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З А П И С Н И К 

                                                                                          

са 163. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 28. 

децембра 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. Гордана Суша 

4. Слободан Вељковић 

5. Божидар Николић 

6. Оливера Зекић 

7. Милош Рајковић 

 

Седници су присуствовали и: 

1. Ненад Јанковић, генерални секретар 

2. Душица Благојевић, начелник правне службе 

3. 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 162. редовне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане дана 10. децембра 2015. године и 245. ванредне 

седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 16. децембра 

2015. године; 

 



2 

 

3. Разматрање и доношење одлуке о смањењу прихода - накнаде за право на 

пружање медијске услуге у складу са Финансијским планом Регулаторног тела за 

електронске медије за 2016. године пропорционално трошковима регулације- 

умањењем основице за израчунавање висине накнаде у складу са 

ПРАВИЛНИКОМ О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА 

ЕМИТОВАЊЕ РАДИО И/ИЛИ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА; 

4. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволe пружаоцу медијске услуге  

Радио дифузном предузећу „РТВ Девић Плус" д.о.о, Иве Бајазита бр. 2, 

Смедеревска Паланка - ТВ Девић пре истека времена на које је издата због 

постојања разлога из члана 89.  став 1. тачка  11) Закона о електронским медијима; 

5. Разматрање и доношење одлуке по захтеву за приступ другом мултиплексу у зони 

расподеле Копаоник за пружаоца медијске услуге Радио телевизија „Куршум“ 

д.о.о., ул. Палих бораца бр. 79, Куршумлија – ТВ Куршумлија (ималац дозволе за 

емитовање програма на локалном подручју  - радиодифузна област 1, Л 12 

(Куршумлија); 

6. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавног предузећа Радио телевизија Крагујевац, ул. 

Бранка Радичевића бр. 9, Крагујевац (сада Радио телевизија Крагујевац д.о.о.); 

7. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Предузећа за информисање Радио Барајево д.о.о., ул. 

Миодрага Вуковића бр.2, Барајево – Радио Барајево; 

8. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавног предузећа Радио телевизија Шабац, ул. Кнеза 

Лазара бр.1, Шабац; 

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

емитовања (на захтев) VTV ComNet doo, ул. Арсенија Чарнојевића 3, Суботица - 

ТВ Суботица бр. 05-3656/15 од 14.12.2015. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

10. Доношење одлуке о давању сагласности на промену скраћеног идентификационог 

знака пружаоца медијских услуга ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ 

ДОО БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД, ул. Трг Републике 5/8 , Београд - LADY TV;  

11. Доношење одлуке о давању сагласности на промену скраћеног идентификационог 

знака пружаоца медијских услуга ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ 

ДОО БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД , ул. Трг Републике 5/8 , Београд -  ЈЕКА ТВ, 

12. Извештај адвоката Милана Бирмана у вези са Решењем Првог основног суда у 

Београду Посл .бр. 3 ИОИ 7/12 од 03. децембра 2015. године;  

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за емитовање телевизијског 

програма „Linea electronics“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге из Новог 

Сада, ул. Димитрија Туцовића бр. 3 – КТВ због постојања разлога из члана 61 став 

1 тачка 4 Закона о радиодифузији (сада 89. Закона о електронским медијима); 

14. Разматрање и доношење одлуке о продужетку уговора са Nielsen Audience 

Measurement о истраживању гледаности националних пружалаца медијских 

услуга; 

15. Разно;  

1. Усвајање дневног реда; 
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Председник Савета РЕМ Горан Караџић предложио је допуну дневног реда: 

1. Разматрање Плана набавки Регулаторног тела за електронског медије за 2016. 

године и доношење одлуке; 

2. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Привредног 

друштва за производњу, трговину и услуге „Колубара прес“ д.о.о из Лазаревца, 

ул. Орашачка бр. 23 – ТВ КРТЛ, за промену власничке структуре  

3. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ 

"Енигма" д.о.о.– ТВ Енигма из Пријепоља, пре истека времена на које је издата 

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

4. Доношење одлуке о покретању поступка изрицања мере против пружаоца 

медијске услуге Удружења Рома Нови Сад, ул. Капетана Берића бр. 1/а – Радио 

Романо Кинг ; 

5. Усвајање записника са 246. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије, одржане 18. децембра 2015. године и 247. ванредне седнице 

Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 25. децембра 2015. 

