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З А П И С Н И К 

                                                                                          

са 165. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 26. 

јануара 2016. године, са почетком у 11.00 часова. 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

1. Горан Караџић, председник Савета 

2. Горан Петровић, заменик председника Савета 

3. Гордана Суша 

4. Слободан Вељковић 

5. Божидар Николић 

6. Оливера Зекић 

7. 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 дневног реда; 

2. Усвајање записника са 164. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 14. 

јануара 2016. године;  

3. Доношење одлуке у поступку покренутом противи ПМУ "Happy TV" d.o.o. – 

Nacionalna Happy TV, Београд на основу извештаја Службе за надзор и анализу о 
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структури програма у 2015. години и  садржајима у ријалитију Парови и 

доношење одлуке. Предмет бр:  (позвати ПМУ за 11)  

4. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Happy TV" d.o.o. – Nacionalna Happy TV, Београд, пре истека времена на које је 

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

ПМУ за 11)  

5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Happy K. televizija" d.o.o.   – Happy K.  Београд, пре истека времена на које је 

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

ПМУ за 11) 

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Друштво за радио и 

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

Душана бр. 45  - TV K::CN1, покренутом на основу извештаја Службе за надзор и 

анализу сачињеног по пријави Небојше Човића због повреде личног интереса;  

Предмет бр: 07-3608/15  (позвати ПМу за 11,30) 

7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Kopernikus Cable Network" d.o.o. – TV K::CN, Ниш,  пре истека времена на које 

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

(позвати ПМУ за 11,30)  

8. Доношење одлуке у поступку 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 ПМУ за 12)  

9. Доношење одлуке у поступку 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 ПМУ за 12)  

10. Доношење одлуке у поступку 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 24. Закона о 

електронским медијима; (позвати ПМУ за 12) 

11. Доношење одлуке у поступаку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према пружаоцу медијске услуге Предузећа за 

информисање радио телевизија Стара пазова д.о.о, ул. Краља Петра бр. 10, Стара 

Пазова, због повреде одредаба 24. Закона о електронским медијима; (позвати 

ПМУ за 12,15) 

12. Доношење олуке у поступку 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 ПМУ за 12,15)  

13. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према пружаоцу медијске услуге РАДИО КУЛСКА 

КОМУНА, због повреде одредаба 24. Закона о електронским медијима; (позвати 

ПМУ за 12,15)  

14. Доношење одлуке у  поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према пружаоцу медијске услуге Радио телевизија 
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Крушевац д.о.о., Трг косовских јунака бр.6, Крушевац, због повреде одредаба 24. 

Закона о електронским медијима; (позвати ПМУ за 12,15)  

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

RTV "UB Compani" d.o.o. – Радио УБ из Београда, пре истека времена на које је 

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

ПМУ за 13) 

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Панда Радио" д.о.о.– Радио Панда из Кањиже, пре истека времена на које је 

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

ПМУ за 13) 

17. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

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

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

(позвати ПМУ за 13)  

18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  "ТВ 

Метрополис" д.o.o. – М Моја ТВ из Београда, пре истека времена на које је издата 

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

за 13)  

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Мостнет РТВ" д.о.о. – ТВ Мост нет из Прокупља, пре истека времена на које је 

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

ПМУ за 13)  

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Телевизија Галаксија 32– ТВ Галаксија 32 из Чачка, пре истека времена на које је 

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

ПМУ за 13)  

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе кабловском пружаоцу медијске 

услуге Nova.RS Television d.o.o.– NOVA.RS-кабловски  из Београда, пре истека 

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

медијима.(позвати ПМУ за 13)  

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"Мрежа 3" д.o.o. – Мрежа 3 из Београда, пре истека времена на које је издата 

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

за 13)  

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Мрежа 3" д.о.о. – ТВ Канал 3 из Београда, пре истека времена на које је издата 

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

за 13)  

24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"RTV Prima Internacional" d.o.o. – ТВ Prima из Бајине Баште, пре истека времена 

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

(позвати ПМУ за 13)  

25. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Палма" д.o.o.  –  ТВ Палма плус, Јагодина, пре истека времена на које је издата 

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

за 13)  
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26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Конзум Лав" д.o.o. – ТВ Лав +, Ужице, пре истека времена на које је издата 

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

за 13)  

27. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге "ТВ 

Банат"  д.o.o. – ТВ Банат, Вршац, пре истека времена на које је издата сходно 

члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. (позвати ПМУ за 13)  

28. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Santos-comerce" d.o.o.   – ТВ Сантос, Зрењанин, пре истека времена на које је 

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

ПМУ за 13) 

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

"Панонија" д.o.o.  – ТВ Панонија, Нови Сад, пре истека времена на које је издата 

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

за 13) 

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

"Четири С" д.o.o. – ТВ 4С, Бојник, пре истека времена на које је издата сходно 

члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. (позвати ПМУ за 13) 

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

"Алди" д.o.o. – ТВ Алди, Прешево, пре истека времена на које је издата сходно 

члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. (позвати ПМУ за 13) 

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

"Куршум" д.o.o. – ТВ Куршумлија, Куршумлија, пре истека времена на које је 

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

ПМУ за 13) 

33. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"Laser Vision" d.o.o. – ТV Laser, Сврљиг, пре истека времена на које је издата 

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

за 13) 

34. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  А.д. 

РТВ "Сокобања" – ТВ Соко, Ниш , пре истека времена на које је издата сходно 

члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. (позвати ПМУ за 13) 

35. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Сезам" о.д. Жарко Тимотијевић и др. – ТВ Сезам, Бор, пре истека времена на које 

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

(позвати ПМУ за 13)  

36. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге GMC 

Trade д.o.o. – ТВ Гем, Лазаревац,  пре истека времена на које је издата сходно 

члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. (позвати ПМУ за 13)  

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

"Сунце" д.o.o. – ТВ Сунце, Аранђеловац,  пре истека времена на које је издата 

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

за 13) 

38. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Јефимија" д.o.o. – ТВ Јефимија, Крушевац , Врњачка Бања,  пре истека времена 

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

(позвати ПМУ за 13) 
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39. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Д.o.o. за маркетинг и услуге "Радио Лав" – ТВ Лав, Вршац,  пре истека времена 

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

(позвати ПМУ за 13) 

40. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Канал 9" д.о.о. – ТВ К9, Нови Сад,  пре истека времена на које је издата сходно 

члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. (позвати ПМУ за 13)  

41. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

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

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

медијима. (позвати ПМУ за 13)  

42. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

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

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

електронским медијима. (позвати ПМУ за 13)  

43. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Д.о.о. "Краљевачка телевизија"– KA ТВ, Краљево,  пре истека времена на које је 

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

ПМУ за 13)  

44. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радио ТВ Подриње а.д.– ТВ Подриње, Лозница,  пре истека времена на које је 

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

ПМУ за 13)  

45. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге "ТВ-

5" д.о.о. – Телевизија 5 Плус, Ужице,  пре истека времена на које је издата сходно 

члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. (позвати ПМУ за 13)  

46. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Мото 

боем транс д.о.о. огранак ТВ Транс – ТВ Транс, Неготин,  пре истека времена на 

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

(позвати ПМУ за 13)  

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

Царичин Град д.о.о. – ТВ Царичин Град, Лебане,  пре истека времена на које је 

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

ПМУ за 13)  

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

Kolubara press d.o.o. – ТV "K" RTL, Лазаревац Царичин Град д.о.о. – ТВ Царичин 

Град, Лебане,  пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима. (позвати ПМУ за 13)  

49. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма o броју 

неправилности код националних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) у вези 

са аудио-визуелном комерцијалном комуникацијом на основу Закона о 

електронским медијима за месец новембар 2015. године и доношење одлуке;  

50. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „Начини испуњавања 

законских обавеза у програмима ПМУ Радио-телевизија Србије за 2015. годину“ 

и доношење одлуке. Предмет бр:  
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51. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „Начини испуњавања 

законских обавеза од стране комерцијалних  ПМУ  са дозволама за национално 

покривање за 2015. годину“ и доношење одлуке.   

52. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „Начини испуњавања 

законских услова од стране ПМУ Радио-телевизија Војоводина за 2015. годину“ 

и доношење одлуке.  

53. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ ТВ КЦН1 

покренутом на основу пријаве  Александра Родића и „Adria media Group” због 

повреде личног интереса у емисији од 25. новембра, на основу извештаја Службе 

за надзор и анализу и доношење одлуке 

54. Доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ ТВ Пинк покренутом 

на основу пријаве Александра Родића и „Adria media Group” због повреде личног 

интереса у емисији 21. новембра а на основу извештаја Службе за надзор и 

анализу и доношење одлуке.  

55. Доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ ТВ Студио Б 

покренутом на основу пријаве  Александра Родића и „Adria media Group” због 

повреде личног интереса у емисији од 21. новембра, на основу извештаја Службе 

за надзор и анализу.  

56. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ ТВ Пинк, на 

основу пријаве Александра Родића и „Adria media Group” због повреде личног 

интереса у емисији од 28. новембара и доношење одлуке.  

57. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу на основу захтева Заштитника 

грађана о програму ПМУ Радио-телевизија Србије  и доношење одлуке.  

58. Доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ ТВ Пинк због садржаја 

у  ријалитију Фарма на основу извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног 

по службеној дужности. Предмет бр: 07-2500/15-13   

59. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Установе информативни центар Bacskу Petrovac, ул. 

Коларова бр.4, Бачки Петровац; 

60. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавног информативног предузећа Радио Ваљево, ул. 

Војводе Мишића бр. 21, Ваљево; 

61. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавно предузеће Радио телевизија Брус, ул. Братиславе 

Петровић бр.15, Брус; 

62. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јaвног предузећа за радио и тeлевизијску делатност 

„Нишка телевизија“, ул. Војводе Мишића бр. 50/1, Ниш; 

63. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «РАДИО МЕДВЕЂА» Медвеђа;  

64. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног информативног предузећа «РАДИО ПОЖЕГА» Пожега;  

65. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног инфоративног предузећа «БАЧКА ТОПОЛА» Бачка 

Топола;  

66. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа за информисање «ШУМАДИЈА» Аранђеловац;  
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67. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног информативног предузећа «РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 

ЦАРИБРОД-ДИМИТРОВГРАД» Димитровград; 

68. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «ТЕЛЕВИЗИЈА БЛАЦЕ» Блаце;  

69. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Привредног друштва «ТЕЛЕВИЗИЈА ПИРОТ» Пирот;  

70. Разматрање и доношење одлуке о захтеву за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге Предузећа за издавачку делатност, радио и телевизију „Мелос“ 

д.о.о., ул. Хајдук Вељкова бр. 2, Краљево- ТВ МЕЛОС; 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Информативно пропагандни 

центар Кула д.о.о., ул. Максима Горког бр.1, Кула- РАДИО КУЛСКА КОМУНА; 

72. 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- С.С.С.; 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Радио Талас д.о.о., Ниш, ул. 

Булевар светог цара Константина бр. 80-86 -Радио Талас;  

74. Разно;  

 

1. Усвајање дневног реда; 

Председник Савета РЕМ Горан Караџић предложио је допуну дневног реда: 

1. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «ИВАЊИЧКИ РАДИО» Ивањица;  

2. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на које је 

издата пружаоцу медијске услуге Дом културе Бабушница из Бабушнице, ул. 

Саше Ивковића бр. 1 – РАДИО БАБУШНИЦА;  

3. Разматрање извештаја Финансијске службе за обезбеђење средстава за потребе 

спровођења плана набавки за 2016. годину из „резерви за непредвиђене издатке 

по финансијском плану за 2015. годину“ и доношење одлуке; 

4. Разматрање извештаја Финансијске службе о Изменама плана набавки за 2016 

годину и доношење одлуке;  

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о објављивању изречене мере 

од стране Савета РЕМ-а, пружаоца медијске услуге Хепи ТВ и доношење 

одлуке. Предмет бр: 07-2776/15/16 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о емисији ПМУ ТВ Прва, 

„Вече са Иваном Ивановићем“ по службеној дужности и доношење одлуке; 

7. Разматрање захтева Адиа медија груп за достављање снимка и транскрипта са 

седнице одржане дана 10.12.2015. године и доношење одлуке;  

8. Разматрање захтева МК Гроуп за емитовање спота за хуманитарну акцију „ 

Магнет за љубав“ 

9. Разматрање дописа Владе Републике Србије у вези обраћања СОС канала; 
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Након разматрања наведеног, председник Савета је предложио, а Савет РЕМ једногласно 

усвојио допуњен дневни ред 165. редовне седнице: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 164. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 14. 

