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З А П И С Н И К 

                                                                                          

са 164. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 14. 

јануара 2016. године, са почетком у 13.00 часова. 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

1. Горан Караџић, председник Савета 

2. Горан Петровић, заменик председника Савета 

3. Митрополит загребачко-љубљански Порфирије (Перић) 

4. Гордана Суша 

5. Слободан Вељковић 

6. Божидар Николић 

7. Оливера Зекић 

8. Милош Рајковић 

 

Седници су присуствовали и: 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор  

2. Ненад Јанковић, генерални секретар 

3. Душица Благојевић, начелник правне службе 

4. Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета 

 

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

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

Седницом је председавао председник Савета РЕМ Горан Караџић који је констатовао 

да седници присуствује већина чланова Савета, те да Савет има кворум за рад и 

пуноправно одлучивање. 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 163. редовне седнице Савета одржане дана 28. децембра 

2015. године и 248. ванредне седнице Савета одржане дана 30. децембра 2015. 

године;  

3. Доношење одлуке о именовању чланова Управног одбора Јавне медијске 

установе Радио телевизије Србије;  
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4. Доношење одлуке о именовању чланова Управног Јавне медијске установе 

Радио телевизије Војводине;  

5. Доношење одлуке о утврђивању Предлога стратегије развоја медијске услуге 

радија и аудио-визуелних медијских услуга у Републици Србији; 

6. Разматрање предложеног текста Нацрта Упутства о начину примене одредаба 

Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга 

у вези са временом емитовања „ријалитија присилног окружења“ 

7. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавног предузећа Радио телевизија Крушевац, Трг 

косовских јунака бр.6, Крушевац; 

8. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавно информативног предузећа Нови пут, ул. Вука 

Караџића бр. 5, Јагодина; 

9. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавног предузећа за информисање, издаваштво и 

маркетинг РТВ „Пруга“, ул. Војводе Мишића бр.2, Лајковац;  

10. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавног предузећа „Градски информативни центар 

Аполо“ из Новог Сада, Трг слободе бр. 3 – Новосадска ТВ; 

11. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Радио 

„Доњи Срем“ д.о.о. из Пећинаца, ул. Јове Негушевића бр. 1 – Радио Доњи Срем, 

за промену власничке структуре;  

12. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге „РТД“ 

д.о.о. предузеће за производњу и услуге из Новог Сада, ул. Милана Симина бр. 

16 – ТВ Делта и Делта радио, за издавање сагласности на акт о преносу дозволе;  

13. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радиодифузног 

предузећа 021 друштво са ограниченом одговорношћу, Нови Сад, Светозара 

Милетића бр. 45 – Радио 021 за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

14. Разматрање и доношење одлуке по молби Друштво за радио и телевизијске 

активности  „Kopernikus Cable Network“  д.о.о. из Ниша,  ул. Цара  Душана бр. 

45  - TV K::CN, за приступ другом мултиплексу у зонама расподеле Бесна 

Кобила и Тупижница; 

15. Разматрање молбе  за додатни рок за плаћање накнаде  RTV "PI Canal" д.о.о. – 

ТВ ПИ Канал, Пирот;  

16. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе због постојања 

разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима према 

пружаоцима медијских услуга:  

1. "Happy TV" d.o.o. – Nacionalna Happy TV, Београд 

2. "Happy K. televizija" d.o.o.   – Happy K.  Београд 

3. RTV "Belle amie" d.o.o. – TV Bell Amie, Ниш 

4. "Палма" д.o.o.  –  ТВ Палма плус, Јагодина 

5. "Конзум Лав" д.o.o. – ТВ Лав +, Ужице 

6. "ТВ Банат"  д.o.o. – ТВ Банат, Вршац 

7. "Santos-comerce" d.o.o.   – ТВ Сантос, Зрењанин 

8. РТВ "Панонија" д.o.o.  – ТВ Панонија, Нови Сад 

9. "PI canal" d.o.o.  – TV PI kanal, Пирот 
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10. РТВ "Четири С" д.o.o. – ТВ 4С, Бојник 

11. РТВ "Алди" д.o.o. – ТВ Алди, Прешево 

12. РТВ "Куршум" д.o.o. – ТВ Куршумлија, Куршумлија 

13. "Laser Vision" d.o.o. – ТV Laser, Сврљиг 

14. А.д. РТВ "Сокобања" – ТВ Соко, Ниш 

15. "Сезам" о.д. Жарко Тимотијевић и др. – ТВ Сезам, Бор 

16. GMC Trade д.o.o. – ТВ Гем, Лазаревац 

17. РТВ "Сунце" д.o.o. – ТВ Сунце, Аранђеловац 

18. Привредно друштво  "Радио телевизија Врњачка Бања" а.д. – ТВ Врњачка 

Бања , Врњачка Бања 

19. "Јефимија" д.o.o. – ТВ Јефимија, Крушевац 

20. Д.o.o. за маркетинг и услуге "Радио Лав" – ТВ Лав, Вршац 

21. "Канал 9" д.о.о. – ТВ К9, Нови Сад 

22. "Спектри" Јетон Исмаили и ортаци о.д. – ТВ Спектри, Бујановац 

23. Д.о.о. Радио и ТВ делатности "Млава-медија" – ТВ Млава, Петровац на 

Млави 

24. "Kopernikus Cable Network" d.o.o. – TV K::CN, Ниш 

25. Д.о.о. "Краљевачка телевизија"– KA ТВ, Краљево 

26. Радио ТВ Подриње а.д.– ТВ Подриње, Лозница 

27. "ТВ-5" д.о.о. – Телевизија 5 Плус, Ужице 

28. Мото боем транс д.о.о. огранак ТВ Транс – ТВ Транс, Неготин 

29. РТВ Царичин Град д.о.о. – ТВ Царичин Град, Лебане 

30. Kolubara press d.o.o. – ТV "K" RTL, Лазаревац 

17. Разматрање дописа Агенције за приватизацију број 05-2989/15 – 3 (табела 

обуставе поступка приватизације)  и доношење одлуке о одузимању дозволе за 

пружање медијске услуге: 