године; 

6. Разматрање дописа агенције Grey из Београда број 05-3760/2015. од 28.12.2015. 

године за емитовање спота сходно члану 67. став 12. Закона о електронским 

медијима  и доношење одлуке; 

7. Разматрање и одлучивање по захтеву Небојше Миленковића кандидата за УО РТВ 

број 01-3385/15-30 од 28.12.2015. године за доставу записника о разматрању 

кандидатура за члана УО РТВ; 

8. Разматрање и доношење одлуке о упућивању додатног објашњења у вези са 

дописом РЕМ-а број 01-1470/14/15 упућеног Министарству трговине, туризма и 

телекомуникација, а у вези са Правилником о допунама Правилника о преласку 

са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу 

мултиплексу;  

9. Доношење препоруке за емитовање ТВ спота на националним тв станицама  ван 

комерцијалног блока хуманитарна акција коју спроводи Регулаторно тело за 

електронске медије у сарадњи са  УНИЦЕФ-ом у Србији и Удружењем новинара 

Србије, а у циљу заштите малолетника од неприкладног програмског садржаја 

„Прави програм за прави узраст“; 

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

усвојио допуњен дневни ред 163. редовне седнице: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 162. редовне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане дана 10. децембра 2015. године и 245. ванредне 

седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 16. 

децембра 2015. године; 

3. Разматрање и доношење одлуке о смањењу прихода - накнаде за право на 

пружање медијске услуге у складу са Финансијским планом Регулаторног 

тела за електронске медије за 2016. године пропорционално трошковима 

регулације- умањењем основице за израчунавање висине накнаде у складу 

са ПРАВИЛНИКОМ О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ 
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НАКНАДЕ ЗА ЕМИТОВАЊЕ РАДИО И/ИЛИ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ 

ПРОГРАМА; 

4. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволe пружаоцу медијске 

услуге  Радио дифузном предузећу „РТВ Девић Плус" д.о.о, Иве Бајазита бр. 

2, Смедеревска Паланка - ТВ Девић пре истека времена на које је издата због 

постојања разлога из члана 89.  став 1. тачка  11) Закона о електронским 

медијима; 

5. Разматрање и доношење одлуке по захтеву за приступ другом мултиплексу у 

зони расподеле Копаоник за пружаоца медијске услуге Радио телевизија 

„Куршум“ д.о.о., ул. Палих бораца бр. 79, Куршумлија – ТВ Куршумлија 

(ималац дозволе за емитовање програма на локалном подручју  - 

радиодифузна област 1, Л 12 (Куршумлија); 

6. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавног предузећа Радио телевизија Крагујевац, ул. 

Бранка Радичевића бр. 9, Крагујевац (сада Радио телевизија Крагујевац 

д.о.о.); 

7. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Предузећа за информисање Радио Барајево д.о.о., 

ул. Миодрага Вуковића бр.2, Барајево – Радио Барајево; 

8. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавног предузећа Радио телевизија Шабац, ул. 

Кнеза Лазара бр.1, Шабац; 

9. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања (на захтев) VTV ComNet doo, ул. Арсенија 

Чарнојевића 3, Суботица - ТВ Суботица бр. 05-3656/15 од 14.12.2015. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

10. Доношење одлуке о давању сагласности на промену скраћеног 

идентификационог знака пружаоца медијских услуга ПРИВРЕДНО 

ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД, ул. Трг 

Републике 5/8 , Београд - LADY TV;  

11. Доношење одлуке о давању сагласности на промену скраћеног 

идентификационог знака пружаоца медијских услуга ПРИВРЕДНО 

ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД , ул. Трг 

Републике 5/8 , Београд -  ЈЕКА ТВ, 

12. Извештај адвоката Милана Бирмана у вези са Решењем Првог основног суда 

у Београду Посл .бр. 3 ИОИ 7/12 од 03. децембра 2015. године;  

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за емитовање телевизијског 

програма „Linea electronics“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге из Новог 