јануара 2016. године;  

3. Доношење одлуке у поступку покренутом противи ПМУ "Happy TV" d.o.o. – 

Nacionalna Happy TV, Београд на основу извештаја Службе за надзор и 

анализу о структури програма у 2015. години и  садржајима у ријалитију 

Парови и доношење одлуке. Предмет бр:  (позвати ПМУ за 11)  

4. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Happy TV" d.o.o. – Nacionalna Happy TV, Београд, пре истека времена на 

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

медијима. (позвати ПМУ за 11)  

5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Happy K. televizija" d.o.o.   – Happy K.  Београд, пре истека времена на које 

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

(позвати ПМУ за 11) 

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Друштво за радио и 

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

Цара  Душана бр. 45  - TV K::CN1, покренутом на основу извештаја Службе 

за надзор и анализу сачињеног по пријави Небојше Човића због повреде 

личног интереса;  Предмет бр: 07-3608/15  (позвати ПМу за 11,30) 

7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Kopernikus Cable Network" d.o.o. – TV K::CN, Ниш,  пре истека времена на 

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

медијима. (позвати ПМУ за 11,30)  

8. Доношење одлуке у поступку 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 ПМУ за 12)  

9. Доношење одлуке у поступку 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 ПМУ за 12)  

10. Доношење одлуке у поступку 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 24. 

Закона о електронским медијима; (позвати ПМУ за 12) 

11. Доношење одлуке у поступаку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према пружаоцу медијске услуге Предузећа за 

информисање радио телевизија Стара пазова д.о.о, ул. Краља Петра бр. 10, 

Стара Пазова, због повреде одредаба 24. Закона о електронским медијима; 

(позвати ПМУ за 12,15) 

12. Доношење олуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према пружаоцу медијске услуге Kopernikus Radio 
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Televizija Jagodina д.о.о., ул. Вука Караџића бр. 5, Јагодина, због повреде 

одредаба 24. Закона о електронским медијима; (позвати ПМУ за 12,15)  

13. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према пружаоцу медијске услуге РАДИО КУЛСКА 

КОМУНА, због повреде одредаба 24. Закона о електронским медијима; 

(позвати ПМУ за 12,15)  

14. Доношење одлуке у  поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према пружаоцу медијске услуге Радио телевизија 

Крушевац д.о.о., Трг косовских јунака бр.6, Крушевац, због повреде одредаба 

24. Закона о електронским медијима; (позвати ПМУ за 12,15)  

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

RTV "UB Compani" d.o.o. – Радио УБ из Београда, пре истека времена на које 

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

(позвати ПМУ за 13) 

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Панда Радио" д.о.о.– Радио Панда из Кањиже, пре истека времена на које је 

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

(позвати ПМУ за 13) 

17. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

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

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

медијима; (позвати ПМУ за 13)  

18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"ТВ Метрополис" д.o.o. – М Моја ТВ из Београда, пре истека времена на које 

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

(позвати ПМУ за 13)  

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Мостнет РТВ" д.о.о. – ТВ Мост нет из Прокупља, пре истека времена на које 

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

(позвати ПМУ за 13)  

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Телевизија Галаксија 32– ТВ Галаксија 32 из Чачка, пре истека времена на 

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

медијима. (позвати ПМУ за 13)  

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе кабловском пружаоцу 

медијске услуге Nova.RS Television d.o.o.– NOVA.RS-кабловски  из Београда, 

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

о електронским медијима.(позвати ПМУ за 13)  

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"Мрежа 3" д.o.o. – Мрежа 3 из Београда, пре истека времена на које је издата 

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

ПМУ за 13)  

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Мрежа 3" д.о.о. – ТВ Канал 3 из Београда, пре истека времена на које је 

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

(позвати ПМУ за 13)  
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24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"RTV Prima Internacional" d.o.o. – ТВ Prima из Бајине Баште, пре истека 

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

електронским медијима. (позвати ПМУ за 13)  

25. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Палма" д.o.o.  –  ТВ Палма плус, Јагодина, пре истека времена на које је 

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

(позвати ПМУ за 13)  

26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Конзум Лав" д.o.o. – ТВ Лав +, Ужице, пре истека времена на које је издата 

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

ПМУ за 13)  

27. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"ТВ Банат"  д.o.o. – ТВ Банат, Вршац, пре истека времена на које је издата 

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

ПМУ за 13)  

28. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Santos-comerce" d.o.o.   – ТВ Сантос, Зрењанин, пре истека времена на које 

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

(позвати ПМУ за 13) 

29. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ "Панонија" д.o.o.  – ТВ Панонија, Нови Сад, пре истека времена на које 

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

(позвати ПМУ за 13) 

30. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ "Четири С" д.o.o. – ТВ 4С, Бојник, пре истека времена на које је издата 

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

ПМУ за 13) 

31. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ "Алди" д.o.o. – ТВ Алди, Прешево, пре истека времена на које је издата 

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

ПМУ за 13) 

32. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ "Куршум" д.o.o. – ТВ Куршумлија, Куршумлија, пре истека времена на 

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

медијима. (позвати ПМУ за 13) 

33. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"Laser Vision" d.o.o. – ТV Laser, Сврљиг, пре истека времена на које је издата 

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

ПМУ за 13) 

34. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

А.д. РТВ "Сокобања" – ТВ Соко, Ниш , пре истека времена на које је издата 

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

ПМУ за 13) 

35. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Сезам" о.д. Жарко Тимотијевић и др. – ТВ Сезам, Бор, пре истека времена 
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на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима. (позвати ПМУ за 13)  

36. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

GMC Trade д.o.o. – ТВ Гем, Лазаревац,  пре истека времена на које је издата 

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

ПМУ за 13)  

37. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ "Сунце" д.o.o. – ТВ Сунце, Аранђеловац,  пре истека времена на које је 

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

(позвати ПМУ за 13) 

38. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Јефимија" д.o.o. – ТВ Јефимија, Крушевац , Врњачка Бања,  пре истека 

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

електронским медијима. (позвати ПМУ за 13) 

39. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

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

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

електронским медијима. (позвати ПМУ за 13) 

40. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Канал 9" д.о.о. – ТВ К9, Нови Сад,  пре истека времена на које је издата 

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

ПМУ за 13)  

41. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

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

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

електронским медијима. (позвати ПМУ за 13)  

42. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

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

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

Закона о електронским медијима. (позвати ПМУ за 13)  

43. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Д.о.о. "Краљевачка телевизија"– KA ТВ, Краљево,  пре истека времена на 

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

медијима. (позвати ПМУ за 13)  

44. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радио ТВ Подриње а.д.– ТВ Подриње, Лозница,  пре истека времена на које 

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

(позвати ПМУ за 13)  

45. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"ТВ-5" д.о.о. – Телевизија 5 Плус, Ужице,  пре истека времена на које је 

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

(позвати ПМУ за 13)  

46. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

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

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

електронским медијима. (позвати ПМУ за 13)  
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47. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ Царичин Град д.о.о. – ТВ Царичин Град, Лебане,  пре истека времена на 

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

медијима. (позвати ПМУ за 13)  

48. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ Kolubara press d.o.o. – ТV "K" RTL, Лазаревац Царичин Град д.о.о. – ТВ 

Царичин Град, Лебане,  пре истека времена на које је издата сходно члану 89 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. (позвати ПМУ за 13)  

49. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма o броју 

неправилности код националних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) у 

вези са аудио-визуелном комерцијалном комуникацијом на основу Закона о 

електронским медијима за месец новембар 2015. године и доношење одлуке;  

50. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „Начини испуњавања 

законских обавеза у програмима ПМУ Радио-телевизија Србије за 2015. 