1. ЈП  РТВ ЋУПРИЈА – РАДИО ЋУПРИЈА 

2. РАДИО ОБРЕНОВАЦ ДОО – РАДИО ОБРЕНОВАЦ 

3. РТВ ВРЊАЧКА БАЊА А.Д.  – РАДИО ВРЊАЧКА БАЊА 

4. РТВ ВРЊАЧКА БАЊА А.Д.  – ТВ ВРЊАЧКА БАЊА 

5. РАДИО ДРИНА ДОО - у стечају, Мали Зворник  -  Радио Дрина 

6. ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР КОСЈЕРИЋ ЈП, Косијерић -  Радио Косијерић 

7. РАДИО ЛЕСКОВАЦ ЈП – РАДИО ЛЕСКОВАЦ 

8. РАДИО СТАНИЦА ДЕСПОТОВАЦ – РАДИО ДЕСПОТОВАЦ 

9. РАДИО ЛАЗАРЕВАЦ ЈП – РАДИО ЛАЗАРЕВАЦ 

10. РАДИО ПИРОТ ЈП – РАДИО ПИРОТ 

11. ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР КИКИНДА ЈП – РАДИО КИКИНДА 

18. Доношење одлуке о одузимању дозволе Регулаторног тела за електронске 

медије бр. К 185/1 од 06. марта 2014. године за пружање медијске услуге на 

захтев пружаоца медијске услуге ADVANTEC GROUP DOO, ул. Савски трг 9, 

Београд- HIGH ONE, сходно члану члана 89. став 1 тачка 1 и члана 90. Закона о 

електронских медија; 

19. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о испуњењу обавезе 

Kopernikus cable network д.о.о. – ТВ K::CN 1 из Ниша да објави меру упозорења 

коју му је изрекао Савет Регулаторног тела за електронске медије и доношење 

одлуке (07-342/15); 
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20. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу поводом пријаве Небојше 

Човића против Друштва за радио и телевизијске активности Kopernikus cable 

network д.о.о. – ТВ K::CN 1 из Ниша и доношење одлуке (07-3608/15); 

21. Разматрање и доношење одлуке о отуђењу постојећег возила и формирање 

комисије за отуђење возила; 

22. Разно;  

1. Усвајање дневног реда; 

Председник Савета РЕМ Горан Караџић предложио је допуну дневног реда: 

1. 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“)  

2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма РЕМ-а о 

програмском садржају Специјална емисија под називом „Рушење Вучића“ 

емитоване дана 29.11.2015. године у програму ПМУ Предузећа за информисање 

и маркетинг „Pink International Company“ д.о.о. из Београда – ТВ Пинк (пријава 

НУНС-а због кршења члана 28 Правилника о заштити људских права у пбласти 

пружања медијских услуга) 07-3543/15; 

3. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Наша телевизија" д.о.о.– Наша-кабл. из Београда, пре истека времена на које је 

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

4. Извештај адвоката Милана Бирмана у вези са поднетим предлогом за извршење 

против ТВ АВАЛА; 

5. Извештај адвоката Драгослава Оташевића у вези са достављеним Решењем 

Привредног суда Ниш И 508/2011 од 16.12.2015. године о обустави извршења 

због брисања правног лица из регистра АПР Фаст-радио у стечају доо и 

Решењем Привредног суда Ниш Ив 4193/2011 од 17.12.2015. године о обустави 

поступка извршења јер је правно лице брисано из АПР Предузеће за пропаганду, 

маркетинг и експорт – импорт „ТОП 3“ д.о.о из Прокупља – ТВ Топ 3; 

6. Захтев за обезбеђење средстава за потребе Услуге дизајна интернет странице из 

„Резерви за непредвиђене издатке по Финансијском плану за 2015. годину“; 

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о структури програма 

ПМУ"Happy TV" d.o.o. – Nacionalna Happy TV, Београд; 

 

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

једногласно усвојио допуњен дневни ред 164. редовне седнице: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 163. редовне седнице Савета одржане дана 28. 

децембра 2015. године и 248. ванредне седнице Савета одржане дана 30. 

децембра 2015. године;  

3. Доношење одлуке о именовању чланова Управног одбора Јавне медијске 

установе Радио телевизије Србије;  
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4. Доношење одлуке о именовању чланова Управног Јавне медијске установе 

Радио телевизије Војводине;  

5. Доношење одлуке о утврђивању Предлога стратегије развоја медијске 

услуге радија и аудио-визуелних медијских услуга у Републици Србији; 

6. Разматрање предложеног текста Нацрта Упутства о начину примене 

одредаба Правилника о заштити права малолетника у области пружања 

медијских услуга у вези са временом емитовања „ријалитија присилног 

окружења“ 

7. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавног предузећа Радио телевизија Крушевац, 

Трг косовских јунака бр.6, Крушевац; 

8. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавно информативног предузећа Нови пут, ул. 