Сада, ул. Димитрија Туцовића бр. 3 – КТВ због постојања разлога из члана 

61 став 1 тачка 4 Закона о радиодифузији (сада 89. Закона о електронским 

медијима); 

14. Разматрање и доношење одлуке о продужетку уговора са Nielsen Audience 

Measurement о истраживању гледаности националних пружалаца медијских 

услуга; 

15. Разматрање Плана набавки Регулаторног тела за електронског медије за 

2016. године и доношење одлуке; 
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16. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Привредног друштва за производњу, трговину и услуге „Колубара прес“ д.о.о 

из Лазаревца, ул. Орашачка бр. 23 – ТВ КРТЛ, за промену власничке 

структуре; 

17. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ "Енигма" д.о.о.– ТВ Енигма из Пријепоља, пре истека времена на које 

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

18. Доношење одлуке о покретању поступка изрицања мере против пружаоца 

медијске услуге Удружења Рома Нови Сад, ул. Капетана Берића бр. 1/а – 

Радио Романо Кинг ; 

19. Усвајање записника са 246. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије, одржане 18. децембра 2015. године и 247. ванредне 

седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 25. 

децембра 2015. године; 

20. Разматрање дописа агенције Grey из Београда број 05-3760/2015. од 

28.12.2015. године за емитовање спота сходно члану 67. став 12. Закона о 

електронским медијима  и доношење одлуке; 

21. Разматрање и одлучивање по захтеву Небојше Миленковића кандидата за 

УО РТВ број 01-3385/15-30 од 28.12.2015. године за доставу записника о 

разматрању кандидатура за члана УО РТВ; 

22. Разматрање и доношење одлуке о упућивању додатног објашњења у вези са 

дописом РЕМ-а број 01-1470/14/15 упућеног Министарству трговине, туризма 

и телекомуникација, а у вези са Правилником о допунама Правилника о 

преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и 

приступу мултиплексу;  

23. Доношење препоруке за емитовање ТВ спота на националним тв 

станицама  ван комерцијалног блока хуманитарна акција 

коју спроводи Регулаторно тело за електронске медије у сарадњи са  

УНИЦЕФ-ом у Србији и Удружењем новинара Србије, а у циљу заштите 

малолетника од неприкладног програмског садржаја „Прави програм за 

прави узраст“; 

24. Разно;  

  

2. Усвајање записника са 162. редовне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане дана 10. децембра 2015. године и 245. ванредне 

седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 16. 

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 162. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске 

медије одржане дана 10. децембра 2015. године и 245. ванредне седнице Савета 

Регулаторног тела за електронске медије, одржане 16. децембра 2015. године. 
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3. Разматрање и доношење одлуке о смањењу прихода - накнаде за право на 

пружање медијске услуге у складу са Финансијским планом Регулаторног 

тела за електронске медије за 2016. године пропорционално трошковима 

регулације- умањењем основице за израчунавање висине накнаде у складу 

са ПРАВИЛНИКОМ О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ 

НАКНАДЕ ЗА ЕМИТОВАЊЕ РАДИО И/ИЛИ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ 

ПРОГРАМА;  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Даје се сагласност за смањење прихода - накнаде за право на пружање медијске услуге у 

складу са Финансијским планом Регулаторног тела за електронске медије за 2016. године 

пропорционално трошковима регулације, умањењем основице за израчунавање висине 

накнаде у складу са ПРАВИЛНИКОМ О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ 

НАКНАДЕ ЗА ЕМИТОВАЊЕ РАДИО И/ИЛИ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА за 27 

процената тако да нова основица за обрачун основне годишње накнаде за емитовање 

програма износи: 9,366 динара. 

  

4. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволe пружаоцу медијске 

услуге  Радио дифузном предузећу „РТВ Девић Плус" д.о.о, Иве Бајазита бр. 

2, Смедеревска Паланка - ТВ Девић пре истека времена на које је издата због 

постојања разлога из члана 89.  став 1. тачка  11) Закона о електронским 

медијима;  

Седници је приступио представник ПМУ Ненад Јанковић. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола пружаоцу медијске услуге Радио дифузном предузећу „РТВ Девић 

Плус" д.о.о, Иве Бајазита бр. 2, Смедеревска Паланка - ТВ Девић пре истека времена на 

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

медијима. 