годину“ и доношење одлуке. Предмет бр:  

51. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „Начини испуњавања 

законских обавеза од стране комерцијалних  ПМУ  са дозволама за 

национално покривање за 2015. годину“ и доношење одлуке.   

52. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „Начини испуњавања 

законских услова од стране ПМУ Радио-телевизија Војоводина за 2015. 

годину“ и доношење одлуке.  

53. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ ТВ 

КЦН1 покренутом на основу пријаве  Александра Родића и „Adria media 

Group” због повреде личног интереса у емисији од 25. новембра, на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу и доношење одлуке 

54. Доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ ТВ Пинк 

покренутом на основу пријаве Александра Родића и „Adria media Group” 

због повреде личног интереса у емисији 21. новембра а на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу и доношење одлуке.  

55. Доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ ТВ Студио Б 

покренутом на основу пријаве  Александра Родића и „Adria media Group” 

због повреде личног интереса у емисији од 21. новембра, на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу.  

56. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ ТВ 

Пинк, на основу пријаве Александра Родића и „Adria media Group” због 

повреде личног интереса у емисији од 28. новембара и доношење одлуке.  

57. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу на основу захтева 

Заштитника грађана о програму ПМУ Радио-телевизија Србије  и доношење 

одлуке.  

58. Доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ ТВ Пинк због 

садржаја у  ријалитију Фарма на основу извештаја Службе за надзор и 

анализу сачињеног по службеној дужности. Предмет бр: 07-2500/15-13   

59. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Установе информативни центар Bacskу Petrovac, 

ул. Коларова бр.4, Бачки Петровац; 
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60. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавног информативног предузећа Радио Ваљево, 

ул. Војводе Мишића бр. 21, Ваљево; 

61. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавно предузеће Радио телевизија Брус, ул. 

Братиславе Петровић бр.15, Брус; 

62. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јaвног предузећа за радио и тeлевизијску 

делатност „Нишка телевизија“, ул. Војводе Мишића бр. 50/1, Ниш; 

63. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «РАДИО МЕДВЕЂА» Медвеђа;  

64. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног информативног предузећа «РАДИО ПОЖЕГА» 

Пожега;  

65. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног инфоративног предузећа «БАЧКА ТОПОЛА» Бачка 

Топола;  

66. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа за информисање «ШУМАДИЈА» 

Аранђеловац;  

67. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног информативног предузећа «РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 

ЦАРИБРОД-ДИМИТРОВГРАД» Димитровград; 

68. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «ТЕЛЕВИЗИЈА БЛАЦЕ» Блаце;  

69. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Привредног друштва «ТЕЛЕВИЗИЈА ПИРОТ» Пирот;  

70. Разматрање и доношење одлуке о захтеву за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге Предузећа за издавачку делатност, радио и телевизију 

„Мелос“ д.о.о., ул. Хајдук Вељкова бр. 2, Краљево- ТВ МЕЛОС; 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Информативно 

пропагандни центар Кула д.о.о., ул. Максима Горког бр.1, Кула- РАДИО 

КУЛСКА КОМУНА; 

72. 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- С.С.С.; 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Радио Талас д.о.о., Ниш, 

ул. Булевар светог цара Константина бр. 80-86 -Радио Талас;  

74. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «ИВАЊИЧКИ РАДИО» Ивањица;  

75. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на које 

је издата пружаоцу медијске услуге Дом културе Бабушница из Бабушнице, 

ул. Саше Ивковића бр. 1 – РАДИО БАБУШНИЦА;  
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76. Разматрање извештаја Финансијске службе за обезбеђење средстава за 

потребе спровођења плана набавки за 2016. годину из „резерви за 

непредвиђене издатке по финансијском плану за 2015. годину“ и доношење 

одлуке; 

77. Разматрање извештаја Финансијске службе о Изменама плана набавки за 

2016 годину и доношење одлуке;  

78. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о објављивању изречене 

мере од стране Савета РЕМ-а, пружаоца медијске услуге Хепи ТВ и 

доношење одлуке. Предмет бр: 07-2776/15/16 

79. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о емисији ПМУ ТВ 

Прва, „Вече са Иваном Ивановићем“ по службеној дужности и доношење 

одлуке; 

80. Разматрање захтева Адиа медија груп за достављање снимка и транскрипта 

са седнице одржане дана 10.12.2015. године и доношење одлуке;  

81. Разматрање захтева МК Гроуп за емитовање спота за хуманитарну акцију „ 

Магнет за љубав“ 

82. Разматрање дописа Владе Републике Србије у вези обраћања СОС канала; 

83. Разно;  

  

2. Усвајање записника са 164. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 14. 

јануара 2016. године;  

Члан Савета Гордана Суша истакла примедбу да у записнику није наведено у тачки 

дневног реда доношење одлуке о именовању чланова УО РТС и РТВ да је она пре 

приступања гласању предложила да се утврде критеријуми који ће се ценити приликом 

гласања о кандидатима. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се Стручној служби да након увида у транскрипт са седнице утврди да ли овај 

недостатак у записнику постоји и да о томе извести Савет након чега ће бити донета 

одлука по овој тачки дневног реда. 

  

3. Доношење одлуке у поступку покренутом противи ПМУ "Happy TV" d.o.o.-

Nacionalna Happy TV, Београд на основу извештаја Службе за надзор и 

анализу о структури програма у 2015. години и садржајима у ријалитију 

Парови и доношење одлуке;  

Седници су приступили представници  ПМУ Миломир Марић и Александра Крстић. 

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

већином донели 

О Д Л У К У 
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ПМУ упутити допис којим му указати на кршење услова из издате дозволе и наложити 

да у што краћем року усагласи свој програм са програмским елаборатом који је био основ 

за издавање дозволе. 