Вука Караџића бр. 5, Јагодина; 

9. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавног предузећа за информисање, издаваштво и 

маркетинг РТВ „Пруга“, ул. Војводе Мишића бр.2, Лајковац;  

10. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавног предузећа „Градски информативни 

центар Аполо“ из Новог Сада, Трг слободе бр. 3 – Новосадска ТВ; 

11. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Радио 

„Доњи Срем“ д.о.о. из Пећинаца, ул. Јове Негушевића бр. 1 – Радио Доњи 

Срем, за промену власничке структуре;  

12. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге „РТД“ 

д.о.о. предузеће за производњу и услуге из Новог Сада, ул. Милана Симина 

бр. 16 – ТВ Делта и Делта радио, за издавање сагласности на акт о преносу 

дозволе;  

13. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Радиодифузног предузећа 021 друштво са ограниченом одговорношћу, Нови 

Сад, Светозара Милетића бр. 45 – Радио 021 за продужење дозволе за 

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

медијима; 

14. Разматрање и доношење одлуке по молби Друштво за радио и телевизијске 

активности  „Kopernikus Cable Network“  д.о.о. из Ниша,  ул. Цара  Душана 

бр. 45  - TV K::CN, за приступ другом мултиплексу у зонама расподеле 

Бесна Кобила и Тупижница; 

15. Разматрање молбе  за додатни рок за плаћање накнаде  RTV "PI Canal" 

д.о.о. – ТВ ПИ Канал, Пирот;  

16. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе због постојања 

разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима према 

пружаоцима медијских услуга:  

1. "Happy TV" d.o.o. – Nacionalna Happy TV, Београд 

2. "Happy K. televizija" d.o.o.   – Happy K.  Београд 

3. RTV "Belle amie" d.o.o. – TV Bell Amie, Ниш 

4. "Палма" д.o.o.  –  ТВ Палма плус, Јагодина 

5. "Конзум Лав" д.o.o. – ТВ Лав +, Ужице 

6. "ТВ Банат"  д.o.o. – ТВ Банат, Вршац 
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7. "Santos-comerce" d.o.o.   – ТВ Сантос, Зрењанин 

8. РТВ "Панонија" д.o.o.  – ТВ Панонија, Нови Сад 

9. "PI canal" d.o.o.  – TV PI kanal, Пирот 

10. РТВ "Четири С" д.o.o. – ТВ 4С, Бојник 

11. РТВ "Алди" д.o.o. – ТВ Алди, Прешево 

12. РТВ "Куршум" д.o.o. – ТВ Куршумлија, Куршумлија 

13. "Laser Vision" d.o.o. – ТV Laser, Сврљиг 

14. А.д. РТВ "Сокобања" – ТВ Соко, Ниш 

15. "Сезам" о.д. Жарко Тимотијевић и др. – ТВ Сезам, Бор 

16. GMC Trade д.o.o. – ТВ Гем, Лазаревац 

17. РТВ "Сунце" д.o.o. – ТВ Сунце, Аранђеловац 

18. Привредно друштво  "Радио телевизија Врњачка Бања" а.д. – ТВ 

Врњачка Бања , Врњачка Бања 

19. "Јефимија" д.o.o. – ТВ Јефимија, Крушевац 

20. Д.o.o. за маркетинг и услуге "Радио Лав" – ТВ Лав, Вршац 

21. "Канал 9" д.о.о. – ТВ К9, Нови Сад 

22. "Спектри" Јетон Исмаили и ортаци о.д. – ТВ Спектри, Бујановац 

23. Д.о.о. Радио и ТВ делатности "Млава-медија" – ТВ Млава, Петровац на 

Млави 

24. "Kopernikus Cable Network" d.o.o. – TV K::CN, Ниш 

25. Д.о.о. "Краљевачка телевизија"– KA ТВ, Краљево 

26. Радио ТВ Подриње а.д.– ТВ Подриње, Лозница 

27. "ТВ-5" д.о.о. – Телевизија 5 Плус, Ужице 

28. Мото боем транс д.о.о. огранак ТВ Транс – ТВ Транс, Неготин 

29. РТВ Царичин Град д.о.о. – ТВ Царичин Град, Лебане 

30. Kolubara press d.o.o. – ТV "K" RTL, Лазаревац 

17. Разматрање дописа Агенције за приватизацију број 05-2989/15 – 3 (табела 

обуставе поступка приватизације)  и доношење одлуке о одузимању дозволе 

за пружање медијске услуге: 

1. ЈП  РТВ ЋУПРИЈА – РАДИО ЋУПРИЈА 

2. РАДИО ОБРЕНОВАЦ ДОО – РАДИО ОБРЕНОВАЦ 

3. РТВ ВРЊАЧКА БАЊА А.Д.  – РАДИО ВРЊАЧКА БАЊА 

4. РТВ ВРЊАЧКА БАЊА А.Д.  – ТВ ВРЊАЧКА БАЊА 

5. РАДИО ДРИНА ДОО - у стечају, Мали Зворник  -  Радио Дрина 

6. ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР КОСЈЕРИЋ ЈП, Косијерић -  Радио 

Косијерић 

7. РАДИО ЛЕСКОВАЦ ЈП – РАДИО ЛЕСКОВАЦ 

8. РАДИО СТАНИЦА ДЕСПОТОВАЦ – РАДИО ДЕСПОТОВАЦ 

9. РАДИО ЛАЗАРЕВАЦ ЈП – РАДИО ЛАЗАРЕВАЦ 

10. РАДИО ПИРОТ ЈП – РАДИО ПИРОТ 

11. ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР КИКИНДА ЈП – РАДИО КИКИНДА 

18. Доношење одлуке о одузимању дозволе Регулаторног тела за електронске 

медије бр. К 185/1 од 06. марта 2014. године за пружање медијске услуге на 

захтев пружаоца медијске услуге ADVANTEC GROUP DOO, ул. Савски трг 

9, Београд- HIGH ONE, сходно члану члана 89. став 1 тачка 1 и члана 90. 

