савета одржане дана 19. 

новембра 2015 године, записника са 242. ванредне седнице Савета одржане 

дана 23. новембра 2015. године, записника са 243. ванредне седнице Савета 

одржане дана 26. новембра 2015. године и записника са 244. ванредне седнице 

Савета одржане дана 02. децембра 2015. године;  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се записник са 161. редовне седнице Савета одржане дана 19. новембра 2015 

године, записник са 242. ванредне седнице Савета одржане дана 23. новембра 2015. 

Године, записник са 243. ванредне седнице Савета одржане дана 26. новембра 2015. 

године и записник са 244. ванредне седнице Савета одржане дана 02. децембра 2015. 

године. 

  

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Предузећа за 

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

ТВ Пинк покренутом по пријави Adria Media Group д.о.о из Београда и 

Александра Родића из Београд због повреде личног интереса насталог 

изношењем информација у емисији „Добро јутро“;  

Седници су приступили представници подносиоца пријаве: Александар Родић власник 

Adria Media Group д.о.о, Саша Милановић директор и одговорни уредник  Adria Media 

Group, Љиљана Цонић адвокат, Александра Николић пуномоћник и Младен Домазет 

адвокат 

И представници ПМУ Жељко Митровић главни и одговорни уредник „Pink International 

Company“ д.о.о.  и Татјана Ђурашиновић правни заступник. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следецу седницу Савета. 
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4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Предузећа за 

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

ТВ Пинк покренутом на основу  извештаја Службе за надзор и анализу 

програма емитера  (пријава НУНС-а због повреде општег интереса насталог 

изношењем информација у емисији „Добро јутро“);  

Седници су приступили представници ПМУ Жељко Митровић главни и одговорни 

уредник „Pink International Company“ д.о.о.  и Татјана Ђурашиновић правни заступник. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следецу седницу Савета. 

  

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Предузећа за 

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

ТВ Пинк покренутог на основу  извештаја Службе за надзор и анализу 

програма емитера о програмском садржају ријалитију „Фарма“ у периоду од 

04.11. – 11.11.2015. године; 

Седници су приступили представници ПМУ Жељко Митровић главни и одговорни 

уредник „Pink International Company“ д.о.о.  и Татјана Ђурашиновић правни заступник. 

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 информисање и маркетинг „Pink 

International Company“ д.о.о. из Београда – ТВ Пинк покренутог на основу  извештаја 

Службе за надзор и анализу програма емитера о програмском садржају ријалитију 

„Фарма“ у периоду од 04.11. – 11.11.2015. године. 

  

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ 

Предузећу за информисање и макретинг "Pink international company" д.о.о. 

Незнаног јунака 1, Београд, - ТВ Пинк, због емитовања програмског 

садржаја у ријалити програму „Фарма“ који може да нашкоди физичком, 

менталном или моралном развоју малолетника 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 макретинг 

"Pink international company" д.о.о. Незнаног јунака 1, Београд, - ТВ Пинк, због емитовања 
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програмског садржаја у ријалити програму „Фарма“ који може да нашкоди физичком, 

менталном или моралном развоју малолетника. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

  

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о понашању Предузећа за 

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

ТВ Пинк после изречене мере у вези емисије „ДНК“ и испуњавање обавезе 

објављивања мере  у складу са налогом; 

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. 

  

8. Разматрање молбе Предузећа за информисање и маркетинг „Pink 

International Company“ д.о.о. из Београда – ТВ Пинк у вези са применом 

препоруке и упутства; 

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 молбом. 

  

9. Разматрање молбе Предузећа за информисање и маркетинг „Pink 

International Company“ д.о.о. из Београда – ТВ Пинк о репрограму дуга и 

доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Прихвата се молба ПМУ Предузећа за информисање и маркетинг „Pink International 

Company“ д.о.о. из Београда – ТВ Пинк о репрограму дуга на начин како је наведено у 

захтеву. 