  

5. Разматрање и доношење одлуке по захтеву за приступ другом мултиплексу у 

зони расподеле Копаоник за пружаоца медијске услуге Радио телевизија 

„Куршум“ д.о.о., ул. Палих бораца бр. 79, Куршумлија – ТВ Куршумлија 

(ималац дозволе за емитовање програма на локалном подручју  - 

радиодифузна област 1, Л 12 (Куршумлија); 

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

једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Додељује се право приступа другом мултиплексу у алотменту Копаоник, за пружаоца 

медијске услуге Радио телевизија „Куршум“ д.о.о. из Куршумлије, ул. Палих бораца бр. 

79 – ТВ Куршумлија. 

Даје се налог Стручној служби да измени Решења о праву на приступ другом 

мултиплексу у зони расподела Копаоник и Јастребац. 

  

6. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавног предузећа Радио телевизија Крагујевац, ул. 

Бранка Радичевића бр. 9, Крагујевац (сада Радио телевизија Крагујевац 

д.о.о.); 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Доноси се решење којом се утврђује висина накнаде за пружање медијске услуге, почев 

од дана доношења одлуке Савета Регулатора, па убудуће, док за то постоје законски 

услови у износу од _______ динара. 

Даје се налог Стручној служби да изврши промену података у дозволама за пружање 

медијске услуге РТВ Крагујевац и у Регистру медијских услуга. 

Даје се налог Служби за надзор и анализу пружалаца медијских услуга да сходно 

одредбама из члана 9. Уговора о приватизацији, врши надзор над емитованим 

програмима Јавног предузећа Радио телевизија Крагујевац и да на основу достављеног 

материјала сачини годишњи извештај . 

Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима 

према пружаоцу медијске услуге Радио-телевизија Крагујевац д.о.о., ул. Бранка 

Радичевића бр.9, Крагујевац, због повреде одредаба 24. Закона о електронским медијима. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 

  

7. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Предузећа за информисање Радио Барајево д.о.о., 

ул. Миодрага Вуковића бр.2, Барајево – Радио Барајево и промене одзивног 

знака; 

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

једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Донеи се решење којим се утврђује висина накнаде за пружање медијске услуге, почев 

од дана доношења одлуке Савета Регулатора, па убудуће, док за то постоје законски 

услови у износу од _______ динара. 

Даје се налог Стручној служби да изврши промену података у дозволи за пружање 

медијске услуге РАДИО БАРАЈЕВО и у Регистру медијских услуга. 

Даје се налог Служби за надзор и анализу пружалаца медијских услуга да сходно 

одредбама из члана 9. Уговора о приватизацији, врши надзор над емитованим програмом 

РАДИО БАРАЈЕВО и да на основу достављеног материјала сачини годишњи извештај.  

Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима 

према пружаоцу медијске услуге Предузеће за информисање Радио Барајево д.о.о., 

Миодрага Вуковића бр.2, Барајево, због повреде одредаба 24. Закона о електронским 

медијима. Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета 

ради изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 

ОДОБРАВА СЕ промена идентификационог знака пружаоца медијске услуге Предузећа 

за информисање Радио Барајево д.о.о., Миодрага Вуковића бр.2, Барајево –РАДИО 

БАРАЈЕВО у РАДИО 24, 105,9 МHz. 

  

8. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавног предузећа Радио телевизија Шабац, ул. 

Кнеза Лазара бр.1, Шабац (сада: Радиодифузно предузеће Радио – телевизија 

Шабац д.о.о.); 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Доноси се решење којим се утврђује висина накнаде за пружање медијске услуге, почев 

од дана доношења одлуке Савета Регулатора, па убудуће, док за то постоје законски 

услови у износу од _______ динара и за тв и за радио. 

Даје се налог Стручној служби да изврши промену података у дозволи за пружање 

медијске услуге РТВ ШАБАЦ и у Регистру медијских услуга. 