Закона о електронских медија; 
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19. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о испуњењу обавезе 

Kopernikus cable network д.о.о. – ТВ K::CN 1 из Ниша да објави меру 

упозорења коју му је изрекао Савет Регулаторног тела за електронске 

медије и доношење одлуке (07-342/15); 

20. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу поводом пријаве 

Небојше Човића против Друштва за радио и телевизијске активности 

Kopernikus cable network д.о.о. – ТВ K::CN 1 из Ниша и доношење одлуке 

(07-3608/15); 

21. Разматрање и доношење одлуке о отуђењу постојећег возила и формирање 

комисије за отуђење возила; 

22. 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“)  

23. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма РЕМ-а о 

програмском садржају Специјална емисија под називом „Рушење Вучића“ 

емитоване дана 29.11.2015. године у програму ПМУ Предузећа за 

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

ТВ Пинк (пријава НУНС-а због кршења члана 28 Правилника о заштити 

људских права у пбласти пружања медијских услуга) 07-3543/15; 

24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Наша телевизија" д.о.о.– Наша-кабл. из Београда, пре истека времена на 

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

медијима; 

25. Извештај адвоката Милана Бирмана у вези са поднетим предлогом за 

извршење против ТВ АВАЛА; 

26. Извештај адвоката Драгослава Оташевића у вези са достављеним Решењем 

Привредног суда Ниш И 508/2011 од 16.12.2015. године о обустави извршења 

због брисања правног лица из регистра АПР Фаст-радио у стечају доо и 

Решењем Привредног суда Ниш Ив 4193/2011 од 17.12.2015. године о 

обустави поступка извршења јер је правно лице брисано из АПР Предузеће 

за пропаганду, маркетинг и експорт – импорт „ТОП 3“ д.о.о из Прокупља – 

ТВ Топ 3; 

27. Захтев за обезбеђење средстава за потребе Услуге дизајна интернет 

странице из „Резерви за непредвиђене издатке по Финансијском плану за 

2015. годину“; 

28. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о структури програма 

ПМУ"Happy TV" d.o.o. – Nacionalna Happy TV, Београд; 

29. Разно;  

  

2. Усвајање записника са 163. редовне седнице Савета одржане дана 28. 

децембра 2015. године и 248. ванредне седнице Савета одржане дана 30. 

децембра 2015. године;  
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Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се записник  са 163. редовне седнице Савета одржане дана 28. децембра 2015. 

године и 248. ванредне седнице Савета одржане дана 30. децембра 2015. године. 

  

3. Доношење одлуке о именовању чланова Управног одбора Јавне медијске 

установе Радио телевизије Србије;  

Председник Савета је предложио, а чланови Савета прихватили да се обједини расправа 

по тачки 3. и 4. предложеног дневног реда. 

Члан Савета, Гордана Суша, предложила је да кључни принципи приликом гласања за 

чланове УО РТС и РТВ буду следећи: да су кандидати познати јавности и да имају 

углед у јавности;  да су кредибилне личности и да могу да се одупру било којој врсти 

притисака; да кандидати имају знање  о јавним медијским сервисима и телевизијама. 

Чланови Савета, Милош Рајковић и Божидар Николић, сложили су се наводима 

Гордане Суше, с тим што је Божидар Николић навео и да то треба да буду и личности 

које касније могу заједно са Саветом да решавају питања од значаја за јавне медијске 

сервисе.  

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио да комисија за праћење 

гласања буде у саставу: Гордана Суша, председник комисије, Божидар Николић, члан 

комисије и Душица Благојевић, члан комисије.  

Чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усвоја се предлог састава комисије. 

Приступило се гласању. 

Након пребројавања гласачких листића, председник комисије саопштава следеће: 

Гласало је свих осам чланова Савета и сви листићи су важећи. 

Председавајући Савета констатује да је потребном већином гласова на основу члана 20. 

Статута донета следећа одлука : 

За осам чланова Управног одбора Јавне медијске установе Радио телевизије Србије 

именују се: 

1. проф. др Владимир Вулетић, професор универзитета 

2. Зорица Шујица, академски сликар 

3. Бранко Радун, дипломирани историчар, политички аналитичар 

4. Мирослав М. Николић, адвокат 

5. Симона Митровић Дуњић, дипломирани педагог - мастер 

6. Љиљана Ђурђевац, дипломирани политиколог 
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7. Драган Караџић, правник и  дипломирани менаџер   

8. Душан Ковачевић, мастер инжењер електротехнике и телекомуникација 

 

Након тога приступило се другом кругу гласова како би се изабрао још један члан 

Управног одбора Јавне медијске установе Радио телевизије Србије. 

Поново се приступило гласању. 

Након пребројавања гласачких листића, председник комисије саопштава следеће : 

Гласало је свих осам чланова Савета и сви листићи су важећи. 

Председавајући Савета констатује да је потребном већином гласова на основу члана 20. 

Статута донета следећа одлука : 

 

За једног, преосталог, члана Управног одбора Јавне медијске установе Радио телевизије 

Србије именује се: 

1. мр Ђорђе Возаревић, социолог 

Председник Савета Горан Караџић саопштава да је потребном већином гласова на 

основу члана 20. Статута донета следећа одлука:  

 

О Д Л У К У 

За девет чланова Управног одбора Јавне медијске установе Радио телевизије Србије је 

именују се: 

1. мр Ђорђе Возаревић, социолог 

2. проф. др Владимир Вулетић, професор универзитета 

3. Зорица Шујица, академски сликар 

4. Бранко Радун, дипломирани историчар, политички аналитичар 

5. Мирослав М. Николић, адвокат 

6. Симона Митровић Дуњић, дипломирани педагог - мастер 

7. Љиљана Ђурђевац, дипломирани политиколог 

8. Драган Караџић, правник и  дипломирани менаџер   

9. Душан Ковачевић, мастер инжењер електротехнике и телекомуникација 

Листа изабраних чланова, доставља се Јавној медијској установи Радио телевизије 

Србије. 

Записник о гласању у поступку избора чланова Управног одбора Јавне медијске 

установе Радио телевизије Србије, као и  гласачки листићи саставни су део овог 

записника. 

  

4. Доношење одлуке о именовању чланова Управног Јавне медијске установе 

Радио телевизије Војводине;  

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио да комисија за праћење 

гласања буде у саставу: 
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Гордана Суша, председник комисије, Божидар Николић, члан комисије и Душица 

Благојевић, члан комисије. 

 Чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усвоја се предлог састава комисије. 

Приступило се гласању. 

Након пребројавања гласачких листића, председник комисије саопштава следеће: 

Гласало је свих осам чланова Савета и сви листићи су важећи. 

