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З А П И С Н И К 

                                                                                          

са 166. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 10. 

фебруара 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 

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. Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу 

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 164. редовне седнице Савета одржане дана 14. јануара 

2016. године, записника са  165. редовне седнице Савета одржане дана 26. јануара 

2016. године и записника са 249. ванредне седнице Савета одржане дана 4. 

фебруара 2016. године;  
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3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ ТВ Ултра 

због повреда одредби Правилника о заштити малолетника у области пружања 

медијских услуга и доношење одлуке. Предмет бр: 07-3285/15-3 

4. 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 и Закона о оглашавању за месец децембар 2015. године и 

доношење одлуке;  

5. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног радиодифузног предузећа СТУДИО Б;  

6. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног информативног предузећа «БЦ ИНФО» Бела Црква;  

7. Доношење одлуке о преносу дозволе издате на захтев пружаоца медијске услуге 

Предузеће у друштвеној својини за комуналне делатности „Други –октобар“, ул. 

Стевана Немање 26, Вршац- ТВ ИН Октобар бр. К153/1 од 25. марта 2013. године, 

сходно члану 78. став 2. Закона о електронским медијима;  

8. Доношење  одлуке о стављању ван снаге одлуке Савет РЕМ од 14. новембра 2015. 

године којом се одузима дозвола  пружаоцу медијске услуге Предузећу за 

радиодифузну делатност '' Радио Лим '' д.о.о. , Прибој, 12. јануара бр. 90 – Радио 

Лим  за пружање медијске услуге радија број 345/2008-2 од 19.01.2015. године;  

9. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Радио телевизија „Prima internacional“  

д.о.о. из Бајине Баште,  ул. Вука Караџића бр. 32  - ТВ Прима, за проширење 

сигнала у алотмент  Цер –Маљен;  

10. Разматрање и доношење одлуке о исправци Решења Савета РEM бр. 05- 

2662/15/16-18  од 14. јануара 2016. године; 

11. Разматрање и доношење одлуке о исправци Решења Савета РЕМ бр. 05-

2172/15/16-14  од 14. јануара 2016. године;  

12. Разматрање и доношење одлуке о исправци Решења Савета Регулара бр. 05-

2201/15/16-16  од 16. децембра 2015. године;  

13. Информација о пресуди Управног суда бр. 14 У 1444/14 од 17.12.2015. године 

којом је уважена тужба „Palma LTD“, Београд, ул. Стевана Бракуса бр. 6 – ТВ 

Палма поднета против закључка председника Савета Републичке радиодифузне 

агенције бр. 1011/06 од 18.12.2006. године;  

14. Извештај са 43. састанка Контакт комитета за примену Директиве о АВМ 

услугама;  

15. Разматрање захтева Иване Павловић, Центар за истраживање, транспарентност и 

одговорност (ЦРТА), Београд за достављање копије гласачких листића чланова 

Савета Регулаторног тела за електронске медије приликом гласања за избор 

чланова Управног одбора Јавне медијске установе „Радио – телевизија Србије“ – 

РТС;  

16. Разно; 

1. Усвајање дневног реда; 

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

2. Разматарње захтева Финансијске службе за Предлог измене плана набавки за 

2016. годину регулаторног тела за електронске медије и доношење одлуке; 

3. Информације Службе за надзор и анализу  о емитовању  ТВ спота „Прави 

програм за прави узраст“; 

4. Доношење одлуке о представљању и заступању Регулатора након престанка 

мандата председнику Савета 17.02.2016. године, а до избора новог председника 

Савета; 

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

усвојио допуњен дневни ред 166. редовне седнице: 

1. Усвајање дневног реда; 

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

јануара 2016. године, записника са  165. редовне седнице Савета одржане 

дана 26. јануара 2016. године и записника са 249. ванредне седнице Савета 

одржане дана 4. фебруара 2016. године;  

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

Ултра због повреда одредби Правилника о заштити малолетника у области 

пружања медијских услуга и доношење одлуке. Предмет бр: 07-3285/15-3 

4. 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 и Закона о оглашавању за месец децембар 2015. 