  

10. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ 

RADIODIFUZNOG PREDUZEĆA STUDIO B DOO из Београда (раније: 

Јавно радиодифузно предузеће Студио Б) покренутом по пријави Adria 

Media Group д.о.о из Београда и Александра Родића из Београд због повреде 

личног интереса насталог изношењем информација у емисији „Панорама“; 
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Седници су приступили представници подносиоца пријаве: Александар Родић власник 

Adria Media Group д.о.о, Саша Милановић директор и одговорни уредник  Adria Media 

Group, Љиљана Цонић адвокат, Александра Николић пуномоћник и Младен Домазет 

адвокат 

И представници ПМУ Ивана Вучићевић директор и главни и одговорни уредник и 

Љиљана Јевтић адвокат. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следецу седницу Савета. 

  

11. Разматрање молбе ПМУ RADIODIFUZNOG PREDUZEĆA STUDIO B DOO 

из Београда о одлагању рока плаћања накнаде за пружање медијске услуге 

– кабл и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се ПМУ да измири укупан износ дуга до 01.03.2016. године.  

  

 

12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ   

Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus cable networks“  

д.о.о. Ниш, -  TV K::CN 1, емисије „Добро јутро са Ђуком“  и доношење 

одлуке; 

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

већином донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак изрицања мере према ПМУ Друштво за радио и телевизијске 

активности „Kopernikus cable networks“  д.о.о. Ниш, -  TV K::CN 1, емисије „Добро јутро 

са Ђуком“. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

Констатује се да је члан Савета Горан Пековић гласао против. 

  

13. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Предузећа за 

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

Nacionalna Happy TV покренутом на основу извештаја Службе за надзор и 
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анализу програма емитера због емитовања програмског садржаја у 

ријалити програму „Парови“;  

Седници су приступили представници ПМУ Александра Крстић директор, Миломир 

Марић помоћник директора, и Силвана Станковић ПР. 

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

већином донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима 

против према  ПМУ  Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију 

Happy TV д.о.о – Nacionalna Happy TV покренутом на основу извештаја Службе за надзор 

и анализу програма емитера због емитовања програмског садржаја у ријалити програму 

„Парови“. 

Констатује се да је члан Савета Гордана Суша гласала против. 

  

14. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ Прва 

телевизија Д.О.О., Београд - Прва, због емитовања програмског садржаја у 

емисији „Вече са Иваном Ивановићем“ и доношење одлуке;  

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

већином донели 

О Д Л У К У 

Нема повреда одредаба медијских закона и Правилника. 

Констатује се да је члан Савета Гордана Суша гласала против. 

  

15. Доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Друштву за 

маркетинг емитовање и продукцију радио и тв програма „Медиа-прес“ 

д.о.о. из Врњачке Бање - КУЛТ РАДИО 100,6 покренутог на основу 

извештај Службе за надзор и анализу програма емитера; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак изрицања мера према ПМУ Друштву за маркетинг емитовање и 

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

100,6. 

  

16. Доношење одлуке о одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Јавном 

предузећу за радио дифузне делатности «РАДИО НОВИ БЕЧЕЈ» Нови Бечеј, 

Маршала Тита 8 – Радио Нови Бечеј пре истека времена на које је издата 
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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 пружаоцу медијске услуге Јавном предузећу за радио дифузне 

делатности «РАДИО НОВИ БЕЧЕЈ» Нови Бечеј, Маршала Тита 8 – Радио Нови Бечеј пре 

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

Закона о електронским медијима. 

  

17. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавног 

предузећа радио станица „Радио Телевизија Врање“ п.о.  из Врања, ул. 

Партизанска бр. 17а – Телевизија Врање 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

18. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавног 

предузећа радио станица „Радио Телевизија Врање“ п.о. из Врања, ул. 

Партизанска бр. 17а – Радио Врање 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

19. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Radiotelevizija Pančevo д.о.о. Панчево (раније: Јавно радиодифузно предузеће 

регионална радиотелевизијска станица „Радиотелевизија Панчево“), ул. 