Председавајући Савета констатује да је потребном већином гласова на основу члана 20. 

Статута донета следећа одлука: 

За шест чланова Управног одбора Јавне медијске установе Радио телевизије Војводине 

именују се: 

1. Марко Ћалић, дипломирани  економиста 

2. проф. др Јова Радић, ванредни професор универзитета  

3. Борислав Пупавац, адвокат 

4. Иштван Терењи, економиста 

5. Александар Комненовић, мастер драмски и аудиовизуелни уметник 

6. Синиша Бокан, професор  универзитета 

 

Председник Савета Горан Караџић саопштава да је потребном већином гласова на 

основу члана 20. Статута донета следећа одлука:  

О Д Л У К У 

За шест чланова Управног одбора Јавне медијске установе Радио телевизије Војводине 

именују се: 

1. Марко Ћалић, дипломирани  економиста 

2. проф. др Јова Радић, ванредни професор универзитета  

3. Борислав Пупавац, адвокат 

4. Иштван Терењи, економиста 

5. Александар Комненовић, мастер драмски и аудиовизуелни уметник 

6. Синиша Бокан, професор  универзитета. 

Листа изабраних чланова, доставља се Јавној медијској установи Радио телевизије 

Војводине. 

Записник о гласању у поступку избора чланова Управног одбора Јавне медијске 

установе Радио телевизије Војводине, као и  гласачки листићи саставни су део 

овог записника. 

  

5. Доношење одлуке о утврђивању Предлога стратегије развоја медијске 

услуге радија и аудио-визуелних медијских услуга у Републици Србији; 
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Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се коначан Предлог стратегије развоја медијске услуге радија и аудио-

визуелних медијских услуга у Републици Србији. 

Налаже се стручној служби да достави Предлог стратегије развоја медијске услуге 

радија и аудио-визуелних медијских услуга у Републици Србији Влади Републике 

Србије на усвајање. 

Налаже се стручној служби да Предлог стратегије развоја медијске услуге радија и 

аудио-визуелних медијских услуга у Републици Србији објави на сајту Регулатора. 

  

6. Разматрање предложеног текста Нацрта Упутства о начину примене 

одредаба Правилника о заштити права малолетника у области пружања 

медијских услуга у вези са временом емитовања „ријалитија присилног 

окружења“; 

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

већином донели 

О Д Л У К У 

Не усваја се предложени текста Нацрта Упутства о начину примене одредаба 

Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга у вези 

са временом емитовања „ријалитија присилног окружења“. 

Констатује се да је члан Савета Гордана Суша гласала против. 

  

7. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавног предузећа Радио телевизија Крушевац, 

Трг косовских јунака бр.6, Крушевац (сада: Радио телевизија Крушевац 

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 годишње накнаде за пружање медијске 

услуге телевизијског програма за „Радио телевизија Крушевац“ д.о.о. из Крушевца – ТВ 

Крушевац, почев од дана доношења одлуке Савета Регулатора, па убудуће, док за то 

постоје законски услови у износу од 990.747,оо динара  

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

медијске услуге „Радио телевизија Крушевац“ д.о.о. из Крушевца – ТВ Крушевац и у 

Регистру медијских услуга 
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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 телевизија Крушевац“ д.о.о. из Крушевца – ТВ Крушевац, 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 Крушевац д.о.о. из Крушевца – ТВ 

Крушевац због кршења одредби Закона о електронским медијима. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује висина годишње накнаде за пружање медијске 

услуге радија Радио телевизија Крушевац д.о.о. из Крушевца – Радио Крушевац, почев 

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

услови у износу од 124.941,оо динара.  

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

медијске услуге Радио телевизија Крушевац д.о.о. из Крушевца – Радио Крушевац 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 телевизија Крушевац д.о.о. из Крушевца – Радио Крушевац 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 Крушевац д.о.о. из Крушевца – 

Радио Крушевац, због повреде одредаба Закона о електронским медијима. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 

 

  

8. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавно информативног предузећа Нови пут, ул. 

Вука Караџића бр. 5, Јагодина; 

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

медијске услуге ТВ ЈАГОДИНА 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 ТВ ЈАГОДИНА и да на основу достављеног материјала сачини годишњи 

извештај. 

Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима 

према пружаоцу медијске услуге Kopernikus Radio Televizija Jagodina д.о.о., ул. Вука 

Караџића бр. 5, Јагодина, 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. 

  

9. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавног предузећа за информисање, издаваштво и 

маркетинг РТВ „Пруга“, ул. Војводе Мишића бр.2, Лајковац; 

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 

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

медијске услуге РАДИО ПРУГА 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 ПРУГА и да на основу достављеног материјала сачини годишњи 

извештај  

Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима 

према пружаоцу медијске услуге Радиотелевизија Пруга  д.о.о, ул. Војводе Мишића 

бр.2, Лајковац, због повреде одредаба Закона о електронским медијима. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка. 

  

10. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавног предузећа „Градски информативни 

центар Аполо“ из Новог Сада, Трг слободе бр. 3 – Новосадска ТВ (сада: 

„Новосадска ТВ“ д.о.о.); 

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

једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Доноси се решење којим се утврђује висина годишње накнаде за пружање медијске 

услуге телевизијског програма за „Новосадска ТВ“ д.о.о. из Новог Сада, Трг слободе 

бр. 3 – Новосадска ТВ, почев од дана доношења одлуке Савета Регулатора, па убудуће 

док за то постоје законски услови у износу од 2.628.804,00 динара; 

Даје се налог Стручној служби Регулатора да изврши промену података у Регистру 

медијских услуга и у дозволи за пружање медијске услуге „Новосадска ТВ“ д.о.о. из 

Новог Сада, Трг слободе бр. 3 – Новосадска ТВ, а који се односе на промену назива 

(пословног имена) и власничку структуру пружаоца медијске услуге; 

Даје се налог Служби за надзор и анализу програма емитера да сходно Протоколу о 

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

„Новосадска ТВ“ д.о.о. из Новог Сада, Трг слободе бр. 3 – Новосадска ТВ, спроведе 

потребне активности 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. 