године и доношење одлуке;  

5. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног радиодифузног предузећа СТУДИО Б;  

6. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног информативног предузећа «БЦ ИНФО» Бела Црква;  

7. Доношење одлуке о преносу дозволе издате на захтев пружаоца медијске 

услуге Предузеће у друштвеној својини за комуналне делатности „Други –

октобар“, ул. Стевана Немање 26, Вршац- ТВ ИН Октобар бр. К153/1 од 25. 

марта 2013. године, сходно члану 78. став 2. Закона о електронским 

медијима;  

8. Доношење  одлуке о стављању ван снаге одлуке Савет РЕМ од 14. новембра 

2015. године којом се одузима дозвола  пружаоцу медијске услуге Предузећу 

за радиодифузну делатност '' Радио Лим '' д.о.о. , Прибој, 12. јануара бр. 90 – 

Радио Лим  за пружање медијске услуге радија број 345/2008-2 од 19.01.2015. 

године;  

9. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Радио телевизија „Prima 

internacional“  д.о.о. из Бајине Баште,  ул. Вука Караџића бр. 32  - ТВ Прима, 

за проширење сигнала у алотмент  Цер –Маљен;  

10. Разматрање и доношење одлуке о исправци Решења Савета РEM бр. 05- 

2662/15/16-18  од 14. јануара 2016. године; 

11. Разматрање и доношење одлуке о исправци Решења Савета РЕМ бр. 05-

2172/15/16-14  од 14. јануара 2016. године;  
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12. Разматрање и доношење одлуке о исправци Решења Савета Регулара бр. 05-

2201/15/16-16  од 16. децембра 2015. године;  

13. Информација о пресуди Управног суда бр. 14 У 1444/14 од 17.12.2015. године 

којом је уважена тужба „Palma LTD“, Београд, ул. Стевана Бракуса бр. 6 – 

ТВ Палма поднета против закључка председника Савета Републичке 

радиодифузне агенције бр. 1011/06 од 18.12.2006. године;  

14. Извештај са 43. састанка Контакт комитета за примену Директиве о АВМ 

услугама;  

15. Разматрање захтева Иване Павловић, Центар за истраживање, 

транспарентност и одговорност (ЦРТА), Београд за достављање копије 

гласачких листића чланова Савета Регулаторног тела за електронске 

медије приликом гласања за избор чланова Управног одбора Јавне 

медијске установе „Радио – телевизија Србије“ – РТС;  

16. Разматрање захтева 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; 

17. Разматарње захтева Финансијске службе за Предлог измене плана набавки 

за 2016. годину регулаторног тела за електронске медије и доношење 

одлуке; 

18. Информације Службе за надзор и анализу  о емитовању  ТВ спота „Прави 

програм за прави узраст“; 

19. Доношење одлуке о представљању и заступању Регулатора након 

престанка мандата председнику Савета 17.02.2016. године, а до избора новог 

председника Савета; 

20. Разно;  

  

2. Усвајање записника са 164. редовне седнице Савета одржане дана 14. јануара 

2016. године, записника са  165. редовне седнице Савета одржане дана 26. 

јануара 2016. године и записника са 249. ванредне седнице Савета одржане 

дана 4. фебруара 2016. године;  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се записник са 164. редовне седнице Савета одржане дана 14. јануара 2016. 

године, записник са  165. редовне седнице Савета одржане дана 26. јануара 2016. године 

и записник са 249. ванредне седнице Савета одржане дана 4. фебруара 2016. године. 

  

3. Доношење одлуке о представљању и заступању Регулатора након престанка 

мандата председнику Савета 17.02.2016. године, а до избора новог 

председника Савета;  

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

већином донели 
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О Д Л У К У 

 

Горан Петровић, заменик председника Савета ће руководити Саветом, заступати  и 

представљати Регулатора са свим правима и обавезама председника Савета. 