Димитија Туцовића бр. 2, Панчево - РАДИО ПАНЧЕВО, 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 
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О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

20. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Radiotelevizija Pančevo д.о.о. Панчево (раније: Јавно радиодифузно предузеће 

регионална радиотелевизијска станица „Радиотелевизија Панчево“), ул. 

Димитија Туцовића бр. 2, Панчево – ТЕЛЕВИЗИЈА  ПАНЧЕВО, 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

21. Разматрање и одлучивање по захтеву „Радио Срем“ д.о.о. из Руме, ул. Главна 

172/А – Радио Срем за продужење дозволе за емитовање програма 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

22. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Новинска 

агенција Beta Press д.о.о. из Београда, ПЈ БЕТА радио Нови Пазар, ул. Краља 

Милана бр.4, Београд - РАДИО СТО ПЛУС 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 
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23. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге радија 

KOPERNIKUS RADIO TELEVIZIJA ŠID д.о.о. (раније ЈП „Радиодифузна 

новинска и издавачка делатност Радио Шид“), ул. Карађева бр. 9/IV, Шид - 

Радио Шид за продужење важења издате дозволе бр. 77/2007-2 за радио 

емитовање, 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

24. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Тимочка 

телевизија и радио“ а.д., ул. Љубе Нешића бр. 38, Зајечар - БЕСТ РАДИО за 

продужење дозвола за пружање медијских услуга 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

25. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Тимочка 

телевизија и радио“ а.д., ул. Љубе Нешића бр. 38, Зајечар - БЕСТ ТВ за 

продужење дозвола за пружање медијских услугеа 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

26. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Иформативни и маркетишки центар  „Луна Пресс“ д.о.о. из  Ужица, ул. 

Вуколе Дабића бр. 11/5 – РАДИО ЛУНА, 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 
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Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

27. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „ТВ Банат“ 

д.о.о. за производњу и емитовање радио и телевизијског програма, ул. 

Омладински трг бр. 17 – ТВ Банат за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге радија 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

28. Разматрање и одлучивање по захтеву „Вујић телевизија“ д.о.о. из Ваљева, ул. 

Ужичка бр. 25 – ТВ Вујић за продужење дозволе за емитовање програма 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

29. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Santos-

comerce“ друштва са ограниченом одговорношћу за радио-телевизијске 

активности, увоз-извоз и услуге маркетинга из Зрењанина, ул. Коче 

Коларова бр. 29 – ТВ Сантос, 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

30. Разматрање и одлучивање по захтеву Привредног друштва „Телевизија 

Пирот“ д.о.о. из Пирота, ул. Бранка Радичевића бб – ТВ Пирот 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

31. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

KOPERNIKUS RADIO TELEVIZIJA RAŠKA DOO (раније Јавно предузећу 

радио станица „Радио Рашка“), Рашка, ул. Душанова бр. 6 – ТВ Рашка  за 

продужење важења издате дозволе за пружање услуге телевизијског 

емитовања 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

32. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавног 

предузећа „Штампа, радио и филм“ из Бора, ул. Моше Пијаде 19 –ТВ Бор, 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

33. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Аутотранспортног предузећа Палма експорт импорт д.о.о, ул. Железничка 

бб, Јагодина- ТВ ПАЛМА ПЛУС, за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге телевизијског емитовања програма 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 
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34. Разматрање и одлучивање по захтеву Друштва са ограниченом 

одговорношћу „ТВ Мост“ за информативно издавачку делатност из Новог 

Сада, ул. Арсе Теодоровића бр. 5 – ТВ Мост за продужење дозволе за пружање 

аудиовизуелне 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

35. Разматрање и одлучивање по захтеву Друштва за спољну и унутрашњу 

трговину на велико и мало, услуге и кооперације „Sat-TV Communications 

eksport-import“ д.о.о. из Пожаревца, ул. Боже Димитријевића 130а – САТ ТВ 

за продужење дозволе за пружање аудиовизуелне 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

36. Разматрање захтева пружаоца медијске услуге радија РТВ-ПАНОНИЈА 

ДОО ЗА ЕМИТОВАЊЕ РАДИО И ТВ ПРОГРАМА, ул. Арсе Теодоровића бр. 