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

против. 

  

4. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Happy TV" d.o.o.-Nacionalna Happy TV, Београд, пре истека времена на које 

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

Седници су приступили представници  ПМУ Миломир Марић и Александра Крстић. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

ПМУ оставља се накнадни рок за измирење доспелих накнада за ПМУ до 1. маја 2016. 

године уз обавезу да уредно измирује месечне обавезе које доспевају за наплату.  

  

5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Happy K. televizija" d.o.o. -Happy K. Београд, пре истека времена на које је 

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

Седници су приступили представници  ПМУ Миломир Марић и Александра Крстић. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

ПМУ оставља се накнадни рок за измирење доспелих накнада за ПМУ до 1. маја 2016. 

године уз обавезу да уредно измирује месечне обавезе које доспевају за наплату.  

  

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Друштво за радио и 

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

Цара Душана бр. 45 -TV K::CN1, покренутом на основу извештаја Службе за 

надзор и анализу сачињеног по пријави Небојше Човића због повреде личног 

интереса; 

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

једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке у постукпку изрицања мера за следећу седницу Савета на 

коју позвати представника ПМУ, подносиоца пријаве Небојшу Човића и његовог 

пуномоћника адв. Зорана Тошковића.  

  

7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Kopernikus Cable Network" d.o.o.-TV K::CN, Ниш, пре истека времена на 

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

медијима; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак.  

  

8. Доношење одлуке у поступку 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; 

Седници је приступио представник ПМУ Славица Трифуновић. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак.  

  

9. Доношење одлуке у поступку 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; 

Седници су приступили представници  ПМУ Горан Пејковић и Зоран Мајдак. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак. 

  

10. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према пружаоцу медијске услуге Радиотелевизија 
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Пруга д.о.о, ул. Војводе Мишића бр.2, Лајковац, због повреде одредаба 24. 

Закона о електронским медијима; 

Седници је приступио представник ПМУ Небојша Крстић. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак. 

  

11. Доношење одлуке у поступаку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према пружаоцу медијске услуге Предузећа за 

информисање радио телевизија Стара пазова д.о.о, ул. Краља Петра бр. 10, 

Стара Пазова, због повреде одредаба 24. Закона о електронским медијима; 

Седници је приступио представник ПМУ Милош Лазић. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак. 

  

 

12. Доношење олуке у поступку 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; 

Седници је приступио представник ПМУ Љубиша Вујић. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак. 

  

13. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према пружаоцу медијске услуге РАДИО КУЛСКА 

КОМУНА, због повреде одредаба 24. Закона о електронским медијима; 

 Седници је приступио представник ПМУ Радован Ковач. 

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

једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Обуставља се поступак. 

  

14. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према пружаоцу медијске услуге Радио телевизија 

Крушевац д.о.о., Трг косовских јунака бр.6, Крушевац, због повреде одредаба 

24. Закона о електронским медијима;  

Седници је приступио представник ПМУ Милош Раденић. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак. 

  

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

RTV "UB Compani" d.o.o.-Радио УБ 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 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада за ПМУ до 1.  маја 2016. 

године уз обавезу да уредно измирује месечне обавезе које доспевају за наплату. 

  

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Панда Радио" д.о.о.-Радио Панда из Кањиже, 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.  

  

17. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

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

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

медијима; 

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

једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Обуставља се поступак. 

  

18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"ТВ Метрополис" д.o.o.-М Моја ТВ из Београда, пре истека времена на које 

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

Седници је приступио представник ПМУ Љиљана Ђурић. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада за ПМУ до 1.  маја 2016. 

године уз обавезу да уредно измирује месечне обавезе које доспевају за наплату. 

  

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Мостнет РТВ" д.о.о.-ТВ Мост нет из Прокупља, 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 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада за ПМУ до 1.  маја 2016. 

године уз обавезу да уредно измирује месечне обавезе које доспевају за наплату. 

  

 

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Телевизија Галаксија 32-ТВ Галаксија 32 из Чачка, 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 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада за ПМУ до 1.  маја 2016. 

године уз обавезу да уредно измирује месечне обавезе које доспевају за наплату. 

  

 

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе кабловском пружаоцу 

медијске услуге Nova.RS Television d.o.o.-NOVA.RS-кабловски из Београда, 
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пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона 

о електронским медијима;  

Седници је приступио представник ПМУ Јован Радуловић. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада за ПМУ до 1.  маја 2016. 

године уз обавезу да уредно измирује месечне обавезе које доспевају за наплату. 

  

 

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Мрежа 3" д.o.o.-Мрежа 3 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 

Одузима се дозвола. 

Обавестити ЈП ЕТВ о одузинању дозволе са налогом за искључење из мреже. 

Укида се обавеза плаћања накнаде. 

За доспеле а неплаћене накнаде поднети предлог за принудну наплату. 

Поднети кривичну пријаву због издавања меница супротног закону. 

  

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Мрежа 3" д.о.о.-ТВ Канал 3 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 

Одузима се дозвола. 

Обавестити ЈП ЕТВ о одузинању дозволе са налогом за искључење из мреже. 

Укида се обавеза плаћања накнаде. 

За доспеле а неплаћене накнаде поднети предлог за принудну наплату. 

Поднети кривичну пријаву због издавања меница супротног закону. 
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24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"RTV Prima Internacional" d.o.o.-ТВ Prima из Бајине Баште, 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 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада за ПМУ до 1. маја 2016. 

године уз обавезу да уредно измирује месечне обавезе које доспевају за наплату. 

  

25. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Палма" д.o.o.-ТВ Палма плус, Јагодина, пре истека времена на које је 

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

Седници је приступио представник ПМУ Зоран Јеремић. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада за ПМУ до 1.  маја 2016. 

године уз обавезу да уредно измирује месечне обавезе које доспевају за наплату. 

  

26. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Конзум Лав" д.o.o.-ТВ Лав +, Ужице, пре истека времена на које је издата 

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

Седници је приступио представник ПМУ Бранко Станковић. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада за ПМУ до 1.  маја 2016. 

године уз обавезу да уредно измирује месечне обавезе које доспевају за наплату. 

  

27. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"ТВ Банат" д.o.o.-ТВ Банат, Вршац, пре истека времена на које је издата 

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

Седници је приступио представник ПМУ Владан Радосављевић. 

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

једногласно донели 
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О Д Л У К У 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада за ПМУ до 1.  маја 2016. 

године уз обавезу да уредно измирује месечне обавезе које доспевају за наплату. 