Констатује се да је члан Савета Божидар Николић гласао против. 

  

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

Ултра због повреда одредби Правилника о заштити малолетника у области 

пружања медијских услуга 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 ПМУ ТВ Ултра. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења.  

  

5. 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 и Закона о оглашавању за месец децембар 2015. 

године и доношење одлуке; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца медијских 

услуга Предузеће за информисање и маркетинг Pink Internacional Company Друштво са 

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

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

Nacionalna Happy TV , Прва телевизија Д.О.О. – Прва, Јавне медијске установе Радио-

телевизије Србије, РТС1 у вези са повредама одредби члана 56.2 

57.2;57.3;58.1;58.2.3;58.2.4;67.1;67.4;67.5;67.7.2;67.10;67.11; 67.14 и 67.16 Закона о 

електронских медија, а по извештају Службе за надзор и анализу за месец децембар 2015. 

године и Предузећа за информисање и маркетинг Pink Internacional Company Друштво са 

ограниченом одговорношћу - ТВ Пинк у вези са повредама одредби члана 6.1 Закона о 

оглашавању. 

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

заступају РЕМ пред надлежним судом.  
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6. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног радиодифузног предузећа СТУДИО Б; 

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 право на пружање 

медијске услуге радио програма на региону Града Београд коју је пружалац медијске 

услуге Радиодифузно предузеће «Студио Б» ДОО Београд, дужано да плаћа у износу од 

500.173,00 динара, почев од дана доношења одлуке Савета Регулатора, па убудуће док за 

то буду постојале законски услови; 

 

Доноси се решење којим се утврђује висина годишње накнаде за право на пружање 

медијске услуге телевизијског програма на региону Града Београд коју је пружалац 

медијске услуге Радиодифузно предузеће «Студио Б» ДОО Београд, дужано да плаћа у 

износу од 10.003.461,00 динара, почев од дана доношења одлуке Савета Регулатора, па 

убудуће док за то буду постојале законски услови; 

 

Доноси се одлука којом се даје налог стручним службама Регулатора да изврше промену 

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

структуре, лица овлашћеног за заступање и промену назива пружаоца медијске услуге; 

 

Доноси се одлука којом се 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.  

  

7. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног информативног предузећа «БЦ ИНФО» Бела Црква; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Доносии се решење решење којим се утврђује висина годишње накнаде за право на 

пружање медијске услуге радио програма на локалном подручју коју је пружалац 
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медијске услуге «Информативно предузеће БЦ ИНФО» ДОО Бела Црква, дужано да 

плаћа у износу од 6.682,00 динара, почев од дана доношења одлуке Савета Регулатора, 

па убудуће док за то буду постојале законски услови. 

 

Доноси се одлука којом се даје 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; 

 

Доноси се одлука 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 информативног предузећа «БЦ ИНФО» Бела Црква 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.  

  

8. Доношење одлуке о преносу дозволе издате на захтев пружаоца медијске 

услуге Предузеће у друштвеној својини за комуналне делатности „Други –

октобар“, ул. Стевана Немање 26, Вршац- ТВ ИН Октобар бр. К153/1 од 25. 

марта 2013. године, сходно члану 78. став 2. Закона о електронским медијима; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Прихвата се захтев пружаоца медијске услуге ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ДРУГИ-ОКТОБАР, ВРШАЦ , ул. Стевана Немање 26, Вршац- ТВ ИН Октобар да се 

дозвола издата на захтев бр. К153/1 од 25. марта 2013. године пренесе на Румунско 

удружење "ВИКТОРИА", ул. Патријарха Рајачића 22, Вршац, сходно члану 78. став 2. 

Закона о електронским медијима.  