5, Нови Сад- ТВ Панонија за продужење важења издате дозволе бр. 53/2007-8 

за телевизијско емитовање, у складу са чланом 88. став 2. 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

37. Разматрање захтевa пружаоца медијске услуге радија Сремска телевизија 

д.о.о., ул. Златка Шнајдера 2, Шид - Сремска ТВ за продужење важења издате 

дозволе бр. 56/2007-6 за телевизијско емитовање, у складу са чланом 88. став 

2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 



25 

 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

38. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЈП за 

информисање „Шумадија“, ул. Кнеза Михајла бр. 108, Аранђеловац- РАДИО  

ШУМАДИЈА, 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

39. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге РТВ 

„Bella amie“ д.о.о. из Ниша, Трг Краља Милана 6-8 – RADIO BELLE AMIE за 

продужење дозволе за емитовање програма 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

40. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге РТВ 

„Bella amie“ д.о.о. из Ниша, Трг Краља Милана 6-8 – TV BELLE AMIE за 

продужење дозволе за емитовање програма 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

41. Разматрање и одлучивање по захтеву Јавног информативног предузећа 

„Нови Пут“ из Јагодине, ул. Вука Караџића 5 – Радио Јагодина за продужење 
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дозволе за емитовање програма 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

42. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Jet company 

Д.О.О. за телекомуникације,  развој и пројектовање, ул. Михајла Пупина 11, 

Кикинда - РАДИО ВК, 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

43. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге „РТВ 

ЕНИГМА“ д.о.о. из Пријепоље, ул. Нововарошка бб – ТВ ЕНИГМА за 

продужење дозволе за емитовање програма; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Не дозвољава се продужење дозволе за емитовање програма по захтеву пружаоца 

медијске услуге „РТВ ЕНИГМА“ д.о.о. из Пријепоље, ул. Нововарошка бб – ТВ 

ЕНИГМА. 

  

 

44. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге -„Д.О.О. 

ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 9“ из Крагујевца, ул. Милоја Павловића бр. 8 – ТВ 

КАНАЛ 9 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 
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45. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „РАДИО ЗРЕЊАНИН“ из Зрењанина, ул. Народне омладине 

бр. 1, – РАДИО ЗРЕЊАНИН, 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

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

емитовање радио програма на локалном подручју, за пружаоца медијске 

услуге Милош Стошић ПР Агенција за маркетинг  „SKAY MEDIA TEAM“ 

д.о.о. из Врања, Ранутовац бб – Радио SKAY FM; 

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 Милош Стошић ПР Агенција 

за маркетинг  „SKAY MEDIA TEAM“ д.о.о. из Врања, Ранутовац бб – Радио SKAY FM 

и то од 23.11.2015. године па убудуће, док за то постоје законски услови, у износу од 

3.128,00 динара. 

  

 

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

идентификационог знака пружалаца медијске услуге Привредног друштва 

за производњу и емитовање РТВ програма „Index“ д.о.о. из Београда, 

Шумадијски трг бр. 6а – Radio Index,  Радио дифузног друштва Пингвин 

друштво са ограниченом одговорношћу из Београда, Шумадијски трг бр. 6а 

– Радио Пингвин 90,9 и Предузећа за визуелне и пословне комуникације 

„Spirit sound“ д.о.о. из Београда, Шумадијски трг 6а – Градски 102,2; 

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 

Предузећа за визуелне и пословне комуникације „Spirit sound“ д.о.о. из Београда, 

Шумадијски трг 6а – Градски 102,2 у нови идентификациони знак Radio S 4 102,2 
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Обавестити РАТЕЛ о промени идентификационог знака Градски 102,2 у нови 

идентификациони знак Radio S 4 102,2. 