  

11. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Радио 

„Доњи Срем“ д.о.о. из Пећинаца, ул. Јове Негушевића бр. 1 – Радио Доњи 

Срем, 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 

Радија „Доњи Срем“ д.о.о. из Пећинаца, ул. Јове Негушевића бр. 1 – Радио Доњи Срем, 

која би била извршена тако што би његов досадашњи власник Александар Лукач из 

Шида, пренео целокупан свој оснивачки удео у висини од 50,05% у капиталу тог 

друштва на Синишу Миљеновића из Адашевца, док би удео оснивача Јовице Николића 

у висини од 0,71% био пренет такође на Синишу Миљеновића из Адашевца, 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 Радио Доњи Срем.  

 

  

 

12. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге „РТД“ 

д.о.о. предузеће за производњу и услуге из Новог Сада, ул. Милана Симина 

бр. 16 – ТВ Делта и Делта радио, за издавање сагласности на акт о преносу 

дозволе; 

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 емитовање радио програма правном лицу „Digital RTV-RTD SMS-

NS“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге из Новог Сада, ул. Милана Симина бр. 16, 

МБ: 20273356, ПИБ: 104949269. 

Налаже се стручној служби да се дозвола за емитовање радио програма број 71/2007-2 

стави ван снаге. 

О Д Л У К У 

Издаје се дозвола за емитовање телевизијског програма правном лицу „Асоцијација 

електронских медија“ д.о.о. за заступање, маркетинг и радио телевизијске активности 

из Новог Сада из Новог Сада, ул. Милана Симина бр. 16, МБ: 20361786, ПИБ: 

105408731; 

Налаже се стручној служби да се дозвола за емитовање телевизијског програма број 

166-1/2008-2 стави ван снаге. 

  

13. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Радиодифузног предузећа 021 друштво са ограниченом одговорношћу, Нови 

Сад, Светозара Милетића бр. 45 – Радио 021 за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. 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 пружаоца медијске услуге Радиодифузног предузећа 021 друштво са 

ограниченом одговорношћу, Нови Сад, Светозара Милетића бр. 45 – Радио 021 за 

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

електронским медијима. 

  

14. Разматрање и доношење одлуке по молби Друштво за радио и телевизијске 

активности  „Kopernikus Cable Network“  д.о.о. из Ниша,  ул. Цара  Душана 

бр. 45  - TV K::CN, за приступ другом мултиплексу у зонама расподеле 

Бесна Кобила и Тупижница;  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбија се захтев пружаоца медијске услуге Друштво за радио и телевизијске 

активности  „Kopernikus Cable Network“  д.о.о. из Ниша,  ул. Цара  Душана бр. 45  - TV 

K::CN за доделу права приступа другом мултиплексу у алотментима Бесна Кобила и 
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Тупижница, као неоснован, јер је покривеност сервисне зоне из алотмента Јастребац, у 

складу са Дозволом за емитовање програма на локалном подручју- Л19 (Ниш). 

  

15. Разматрање молбе  за додатни рок за плаћање накнаде  RTV "PI Canal" 

д.о.о. – ТВ ПИ Канал, Пирот; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одобрава се додатни рок за плаћање доспелог дуга за плаћање накнаде ПМУ RTV "PI 

Canal" д.о.о. – ТВ ПИ Канал, Пирот   на начин који је предложен у допису и то на 

следећи начин: 

- до 31.12.2015. уплатиће 80.000,00 динара 

- до 31.01.2016. уплатиће 90.000,00 динара 

- до 28.02.2016. уплатиће 90.000,00 динара 

 

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

  

16. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе због постојања 

разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима према 

пружаоцима медијских услуга: 

1. "Happy TV" d.o.o. – Nacionalna Happy TV, Београд 

2. "Happy K. televizija" d.o.o.   – Happy K.  Београд 

3. RTV "Belle amie" d.o.o. – TV Bell Amie, Ниш 

4. "Палма" д.o.o.  –  ТВ Палма плус, Јагодина 

5. "Конзум Лав" д.o.o. – ТВ Лав +, Ужице 

6. "ТВ Банат"  д.o.o. – ТВ Банат, Вршац 

7. "Santos-comerce" d.o.o.   – ТВ Сантос, Зрењанин 

8. РТВ "Панонија" д.o.o.  – ТВ Панонија, Нови Сад 

9. "PI canal" d.o.o.  – TV PI kanal, Пирот 

10. РТВ "Четири С" д.o.o. – ТВ 4С, Бојник 

11. РТВ "Алди" д.o.o. – ТВ Алди, Прешево 

12. РТВ "Куршум" д.o.o. – ТВ Куршумлија, Куршумлија 

13. "Laser Vision" d.o.o. – ТV Laser, Сврљиг 

14. А.д. РТВ "Сокобања" – ТВ Соко, Ниш 

15. "Сезам" о.д. Жарко Тимотијевић и др. – ТВ Сезам, Бор 

16. GMC Trade д.o.o. – ТВ Гем, Лазаревац 

17. РТВ "Сунце" д.o.o. – ТВ Сунце, Аранђеловац 

18. Привредно друштво  "Радио телевизија Врњачка Бања" а.д. – ТВ Врњачка 

Бања , Врњачка Бања 

19. "Јефимија" д.o.o. – ТВ Јефимија, Крушевац 

20. Д.o.o. за маркетинг и услуге "Радио Лав" – ТВ Лав, Вршац 

21. "Канал 9" д.о.о. – ТВ К9, Нови Сад 

22. "Спектри" Јетон Исмаили и ортаци о.д. – ТВ Спектри, Бујановац 

23. Д.о.о. Радио и ТВ делатности "Млава-медија" – ТВ Млава, Петровац на  
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24. "Kopernikus Cable Network" d.o.o. – TV K::CN, Ниш 