  

9. Доношење  одлуке о стављању ван снаге одлуке Савет РЕМ од 14. новембра 

2015. године којом се одузима дозвола  пружаоцу медијске услуге Предузећу 

за радиодифузну делатност '' Радио Лим '' д.о.о. , Прибој, 12. јануара бр. 90 – 

Радио Лим  за пружање медијске услуге радија број 345/2008-2 од 19.01.2015. 

године; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Ставља се ван снаге одлука Савета од  14. новембра 2015. године. године којом се 

одузима дозвола за емитовање радио програма пре истека времена на које је издата 

пружаоцу медијске услуге Предузећу за радиодифузну делатност '' Радио Лим '' д.о.о. , 
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Прибој, 12. јануара бр. 90 – Радио Лим због због постојања разлога предвиђеног чланом 

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

  

10. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Радио телевизија „Prima 

internacional“  д.о.о. из Бајине Баште,  ул. Вука Караџића бр. 32  - ТВ Прима, 

за проширење сигнала у алотмент  Цер –Маљен; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

  

11. Разматрање и доношење одлуке о исправци Решења Савета РEM бр. 05- 

2662/15/16-18  од 14. јануара 2016. године; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

ИСПРАВЉА СЕ Решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број 05-

2662/15/16-18  од 14. јануара 2016. године тако што:  

у изреци, други став, други ред, уместо датума „ 10.12.2015.“ треба да пише 

„14.01.2016.“. 

У осталом делу решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број 05-

2662/15/16-18 од 14. јануара 2016. године остаје неизмењено. 

Ова исправка производи правно дејство од дана од којег правно дејство има решење које 

се исправља. 

  

 

12. Разматрање и доношење одлуке о исправци Решења Савета РЕМ бр. 05-

2172/15/16-14  од 14. јануара 2016. године; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

ИСПРАВЉА СЕ Решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број 05-

2172/15/16-14  од 14. јануара 2016. године тако што:  

у изреци, други став, други ред, уместо датума „ 10.12.2015.“ треба да пише 

„14.01.2016.“. 
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У осталом делу решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број 05-

2172/15/16-14 од 14. јануара 2016. године остаје неизмењено. 

 

Ова исправка производи правно дејство од дана од којег правно дејство има решење које 

се исправља. 

  

13. Разматрање и доношење одлуке о исправци Решења Савета Регулара бр. 05-

2201/15/16-16  од 16. децембра 2015. године; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

ИСПРАВЉА СЕ Решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број 05-

2201/15/16-16  од 16. децембра 2015. године тако што:  

у изреци, други став, други ред, уместо датума „ 10.12.2015.“ треба да пише 

„16.12.2015.“. 

У осталом делу решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број 05-

2201/15/16-16 од 16. децембра 2015. године остаје неизмењено. 

Ова исправка производи правно дејство од дана од којег правно дејство има решење које 

се исправља. 

  

14. Информација о пресуди Управног суда бр. 14 У 1444/14 од 17.12.2015. године 

којом је уважена тужба „Palma LTD“, Београд, ул. Стевана Бракуса бр. 6 – 

ТВ Палма поднета против закључка председника Савета Републичке 

радиодифузне агенције бр. 1011/06 од 18.12.2006. године;  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови савета упознати са Информацијом. 

  

15. Извештај са 43. састанка Контакт комитета за примену Директиве о АВМ 

услугама; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови савета упознати са Извештајем. 
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16. Разматрање захтева Иване Павловић, Центар за истраживање, 

транспарентност и одговорност (ЦРТА), Београд за достављање копије 

гласачких листића чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије 

приликом гласања за избор чланова Управног одбора Јавне медијске 

установе „Радио – телевизија Србије“ – РТС;  

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Халаже се стручној служби да упути допис следеће садржине: 

у вези са Вашим захтевом за достављање копије гласачких листића чланова Савета 

Регулаторног тела за електронске медије приликом гласања за избор чланова Управног 

одбора Јавне медијске установе „Радио – телевизија Србије“ – РТС,  обавештавамо Вас 

о следећем: 

Гласање за избор чланова управног одбора обавезно је тајно, сходно одредби из члана 

23. Статута Републичке радиодифузне агенције („Сл. гласник РС“, број 102/05). 