Налаже се Стручној служби да након достављања измењене дозволе за радиодифузну 

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

Предузећа за визуелне и пословне комуникације „Spirit sound“ д.о.о. из Београда, 

Шумадијски трг 6а – Radio S 4 102,2 који се односе на промену идентификационог знака. 

  

 

48. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања (на захтев) RADIO TELEVIZIJA PRIMA 

INTERNACIONAL DOO Бајина Башта - ТВ Прима бр. К 05-3410/15 од 

20.11.2015. 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 RADIO TELEVIZIJA PRIMA INTERNACIONAL DOO Бајина 

Башта-ТВ Прима, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

  

 

49. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања (на захтев) УДРУЖЕЊA „ОБРАЗОВНА 

ТЕЛЕВИЗИЈА", ул. Цара Душана 34, Земун-Beograd - eduTV бр. 05-3105/15 

од 30.10.2015. 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 УДРУЖЕЊA "ОБРАЗОВНА 

ТЕЛЕВИЗИЈА", ул. Цара Душана 34, Земун-Beograd- eduTV, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима. 

  

 

50. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на захтев Удружења за медијску афирмацију "МАТ", ул. Боша Бухе 

46, Инђија- ТК Туристички канал бр. 05-3551/15 од 01.12.2015. године, сходно 

члану 83. 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 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на захтев Удружења за медијску 

афирмацију "МАТ", ул. Боша Бухе 46, Инђија- ТК Туристички канал, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима. 

  

 

51. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

Spirit Sound MFM д.о.о.– Градски 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 " Spirit Sound 

MFM д.о.о.– Градски из Београда, пре истека времена на које је издата због сходно члану 

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

  

 

52. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

"Мелос" д.о.о.– Радио Мелос из Краљева, 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 "Мелос" д.о.о.– Радио 

Мелос из Краљева, пре истека времена на које је издата због сходно члану 89. Став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима. 

  

 

53. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге 

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

"Пингвин" д.о.о.– Радио Пингвин из Београда, пре истека времена на које је издата због 

сходно члану 89. Став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 
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54. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о броју 

неправилности предвиђених за поступање код националних ТВ пружалаца 

медијских услуга у вези са аудио-визуелном комерцијалном комуникацијом 

на основу Закона о електронским медијима и Закона о оглашавању за август 

месец 2015. године и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца медијских 

услуга Предузеће за информисање и маркетинг Pink Internacional Company Друштво са 

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

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-

телевизије Србије, РТС1 у вези са повредама одредби члана 56.4; 67.1;67.4; 67.7.2; 67.10 

и 67.14 Закона о електронских медија, а по извештају Службе за надзор и анализу за 

месец август 2015. године. 

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

заступају РЕМ пред надлежним судом. 

  

 

55. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о броју 

неправилности предвиђених за поступање код националних ТВ пружалаца 

медијских услуга у вези са аудио-визуелном комерцијалном комуникацијом 

на основу Закона о електронским медијима и Закона о оглашавању за 

септембар месец 2015. године и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца медијских 

услуга Предузеће за информисање и маркетинг Pink Internacional Company Друштво са 

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

Прва телевизија Д.О.О. – Прва, у вези са повредама одредби члана 58.2.3; 58.2.4; 67.1; 

67.4; 67.5; 67.7.2; 67.10 ;67.11 и 67.14 Закона о електронских медија, а по извештају 

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

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

заступају РЕМ пред надлежним судом. 
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56. Разматрање молбе ПМУ Радиодифузног предузећа Б92 а.д. из Београда - ТВ 

Б92 из Београда о одлагању рока плаћања накнаде за пружање медијске 

услуге; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се ПМУ да измири укупан износ дуга до 01.03.2016. године. 

  

 

57. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа за информисање «НОВИ ПАЗАР» Нови 

Пазар; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се висина накнаде за пружање медијске услуге, почев од дана доношења одлуке 

Савета Регулатора, па убудуће док за то буду постојале законски услови. 