25. Д.о.о. "Краљевачка телевизија"– KA ТВ, Краљево 

26. Радио ТВ Подриње а.д.– ТВ Подриње, Лозница 

27. "ТВ-5" д.о.о. – Телевизија 5 Плус, Ужице 

28. Мото боем транс д.о.о. огранак ТВ Транс – ТВ Транс, Неготин 

29. РТВ Царичин Град д.о.о. – ТВ Царичин Град, Лебане 

30. Kolubara press d.o.o. – ТV "K" RTL, Лазаревац 

  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак за одузимања дозволе због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима према пружаоцима медијских услуга: 

 

1. "Happy TV" d.o.o. – Nacionalna Happy TV, Београд 

2. "Happy K. televizija" d.o.o.   – Happy K.  Београд 

4. "Палма" д.o.o.  –  ТВ Палма плус, Јагодина 

5. "Конзум Лав" д.o.o. – ТВ Лав +, Ужице 

6. "ТВ Банат"  д.o.o. – ТВ Банат, Вршац 

7. "Santos-comerce" d.o.o.   – ТВ Сантос, Зрењанин 

8. РТВ "Панонија" д.o.o.  – ТВ Панонија, Нови Сад 

10. РТВ "Четири С" д.o.o. – ТВ 4С, Бојник 

11. РТВ "Алди" д.o.o. – ТВ Алди, Прешево 

12. РТВ "Куршум" д.o.o. – ТВ Куршумлија, Куршумлија 

13. "Laser Vision" d.o.o. – ТV Laser, Сврљиг 

14. А.д. РТВ "Сокобања" – ТВ Соко, Ниш 

15. "Сезам" о.д. Жарко Тимотијевић и др. – ТВ Сезам, Бор 

16. GMC Trade д.o.o. – ТВ Гем, Лазаревац 

17. РТВ "Сунце" д.o.o. – ТВ Сунце, Аранђеловац 

18. Привредно друштво  "Радио телевизија Врњачка Бања" а.д. – ТВ Врњачка Бања , 

Врњачка Бања 

19. "Јефимија" д.o.o. – ТВ Јефимија, Крушевац 

20. Д.o.o. за маркетинг и услуге "Радио Лав" – ТВ Лав, Вршац 

21. "Канал 9" д.о.о. – ТВ К9, Нови Сад 

22. "Спектри" Јетон Исмаили и ортаци о.д. – ТВ Спектри, Бујановац 

23. Д.о.о. Радио и ТВ делатности "Млава-медија" – ТВ Млава, Петровац на  

24. "Kopernikus Cable Network" d.o.o. – TV K::CN, Ниш 

25. Д.о.о. "Краљевачка телевизија"– KA ТВ, Краљево 

26. Радио ТВ Подриње а.д.– ТВ Подриње, Лозница 

27. "ТВ-5" д.о.о. – Телевизија 5 Плус, Ужице 

28. Мото боем транс д.о.о. огранак ТВ Транс – ТВ Транс, Неготин 

29. РТВ Царичин Град д.о.о. – ТВ Царичин Град, Лебане 

30. Kolubara press d.o.o. – ТV "K" RTL, Лазаревац 

 

О Д Л У К У 

Нема места покретању  поступка: 
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3. RTV "Belle amie" d.o.o. – TV Bell Amie, Ниш 

9. "PI canal" d.o.o.  – TV PI kanal, Пирот 

 

  

17. Разматрање дописа Агенције за приватизацију број 05-2989/15 – 3 (табела 

обуставе поступка приватизације)  и доношење одлуке о одузимању дозволе 

за пружање медијске услуге: 

ЈП  РТВ ЋУПРИЈА – РАДИО ЋУПРИЈА 

РАДИО ОБРЕНОВАЦ ДОО – РАДИО ОБРЕНОВАЦ 

РТВ ВРЊАЧКА БАЊА А.Д.  – РАДИО ВРЊАЧКА БАЊА 

РТВ ВРЊАЧКА БАЊА А.Д.  – ТВ ВРЊАЧКА БАЊА 

РАДИО ДРИНА ДОО - у стечају, Мали Зворник  -  Радио Дрина 

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР КОСЈЕРИЋ ЈП, Косијерић -  Радио 

Косијерић 

РАДИО ЛЕСКОВАЦ ЈП – РАДИО ЛЕСКОВАЦ 

РАДИО СТАНИЦА ДЕСПОТОВАЦ – РАДИО ДЕСПОТОВАЦ 

РАДИО ЛАЗАРЕВАЦ ЈП – РАДИО ЛАЗАРЕВАЦ 

РАДИО ПИРОТ ЈП – РАДИО ПИРОТ 

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР КИКИНДА ЈП – РАДИО КИКИНДА 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозволе за пружање медијске услуге пружаоцима медијске: 

ЈП  РТВ ЋУПРИЈА – РАДИО ЋУПРИЈА 

РАДИО ОБРЕНОВАЦ ДОО – РАДИО ОБРЕНОВАЦ 

РТВ ВРЊАЧКА БАЊА А.Д.  – РАДИО ВРЊАЧКА БАЊА 

РТВ ВРЊАЧКА БАЊА А.Д.  – ТВ ВРЊАЧКА БАЊА 

РАДИО ДРИНА ДОО - у стечају, Мали Зворник  -  Радио Дрина 

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР КОСЈЕРИЋ ЈП, Косијерић -  Радио Косијерић 

РАДИО ЛЕСКОВАЦ ЈП – РАДИО ЛЕСКОВАЦ 

РАДИО СТАНИЦА ДЕСПОТОВАЦ – РАДИО ДЕСПОТОВАЦ 

РАДИО ЛАЗАРЕВАЦ ЈП – РАДИО ЛАЗАРЕВАЦ 

РАДИО ПИРОТ ЈП – РАДИО ПИРОТ 

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР КИКИНДА ЈП – РАДИО КИКИНДА 

  

18. Доношење одлуке о одузимању дозволе Регулаторног тела за електронске 

медије бр. К 185/1 од 06. марта 2014. године за пружање медијске услуге на 
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захтев пружаоца медијске услуге ADVANTEC GROUP DOO, ул. Савски трг 

9, Београд- HIGH ONE, сходно члану члана 89. став 1 тачка 1 и члана 90. 