Даје се налог Служби за надзор и анализу пружалаца медијских услуга да сходно 

одредбама из члана 9. Уговора о приватизацији, врши надзор над емитованим програмом 

РТВ ШАБАЦ и да на основу достављеног материјала сачини годишњи извештај. 

  

9. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања (на захтев) VTV ComNet doo, ул. Арсенија 

Чарнојевића 3, Суботица - ТВ Суботица бр. 05-3656/15 од 14.12.2015. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 
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Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на захтев VTV ComNet doo, ул. Арсенија 

Чарнојевића 3, Суботица- ТВ Суботица, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

  

10. Доношење одлуке о давању сагласности на промену скраћеног 

идентификационог знака пружаоца медијских услуга ПРИВРЕДНО 

ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД, ул. Трг 

Републике 5/8 , Београд - LADY TV“; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одобрава се промена идентификационог знака пружаоца медијске услуге ПРИВРЕДНО 

ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД , ул. Трг Републике 5/8 , 

Београд- LADY TV у нови скраћени идентификациони знак „Ženska TV“. 

Налаже се стручној служби да одобрену промену скраћеног идентификационог знака 

емитера пружаоца медијске услуге ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО 

БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД , ул. Трг Републике 5/8 , Београд- Ženska TV, извршити у 

регистру издатих дозвола Регулаторног тела за електронске медије. 

  

11. Доношење одлуке о давању сагласности на промену скраћеног 

идентификационог знака пружаоца медијских услуга ПРИВРЕДНО 

ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД , ул. Трг 

Републике 5/8 , Београд -  ЈЕКА ТВ; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одобрава се промена идентификационог знака пружаоца медијске услуге ПРИВРЕДНО 

ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД , ул. Трг Републике 5/8 , 

Београд- ЈЕКА ТВ у нови скраћени идентификациони знак „Argo TV“. 

Налаже се стручној служби да одобрену промену скраћеног идентификационог знака 

емитера пружаоца медијске услуге ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО 

БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД , ул. Трг Републике 5/8 , Београд- Argo TV, извршити у 

регистру издатих дозвола Регулаторног тела за електронске медије.  
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12. Извештај адвоката Милана Бирмана у вези са Решењем Првог основног суда 

у Београду Посл .бр. 3 ИОИ 7/12 од 03. децембра 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. 

  

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за емитовање 

телевизијског програма „Linea electronics“ д.о.о. за производњу, трговину и 

услуге из Новог Сада, ул. Димитрија Туцовића бр. 3 – КТВ због постојања 

разлога из члана 61 став 1 тачка 4 Закона о радиодифузији (сада 89. 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 за емитовање телевизијског програма „Linea 

electronics“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге из Новог Сада, ул. Димитрија 

Туцовића бр. 3 – КТВ због постојања разлога из члана 61 став 1 тачка 4 Закона о 

радиодифузији (сада 89. Закона о електронским медијима). 

  

14. Разматрање и доношење одлуке о продужетку уговора са Nielsen Audience 

Measurement о истраживању гледаности националних пружалаца медијских 

услуга;  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Даје се сагласност за продужетак уговора са Nielsen Audience Measurement о 

истраживању гледаности националних пружалаца медијских услуга. 

  

15. Разматрање Плана набавки Регулаторног тела за електронског медије за 

2016. године и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Даје се сагласност на предлог финансијске службе за  План набавки Регулаторног тела 

за електронског медије за 2016. године. 

  

16. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Привредног друштва за производњу, трговину и услуге „Колубара прес“ д.о.о 

из Лазаревца, ул. Орашачка бр. 23 – ТВ КРТЛ, за промену власничке 

структуре;  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке структуре 

Привредног друштва за производњу, трговину и услуге „Колубара прес“ д.о.о из 

Лазаревца, ул. Орашачка бр. 23 – ТВ КРТЛ која би била извршена тако што би његов 

досадашњи власник Томислав Живковић из Београда, пренео целокупан свој оснивачки 

удео у висини од 100% у капиталу тог друштва на Друштво за радио и телевизијске 

активности „Kopernikus Cable Network“ друштво са ограниченом одговорношћу из 

Ниша, ул. Цара Душана бр.45, МБ: 20231769, неће настати стање којим се нарушава 

медијски плурализам. 