Налаже се стручним службама Регулатора да изврше промену података у дозволама за 

пружање медијских услуга које се односе на промену назив пружаоца медијске услуге и 

власничке структуре. 

Налаже се Служби за надзор и анализу програма емитера да сходно Протоколу о сарадњи 

и одредби члана 9. Уговора о продаји капитала субјекта приватизације Јавног предузеће 

за информисање «НОВИ ПАЗАР» Нови Пазар спроведе потребне активност у циљу 

контроле испуњења уговорне обавезе обезбеђења континуитета пословања од стране 

купца и о томе са сачини годишњи извештај и благовремено га достави Агенцији за 

приватизацију. 

  

 

58. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног радиодифузног предузећа «РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА 

ПАНЧЕВО» Панчево; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се висина накнаде за пружање медијске услуге, почев од дана доношења одлуке 

Савета Регулатора, па убудуће док за то буду постојали законски услови. 
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Налаже се стручним службама Регулатора да изврше промену података у дозволама за 

емитовање програма које се односе на промену назив пружаоца медијске услуге, његовог 

законског заступника и промену власничке структуре. 

Налаже се Служби за надзор и анализу програма емитера да сходно Протоколу о сарадњи 

и одредби члана 9. Уговора о продаји капитала субјекта приватизације Јавног 

радиодифузног предузећа «РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПАНЧЕВО» Панчево спроведе 

потребне активност у циљу контроле испуњења уговорне обавезе обезбеђења 

континуитета пословања од стране купца и о томе сачини годишњи извештај и 

благовремено га достави Агенцији за приватизацију. 

  

 

59. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа за радио-дифузну, новинску и издавачку 

делатност «РАДИО ШИД» Шид; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се висина накнаде за пружање медијске услуге, почев од дана доношења одлуке 

Савета Регулатора, па убудуће док за то буду постојале законски услови. 

Налаже се стручним службама Регулатора да изврше промену података у дозволама за 

пружање медијских услуга које се односе на промену назив пружаоца медијске услуге, 

његовог законског заступника и власничке структуре. 

Налаже се Служби за надзор и анализу програма емитера да сходно Протоколу о сарадњи 

и одредби члана 9. Уговора о продаји капитала субјекта приватизације Јавног предузеће 

за радио-дифузну, новинску и издавачку делатност «РАДИО ШИД» Шид спроведе 

потребне активност у циљу контроле испуњења уговорне обавезе обезбеђења 

континуитета пословања од стране купца и о томе са сачини годишњи извештај и 

благовремено га достави Агенцији за приватизацију. 

  

 

60. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «INFORMATIVNI PRESS CENTAR 

OPŠTINE VLADIČIN HAN» доо Владичин Хан; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се висина накнаде за пружање медијске услуге, почев од дана доношења одлуке 

Савета Регулатора, па убудуће док за то буду постојале законски услови. 

Налаже се стручним службама Регулатора да изврше промену података у дозволама за 

пружање медијских услуга које се односе на промену назив пружаоца медијске услуге, 
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његовог законског заступника, промена седишта привредног друштва и власничке 

структуре. 

Налаже се Служби за надзор и анализу програма емитера да сходно Протоколу о сарадњи 

и одредби члана 9. Уговора о продаји капитала субјекта приватизације Јавног предузећа 

«INFORMATIVNI PRESS CENTAR OPŠTINE VLADIČIN HAN» доо Владичин Хан 

спроведе потребне активност у циљу контроле испуњења уговорне обавезе обезбеђења 

континуитета пословања од стране купца и о томе са сачини годишњи извештај и 

благовремено га достави Агенцији за приватизацију. 