  

28. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Santos-comerce" d.o.o. -ТВ Сантос, Зрењанин, пре истека времена на које је 

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

Седници је приступио представник ПМУ Дубравка Поповић. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада за ПМУ до 1.  маја 2016. 

године уз обавезу да уредно измирује месечне обавезе које доспевају за наплату. 

  

29. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ "Панонија" д.o.o.-ТВ Панонија, Нови Сад, пре истека времена на које је 

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

Седници је приступио представник ПМУ Здравка Ковачевић. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада за ПМУ до 1.  маја 2016. 

године уз обавезу да уредно измирује месечне обавезе које доспевају за наплату. 

  

30. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ "Четири С" д.o.o.-ТВ 4С, Бојник, 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. 

  

31. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ "Алди" д.o.o.-ТВ Алди, Прешево, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 
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Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак. 

  

32. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ "Куршум" д.o.o.-ТВ Куршумлија, Куршумлија, пре истека времена на 

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

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада за ПМУ до 1.  маја 2016. 

године уз обавезу да уредно измирује месечне обавезе које доспевају за наплату. 

  

33. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Laser Vision" d.o.o.-ТV Laser, Сврљиг, 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. 

  

34. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

А.д. РТВ "Сокобања"-ТВ Соко, Ниш, пре истека времена на које је издата 

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

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада за ПМУ до 1.  маја 2016. 

године уз обавезу да уредно измирује месечне обавезе које доспевају за наплату. 

  

35. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

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

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

медијима; 



24 

 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак. 

  

36. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

GMC Trade д.o.o.-ТВ Гем, Лазаревац, 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. 

  

37. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ "Сунце" д.o.o.-ТВ Сунце, Аранђеловац, 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 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада за ПМУ до 1.  маја 2016. 

године уз обавезу да уредно измирује месечне обавезе које доспевају за наплату. 

  

38. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Јефимија" д.o.o.-ТВ Јефимија, Крушевац, Врњачка Бања, 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 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада за ПМУ до 1.  маја 2016. 

године уз обавезу да уредно измирује месечне обавезе које доспевају за наплату. 

  

39. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Д.o.o. за маркетинг и услуге "Радио Лав"-ТВ Лав, Вршац, пре истека времена 

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

медијима; 

Седници је приступио представник ПМУ Иван Бабић. 
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Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада за ПМУ до 1.  маја 2016. 

године уз обавезу да уредно измирује месечне обавезе које доспевају за наплату. 

  

40. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Канал 9" д.о.о.-ТВ К9, Нови Сад, 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. 

  

41. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

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

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада за ПМУ до 1.  маја 2016. 

године уз обавезу да уредно измирује месечне обавезе које доспевају за наплату. 

  

42. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

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

Млави, 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. 

  

43. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Д.о.о. "Краљевачка телевизија"-KA ТВ, Краљево, пре истека времена на које 

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

Седници је приступио представник ПМУ Вера Милосављевић. 
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Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада за ПМУ до 1.  маја 2016. 

године уз обавезу да уредно измирује месечне обавезе које доспевају за наплату. 

  

44. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радио ТВ Подриње а.д.-ТВ Подриње, Лозница, 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 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада за ПМУ до 1.  маја 2016. 

године уз обавезу да уредно измирује месечне обавезе које доспевају за наплату. 

  

45. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"ТВ-5" д.о.о.-Телевизија 5 Плус, Ужице, пре истека времена на које је издата 

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

Седници је приступио представник ПМУ Бранко Станковић. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада за ПМУ до 1.  маја 2016. 

године уз обавезу да уредно измирује месечне обавезе које доспевају за наплату. 

  

46. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Мото боем транс д.о.о. огранак ТВ Транс-ТВ Транс, Неготин, 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 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада за ПМУ до 1.  маја 2016. 

године уз обавезу да уредно измирује месечне обавезе које доспевају за наплату. 

  

47. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ Царичин Град д.о.о.-ТВ Царичин Град, Лебане, пре истека времена на 
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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. 

  

48. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

РТВ Kolubara press d.o.o.-ТV "K" RTL, Лазаревац Царичин Град д.о.о.-ТВ 

Царичин Град, Лебане, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке.  

  

49. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма o броју 

неправилности код националних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) у 

вези са аудио-визуелном комерцијалном комуникацијом на основу Закона о 

електронским медијима за месец новембар 2015. године и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Поднети пријаве за прекршаје наведене у извештају против ПМУ ТВ Пинк, ТВ Б92, 

РТС1, Хепи ТВ и ТВ Прва.  

Овлашћују се адвокати да поднесу прекршајне пријаве и да заступају РЕМ пред судом.  

  

50. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „Начини испуњавања 

законских обавеза у програмима ПМУ Радио-телевизија Србије за 2015. 

годину“ и доношење одлуке; 

Срђан Миљковић пријектни аналитчар изнео је члановима Савета најважније делове 

извештаја. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се извештај.  
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Извештај објавити на веб сајту Регулатора.  

  

51. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „Начини испуњавања 

законских обавеза од стране комерцијалних ПМУ са дозволама за 

национално покривање за 2015. годину“ и доношење одлуке; 

Тијана Шећеров и Сања Ремић виши аналитчари изнеле су члановима Савета најважније 

делове извештаја. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се извештај.  

Извештај објавити на веб сајту Регулатора. 

  

52. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „Начини испуњавања 

законских услова од стране ПМУ Радио-телевизија Војоводина за 2015. 

годину“ и доношење одлуке; 

Срђан Миљковић пријектни аналитчар изнео је члановима Савета најважније делове 

извештаја. 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се извештај.  

Извештај објавити на веб сајту Регулатора. 

На веб сајту објавити саопштење са данашње седнице да су извештаји из тачке 50, 51 и 

52 усвојени на данашњој седници.  

  

53. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ ТВ 

КЦН1 покренутом на основу пријаве Александра Родића и „Adria media 

Group” због повреде личног интереса у емисији од 25. новембра, на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу 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 мера. 

На следећу седницу Савета позвати ПМУ уз извештај као и подносиоца пријаве и 

његовог пуномоћника.  
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54. Доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ ТВ Пинк 

покренутом на основу пријаве Александра Родића и „Adria media Group” 

због повреде личног интереса у емисији 21. новембра а на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак.  

  

55. Доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ ТВ Студио Б 

покренутом на основу пријаве Александра Родића и „Adria media Group” 

због повреде личног интереса у емисији од 21. новембра, на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак. 

  

56. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ ТВ 

Пинк, на основу пријаве Александра Родића и „Adria media Group” због 

повреде личног интереса у емисији од 28. новембара и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбија се пријава. 