Одредбом из члана 70. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ", бр. 

33/97, 31/2001 и „Службени гласник РС", бр. 30/2010) предвиђено је да ,,... Не могу се 

разгледати ни преписивати, односно фотокопирати: записник о већању и гласању, 

службени реферати и нацрти решења, као ни списи који се воде као поверљиви, ако би 

се тиме могла осујетити сврха поступка или ако се то противи јавном интересу или 

оправданом интересу једне од странака или трећег лица...“ 

На основу наведене законске одредбе, а имајући у виду да гласачки листићи, у 

конкретном случају, представљају део записника о већању и гласању и да су поверљиви 

документи у смислу члана 69 истог закона, то Вам се копије истих не можемо доставити. 

Такође, гласачки листићи су након спроведене процедуре гласања ковертирани и једино 

се могу доставити суду на његов захтев.  

Одлука Савета Регулаторног тела за електронске медије о именовању чланова Управног 

одбора Јавне медијске установе „Радио – телевизија Србије“ – РТС број 01-3384/15/16-

56 од 14. јануара 2016. године, која је објављена на веб сајту Регулатора и дневном листу 

„Политика“, представља резулат гласања чланова Савета.  

 

Допис ће потписати председник Савета Регулатора.  

  

17. Разматрање захтева 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 
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За потребе спровођења Плана набавки за 2016. годину обезбеђују се средства из 

резерви по Финансијском плану за 2015. годину за следеће набавке: 

 

конто 552101 услуге осигурања лица колективно – 2.000,00 динара са ПДВ-ом; 

конто 552102  услуге осигурања моторних возила – 303.500,00 динара са ПДВ-ом; 

конто 532002 услуге за одржавање клима уређаја – 166.200,00 динара са ПДВ-ом; 

конто 511301 рачунарски материјал– 549.000,00 динара са ПДВ-ом; 

конто 511804 услуге штампања – 302.000,00 динара са ПДВ-ом; 

конто 511303 ауто гуме – 18.000,00 динара са ПДВ-ом; 

конто 511102 резервни делови за рачунарски опрему – 470.000,00 дин. са ПДВ-ом 

конто 511101 материјал за расвету – 60.000,00 динара са ПДВ-ом; 

конто 539303 услуге контроле ПП апарата – 6.000,00 динара са ПДВ-ом; 

конто 532009  услуге сервисирања возила – 83.781,00 динара са ПДВ-ом; 

конто 559901 услуге превођења – 60.000,00 динара са ПДВ-ом; 

конто 529212 остала давања уз солидарну помоћ запосленима – 250.000,00 динара 

са ПДВ-ом.     

У осталом делу План набавки РЕМ-а за 2016. годину остаје непромењен. 

  

18. Разматарње захтева Финансијске службе за Предлог измене плана набавки 

за 2016. годину 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 

Усваја се Измена плана набавки за 2016. годину. 

  

19. Информације Службе за надзор и анализу  о емитовању  ТВ спота „Прави 

програм за прави узраст“; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови савета упознати са Информацијом. 
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Налаже се стручној служби да обавести ПМУ да су обавезни да емитују наведени спот 

на начин на који је раније наведено. 

  

20. Разно; 

20.1 Председник Савета затражио је ванредни дводневни мониторинг над ПМУ 

ТВ БН и ТВ ОБН због информације да су почели да емитују садржаје који 

су забрањени ( Прорицање судбине); 

20.2 Председник Савета затражио је информацију које је Упутство на снази за 

потребе праћења избора и да ли је служба припремљена за ту врсту надзора;  

 

Седница завршена у 14:20 часова. 

У Београду,         

дана 10. фебруара 2016. године                                                          

Записник сачинила Секретар Кацеларије Савета 

Драгана Таљић 

 

                    председник Савета 

Горан Караџић 

 