  

 

61. Разматрање и доношење одлуке у вези са поступком приватизације пружаоца 

медијске услуге ЈП радио станица Радио Рашка, ул. Душанова 6, Рашка-

Радио Рашка и ТВ Рашка; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се висина накнаде за пружање медијске услуге радија (Радио Рашка) и висина 

накнаде за пружање аудио-визуелне медијске услуге (ТВ Рашка), почев од дана 

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

услови. 

Налаже се стручним службама Регулатора да изврше промену података у дозволама за 

пружање медијских услуга које се односе на промену назив пружаоца медијске услуге, 

његовог законског заступника и власничке структуре. 

Налаже се Служби за надзор и анализу програма емитера да сходно Протоколу о сарадњи 

и одредби члана 9. Уговора о продаји капитала субјекта приватизације ЈП радио станица 

Радио Рашка, ул. Душанова 6, Рашка спроведе потребне активност у циљу контроле 

испуњења уговорне обавезе обезбеђења континуитета пословања од стране купца и о 

томе са сачини годишњи извештај и благовремено га достави Агенцији за приватизацију. 

  

 

62. Разматрање молбе ПМУ Прва телевизија д.о.о. из Београда - ТВ Прва о 

одлагању рока плаћања накнаде за пружање медијске услуге; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се ПМУ да измири укупан износ дуга до 01.03.2016. године. 
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63. Информација за Савет Регулатора о промени графичког решења скраћеног 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге „Прва телевизија“ д.о.о. 

из Београда, ул. Аутопут бр. 22 – ПРВА; 

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. 

  

 

64. Разматрање извештаја адвоката Милана Бирмана у вези стечајног поступка 

стечајног дужника РТВ 5 из Ниша; 

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. 

  

 

65. Разматрање захтева "TV Jedinstvo Media Team" д.о.о., Његошева бр. Ф/б, 

Нови Пазар - ТВ Јединство за повраћај новчаног износа уплаћеног уместо 

банкарске гаранције; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се финансијској служби да  "TV Jedinstvo Media Team"  врати половину износа 

на основу решење о висини годишње накнаде т.ј. 595.708.50 динара, а да се друга 

половина задржи  и употреби као унапред плаћени износ накнаде за наредних шест 

месеци ради даљег обезбеђења наплате. 

  

 

66. Извештај са 7. годишњег састанка CERF (Central European Regulatory 

Forum) одржаног у Љубљани (Словенија) у периоду од 19-20. новембра 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. 
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67. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Авалон“ 

д.о.о. за производњу и трговину из Оџака, ул. Кнез Михајлова бр. 48 – ББ 

радио плус 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

68. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Медијски 

центар „Blue” д.о.о., Оџаци, ул. Мостонге бр. 38 – ББ 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

69. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавно 

предузеће „Радио телевизија Крушевац“ из Крушевца, Трг косовских јунака 

бр. 6 - ТВ и Радио Крушевац, 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

70. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЈП „РТВ 

Шабац“, ул. Кнеза Лазара бр. 1, Шабац- ТВ Шабац за продужење важења 

издате дозволе бр. 50/2007-3 од 17.12.2017. године за телевизијско пружање 

медијских услуга, у складу са чланом 88. 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 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

71. Разматрање и одлучивање по захтеву Повереника за информације од јавног 

значаја и заштиту података о личности, по пријави Центра за владавину 

права из Београда број 05-3123/15-3; 

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

већином донели 

О Д Л У К У 

Упутити допис Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о 

личности да Регулатор не може да достави тражене подаке јер они садрже Записник о 

већању и гласању који не спада у јавни документ те се он сходно члану 70 ЗУП-а не може 

разматрати и разгледати. 

Констатује се да је члан Савета Гордана суша гласала против. 

  

72. Разно;  

72.1 Информација о допису Основног jавног тужилаштва из Младеновца број 05-

3277/15-2;  

 

Седница завршена у 17:20 часова. 

У Београду,         

дана 10. децембра  2015. године                                                          

Записник сачинила Секретар Кацеларије Савета 

Драгана Таљић 

 

                    председник Савета 

Горан Караџић 

 