  

57. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу на основу захтева 

Заштитника грађана о програму ПМУ Радио-телевизија Србије и доношење 

одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак. 

На следећу седницу позвати ПМУ уз извештај.  
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58. Доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ ТВ Пинк због 

садржаја у ријалитију Фарма на основу извештаја Службе за надзор и 

анализу сачињеног по службеној дужности; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак. 

  

59. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Установе информативни центар Bacskу Petrovac, 

ул. Коларова бр.4, Бачки Петровац; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге у износу од 5.163,00 

динара, 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 Петровец д.о.о. Бачки Петровац-РАДИО ПЕТРОВЕЦ 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 ПЕТРОВЕЦ и да на основу достављеног материјала сачини годишњи извештај.  

Упутити допис ПМУ о учињеној повреди ЗЕМ-а.  

  

60. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавног информативног предузећа Радио Ваљево, 

ул. Војводе Мишића бр. 21, Ваљево; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге у износу од 34.748,00 

динара, 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 ВАЉЕВО 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 ВАЉЕВО и да на основу достављеног материјала сачини годишњи извештај.  

Упутити допис ПМУ о учињеној повреди ЗЕМ-а. 

 

  

61. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јавно предузеће Радио телевизија Брус, ул. 

Братиславе Петровић бр.15, Брус; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге ТВ БРУС у износу од 

125.559,00 динара, почев од дана доношења одлуке Савета Регулатора, па убудуће, док 

за то постоје законски услови. 

Утврђује се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге РАДИО БРУС у износу 

од 6.278,00 динара, почев од дана доношења одлуке Савета Регулатора, па убудуће, док 

за то постоје законски услови. 

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

података у дозволама за пружање медијске услуге Радио-телевизија Брус д.о.о 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 РТВ БРУС и да на основу достављеног материјала сачини годишњи 

извештај.  

Упутити допис ПМУ со учињеној повреди ЗЕМ-а. 

  

62. Разматрање и доношење одлуке вези са продајом субјекта приватизације 

пружаоца медијске услуге Јaвног предузећа за радио и тeлевизијску 

делатност „Нишка телевизија“, ул. Војводе Мишића бр. 50/1, Ниш; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге у износу од 

2.002.524,00 динара, 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 НТВ 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 

НТВ и да на основу достављеног материјала сачини годишњи извештај  

упутити допис ПМУ о учињеној повреди ЗЕМ-а. 

  

 

63. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «РАДИО МЕДВЕЂА» Медвеђа; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге радио 

програма на локалном подручју коју је пружалац медијске услуге «РАДИО 

МЕДВЕЂА» ДОО Медвеђа, дужно да плаћа у износу од 2.862,00 динара, почев од дана 

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

услови; 

Одлуку којом се даје налог стручним службама Регулатора да изврше промену 

података у дозволама за пружање медијских услуга које се односе на промену 

власничке структуре, промену назива пружаоца медијске услуге и промену законског 

заступника; 

Одлуку којом се даје налог Служби за надзор и анализу програма емитера да сходно 

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

приватизације Јавног предузећа «РАДИО МЕДВЕЂА» Медвеђа 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 

  

64. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног информативног предузећа «РАДИО ПОЖЕГА» 

Пожега; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге радио 

програма на локалном подручју коју је пружалац медијске услуге «РАДИО ПОЖЕГА» 

ДОО Пожега, дужно да плаћа у износу од 11.403,00 динара, почев од дана доношења 

одлуке Савета Регулатора, па убудуће док за то буду постојале законски услови; 
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Даје се налог стручним службама Регулатора да изврше промену података у дозволама 

за пружање медијских услуга које се односе на промену власничке структуре, промену 

назива пружаоца медијске услуге и промену законског заступника; 

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 Јавног 

предузећа «РАДИО ПОЖЕГА» Пожега 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. 

  

65. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног инфоративног предузећа «БАЧКА ТОПОЛА» Бачка 

Топола; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге радио 

програма на локалном подручју коју је пружалац медијске услуге «Информативни 

центар» ДОО Бачка Топола, дужано да плаћа у износу од 12.820,00 динара, почев од дана 

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

услови. 

Даје се налог стручним службама Регулатора да изврше промену података у дозволама 

за пружање медијских услуга које се односе на промену власничке структуре и промену 

назива 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 Јавног 

информативног предузећа «БАЧКА ТОПОЛА» Бачка Топола 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. 

  

66. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа за информисање «ШУМАДИЈА» 

Аранђеловац; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге радио 

програма на подручју региона коју је пружалац медијске услуге «РТВ ШУМАДИЈА» 

ДОО Аранђеловац, дужно да плаћа у износу од 46.805,00 динара, почев од дана 



34 

 

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

услови. 

Даје се налог стручним службама Регулатора да изврше промену података у дозволама 

за пружање медијских услуга које се односе на промену власничке структуре и промену 

назива 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 Јавног 

предузећа за информисање «ШУМАДИЈА» Аранђеловац 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. 

  

67. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног информативног предузећа «РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 

ЦАРИБРОД-ДИМИТРОВГРАД» Димитровград; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге радио 

програма на локалном подручју коју је пружалац медијске услуге «РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА ЦАРИБРОД» ДОО Димитровграда, дужан да плаћа у износу од 3.893,00 

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

постојале законски услови. 

Утврђује се висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге телевизијског 

програма на локалном подручју коју је пружалац медијске услуге «РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА ЦАРИБРОД» ДОО Димитровграда, дужан да плаћа у износу од 77.858,00 

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

постојале законски услови 

Даје се налог 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. 

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 Јавног 

информативног предузећа «РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЦАРИБРОД-ДИМИТРОВГРАД» 

Димитровград 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. 

  

68. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «ТЕЛЕВИЗИЈА БЛАЦЕ» Блаце; 
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Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге 

телевизијскога програма на локалном подручју коју је пружалац медијске услуге 

«ТЕЛЕВИЗИЈА БЛАЦЕ» ДОО Блаце, дужно да плаћа у износу од 90.447,00 динара, 

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

законски услови. 

Даје се налог стручним службама Регулатора да изврше промену података у дозволама 

за пружање медијских услуга које се односе на промену власничке структуре, промену 

назива пружаоца медијске услуге и промену законског заступника. 

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 Јавног 

предузећа «ТЕЛЕВИЗИЈА БЛАЦЕ» Блаце 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. 