Закона о електронских медија; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола Регулаторног тела за електронске медије за пружање медијске 

услуге  бр. К 185/1 од 06. марта 2014. године, пружаоцу аудио-визуелне медијске 

услуге ADVANTEC GROUP DOO, ул. Савски трг 9, Београд- HIGH ONE, пре истека 

времена на које је издата, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронских 

медија. 

Брише се дозвола Регулаторног тела за електронске медије бр. К 185/1 од 06. марта 

2014. године за пружање аудио-визуелне медијске услуге на захтев ADVANTEC 

GROUP DOO, ул. Савски трг 9, Београд- HIGH ONE из Регистра дозвола кабловских 

пружаоца медијске услуге. 

Укида се Решења бр. КН/185-522/14 од 06. марта 2014. године за утврђивање висине 

годишње накнаде за пружање медијске услуге на захтев пружаоца ADVANTEC GROUP 

DOO, ул. Савски трг 9, Београд- HIGH ONE. 

  

19. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о испуњењу обавезе 

Kopernikus cable network д.о.о. – ТВ K::CN 1 из Ниша да објави меру 

упозорења коју му је изрекао Савет Регулаторног тела за електронске 

медије и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови Саввета упознати са извештајем. 

  

 

20. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу поводом пријаве 

Небојше Човића против Друштва за радио и телевизијске активности 

Kopernikus cable network д.о.о. – ТВ K::CN 1 из Ниша 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 против Друштва за радио и телевизијске 

активности Kopernikus cable network д.о.о. – ТВ K::CN 1 из Ниша поводом пријаве 

Небојше Човића. 
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Позвати представника ПМУ као и подносиоца пријаве на следећу седницу Савета. 

  

 

21. Разматрање и доношење одлуке о отуђењу постојећег возила и формирање 

комисије за отуђење возила;  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Формира се комисија за спровођење поступка отуђења возила коју чине следећи 

запослени: 

1. Гордана Ђоковић Милчић 

2. Владимир Томић 

3. Небојша Антуновић . 

  

 

22. 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 је приступио предтавник ПМУ Татјана Ђурашиновић, правни заступник 

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

већином донели 

О Д Л У К У 

Упутити допис ПМУ Предузећа за информисање и маркетинг „Pink International 

Company“ д.о.о. из Београда – ТВ Пинк да у будуће мора да обрати посебну уредничку 

пажњу у циљу заштите општег интереса. 

Констатује се да су чланови Савета Гордана Суша, Божидар Николић и Слободан 

Вељковић гласали против. 

  

23. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма РЕМ-а о 

програмском садржају Специјална емисија под називом „Рушење Вучића“ 

емитоване дана 29.11.2015. године у програму ПМУ Предузећа за 

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

ТВ Пинк (пријава НУНС-а због кршења члана 28 Правилника о заштити 

људских права у пбласти пружања медијских услуга); 

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

већином донели 

О Д Л У К У 
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Нема места покретању поступка. 

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

против. 

  

24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Наша телевизија" д.о.о.– Наша-кабл. 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 "Наша 

телевизија" д.о.о.– Наша-кабл. из Београда, пре истека времена на које је издата сходно 

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

  

25. Извештај адвоката Милана Бирмана у вези са поднетим предлогом за 

извршење против ТВ АВАЛА; 

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. 

  

26. Извештај адвоката Драгослава Оташевића у вези са достављеним Решењем 

Привредног суда Ниш И 508/2011 од 16.12.2015. године о обустави извршења 

због брисања правног лица из регистра АПР Фаст-радио у стечају доо и 

Решењем Привредног суда Ниш Ив 4193/2011 од 17.12.2015. године о 

обустави поступка извршења јер је правно лице брисано из АПР Предузеће 

за пропаганду, маркетинг и експорт – импорт „ТОП 3“ д.о.о из Прокупља – 

ТВ Топ 3; 

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. 

  

27. Захтев за обезбеђење средстава за потребе Услуге дизајна интернет 

странице из „Резерви за непредвиђене издатке по Финансијском плану за 

2015. годину“; 
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Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Даје се налог финансијској служби да се средства за потребе Услуге дизајна интернет 

странице обезбеде из „Резерви за непредвиђене издатке по Финансијском плану за 

2015. годину“. 

  

28. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о структури програма 

ПМУ"Happy TV" d.o.o. – Nacionalna Happy TV, Београд; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Спајају се поступци извештај Службе за надзор и анализу о структури програма 

ПМУ"Happy TV" d.o.o. – Nacionalna Happy TV, Београд и извештај о ријалити програму 

„Парови.“ 

Покреће се поступак за изрицање мере према  ПМУ"Happy TV" d.o.o. – Nacionalna 

Happy TV, Београд. 

Налаже се стручној служби да за следећу седницу Савета припреми извештај о 

Ријалити програму „Парови“ за протекли период од последњег извештаја. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

  

29. Разно;  

29.1 Налаже се стручној служби да упути допис Народној Скупштини 

Републике Србије у којем ће затражити формирање Надзорног одбора за 

прећење избора;  

Записник о гласању у поступку избора чланова Управног одбора Јавне медијске 

установе Радио телевизије Србије и Управног одбора Јавне медијске установе 

Радио телевизије Војводине, као и  гласачки листићи саставни су део овог 

записника. 

 

 

 

 

Седница завршена у 15:00 часова. 

У Београду,         

дана 14. јануара  2016. године                                                          
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Записник сачинила Секретар Кацеларије Савета 

Драгана Таљић 

 

                    председник Савета 

Горан Караџић 

 