Даје се налог Стручној служби да након достављања извода из АПР-а изврши промену 

података у дозволи за емитовање програма ТВ КРТЛ. 

  

17. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ "Енигма" д.о.о.– ТВ Енигма из Пријепоља, пре истека времена на које 

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

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ "Енигма" 

д.о.о.– ТВ Енигма из Пријепоља због постојања разлога из члана 61 став 1 тачка 4 Закона 

о радиодифузији (сада 89. Закона о електронским медијима). 

  

18. Доношење одлуке о покретању поступка изрицања мере против пружаоца 

медијске услуге Удружења Рома Нови Сад, ул. Капетана Берића бр. 1/а – 

Радио Романо Кинг; 

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

једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Покреће се поступак изрицања мере према пружаоцу медијске услуге Удружења Рома 

Нови Сад, ул. Капетана Берића бр. 1/а – Радио Романо Кинг због повреде одредбе из 

члана 24. и 47. став 2. Закона о електронским медијима и члана 69. Закона о јавном 

информисању и медијима.  

Позвати представника наведеног пружаоца медијске услуге на седницу Савета 

Рeгулатора ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање поступка. 

  

19. Усвајање записника са 246. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије, одржане 18. децембра 2015. године и 247. ванредне 

седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 25. 

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 246. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске 

медије, одржане 18. децембра 2015. године и 247. ванредне седнице Савета Регулаторног 

тела за електронске медије, одржане 25. децембра 2015. године. 

  

 

20. Разматрање дописа агенције Grey из Београда број 05-3760/2015. од 

28.12.2015. године за емитовање спота сходно члану 67. став 12. 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 

Налаже се стручној служби да упути допис у којем ће навести  да се наведени спот не би 

урачунавао у укупно време трајања ТВ оглашавања и ТВ продаје у једном пуном сату 

емитованог програма, уколико би био емитован без накнаде. 

  

 

21. Разматрање и одлучивање по захтеву Небојше Миленковића кандидата за 

УО РТВ број 01-3385/15-30 од 28.12.2015. године за доставу записника о 

разматрању кандидатура за члана УО РТВ;  

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

једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Налаже се стручној служби да упути допис о одбачају кандидатуре за члана УО РТВ 

Небојши Миленковићу. 

  

 

22. Разматрање и доношење одлуке о упућивању додатног објашњења у вези са 

дописом РЕМ-а број 01-1470/14/15 упућеног Министарству трговине, туризма 

и телекомуникација, а у вези са Правилником о допунама Правилника о 

преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и 

приступу мултиплексу; 

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

већином донели 

О Д Л У К У 

Даје се налог стручној служби да упути додатно појашњење Министарству трговине, 

туризма и телекомуникација да је издавање дозвола на захтев за приступ мултиплексу у 

надлежности ЈП ЕТВ и Министарства трговине, туризма и телекомуникација. 

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

  

23. Доношење препоруке за емитовање ТВ спота на националним тв 

станицама  ван комерцијалног блока хуманитарна акција 

коју спроводи Регулаторно тело за електронске медије у сарадњи са  

УНИЦЕФ-ом у Србији и Удружењем новинара Србије, а у циљу заштите 

малолетника од неприкладног програмског садржаја „Прави програм за 

прави узраст“; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се стручној служби да упути допис свим националним ПМУ у којем ће се навести 

да су обавезни да емитују ТВ спот у периоду од 30 дана колико траје акција „Прави 

програм за прави узраст“. 

Налаже се стручној служби да линк са ТВ спотом постави на сајт Регулатора. 

  

24. Разно;  

 

24. 1. Информација о одржаном састанку са представницима РАТЕЛ-а у вези са 

суђењем са СОС каналом;  

24. 2. Захтев члана Савета Гордане Суше да се уради анализа програмског 

садржаја ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и 

телевизију Happy TV д.о.о – Nacionalna Happy TV;  
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Седница завршена у 14:30 часова. 

У Београду,         

дана 28. децембра  2015. године                                                          

Записник сачинила Секретар Кацеларије Савета 

Драгана Таљић 

 

                    председник Савета 

Горан Караџић 

 