  

69. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Привредног друштва «ТЕЛЕВИЗИЈА ПИРОТ» Пирот; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге телевизијског 

програма на локалном подручју коју је пружалац медијске услуге Привредно друштво 

«ТЕЛЕВИЗИЈА ПИРОТ» ДОО Пирот, дужано да плаћа у износу од 711.626,00 динара, 

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

законски услови. 

Даје се налог стручним службама Регулатора да изврше промену података у дозволама 

за пружање медијских услуга које се односе на промену законског заступника пружаоца 

медијских услуга и промену власничке структуре. 

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 

Привредног друштва «ТЕЛЕВИЗИЈА ПИРОТ» ДОО Пирот 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 

  

70. Разматрање и доношење одлуке о захтеву за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге Предузећа за издавачку делатност, радио и телевизију 

„Мелос“ д.о.о., ул. Хајдук Вељкова бр. 2, Краљево-ТВ МЕЛОС; 
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Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбацује се захтев за продужење дозволе за пружање медијске услуге пружаоца медијске 

услуге Предузећа за издавачку делатност, радио и телевизију „Мелос“ д.о.о., ул. Хајдук 

Вељкова бр. 2, Краљево-ТВ МЕЛОС, број 05-3647/15 од 10.12.2015. године, као 

неблаговремен. 

  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Информативно 

пропагандни центар Кула д.о.о., ул. Максима Горког бр.1, Кула-РАДИО 

КУЛСКА КОМУНА; 

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 

Информативно пропагандни центар Кула д.о.о., ул. Максима Горког бр.1, Кула-Радио 

Кулска Комуна, у нови скраћени идентификациони знак Q radio. 

Налаже се Стручној служби да након достављања измењене дозволе за радиодифузну 

станицу од стране РАТЕЛ-а, изврши промену података у дозволи пружаоца медијске 

услуге Информативно пропагандни центар Кула д.о.о., ул. Максима Горког бр.1, Кула-Q 

radio, који се односе на промену скраћеног идентификационог знака. 

  

72. 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-С.С.С.; 

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-С.С.С. у нови скраћени идентификациони знак „REPLAY“. 

Одобрену промену скраћеног идентификационог знака емитера пружаоца медијске 

услуге Привредно друштво Ривијера Филм ДОО Београд-Стари град, ул. Трг Републике 

5/8, Београд-REPLAY, извршити у регистру издатих дозвола Регулаторног тела за 

електронске. 
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73. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Радио Талас д.о.о., Ниш, 

ул. Булевар светог цара Константина бр. 80-86-Радио Талас; 

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 услуге 

Радио Талас д.о.о., Ниш, ул. Булевар светог цара Константина бр. 80-86 -Радио Талас у,, 

Радио ИН ''. 

Налаже се Стручној служби да након достављања измењене дозволе за радиодифузну 

станицу од стране РАТЕЛ-а, изврши промену података у дозволи пружаоца медијске 

услуге Радио Талас д.о.о., Ниш, ул. Булевар светог цара Константина бр. 80-86 -Радио 

ИН, који се односе на промену идентификационог знака. 

  

74. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «ИВАЊИЧКИ РАДИО» Ивањица; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге радио 

програма на локалном подручју коју је пружалац медијске услуге «ИВАЊИЧКИ 

РАДИО» ДОО Ивањица, дужно да плаћа у износу од 12.298,00 динара, почев од дана 

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

услови; 

Даје се налог стручним службама Регулатора да изврше промену података у дозволама 

за пружање медијских услуга које се односе на промену власничке структуре, промену 

назива пружаоца медијске услуге и промену законског заступника; 

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 Јавног 

предузећа «ИВАЊИЧКИ РАДИО» Ивањица 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. 

  

75. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на које 

је издата пружаоцу медијске услуге Дом културе Бабушница из Бабушнице, 

ул. Саше Ивковића бр. 1-РАДИО БАБУШНИЦА; 

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

једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Одузима се дозволе за емитовање радио програма пре истека времена на које је издата 

пружаоцу медијске услуге услуге Дому културе Бабушница из Бабушнице, ул. Саше 

Ивковића бр. 1-РАДИО БАБУШНИЦА, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

1) Закона о електронским медијима. 

  

76. Разматрање извештаја Финансијске службе за обезбеђење средстава за 

потребе спровођења плана набавки за 2016. годину из „резерви за 

непредвиђене издатке по финансијском плану за 2015. годину“ и доношење 

одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

За потребе спровођења Плана набавки за 2016. годину обезбеђују се средства из резерви 

по Финансијском плану за 2015. годину за следеће набавке: 

1. конто 530104 услуге хостинга-75.600,00 динара са ПДВ-ом 

2. конто 5320012 вулканизерске услуге-45.000,00 динара са ПДВ-ом 

3. конто 511802 услуге гравирања-105.000,00 динара са ПДВ-ом 

4. конто 522204 уговори о делу за ангажовање лица-1.680.000,00 бруто. 

(за предизборну и изборну, кампању за 2 месеца)  

  

77. Разматрање извештаја Финансијске службе о Изменама плана набавки за 

2016 годину и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се Измена плана набавки за 2016. годину. 

  

78. Информација Службе за надзор и анализу о објављивању изречене мере од 

стране Савета РЕМ-а, пружаоца медијске услуге Хепи ТВ и доношење 

одлуке. Предмет бр: 07-2776/15/16; 

 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Савет је упознат са информацијом.  
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79. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о емисији ПМУ ТВ Прва, 

„Вече са Иваном Ивановићем“ по службеној дужности и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се пиоступак за изрицање мера. 

Позвати на следећу седницу ПМУ уз доставу извештаја.  

  

80. Разматрање захтева Адиа медија груп за достављање снимка и транскрипта 

са седнице одржане дана 10.12.2015. године и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се стручној служби да по захтеву достави део транскрипка и део снимка са 

седнице када је био присутан подносилац захтева. 

  

81. Разматрање захтева МК Гроуп за емитовање спота за хуманитарну акцију „ 

Магнет за љубав“; 

 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев.  

  

82. Разматрање дописа Владе Републике Србије у вези обраћања СОС канала; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Упутити допис Влади у коме посебно навести да РЕМ указује, што је чињено и током 

целог судског поступка, на недостатак пасивне легитимације и да при таквом ставу и 

остаје. 

  

83. Разно; 

- није било никаквих питања; 
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Седница завршена у 13:40 часова. 

У Београду,         

дана 26. јануара  2016. године                                                          

Записник сачинила Секретар Кацеларије Савета 

Драгана Таљић 

 

                    председник Савета 

Горан Караџић 

 


