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З А П И С Н И К 

                                                                                          

са 168. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 16. 

марта 2016. године, са почетком у 11.00 часова. 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Гордана Суша 

3. Слободан Вељковић 

4. Божидар Николић 

5. Оливера Зекић 

6. Милош Рајковић 

7. Александра Јанковић 

 

Седници су присуствовали и: 

1. Ненад Јанковић, генерални секретар 

2. Душица Благојевић, начелник правне службе 

3. Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу 

4. Никола Попмихајлов, медијски аналитичар 

 

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 заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић 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 167. редовне седнице Савета одржане дана 9. марта 2016. 

године; 

3. Доношење одлуке у поступку покренутом по пријави Небојше Човића због 

повреде личног интереса, против ПМУ ТВ КЦН1 на основу извештаја Службе за 

надзор и анализу. 

4. Доношење одлуке у поступку покренутом на основу захтева Заштитника грађана 

бр. 05-508/15 због откривања идентитета малолетника у програму ПМУ Радио-
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телевизија Србије у емисији „Јутарњи дневник“ и „Дневник 2“ и доношење 

одлуке; 

5. Доношење одлуке у поступку покренутом на основу извештаја Службе за надзор 

и анализу, урађеног због повреде права малолетника у емисији ПМУ ТВ Прва, 

„Вече са Иваном Ивановићем“ и доношење одлуке;  

6. Доношење одлуке на основу извештаја Службе за надзор и анализу о програму 

ПМУ ТВ Ултра због повреда одредби Правилника о заштити малолетника у 

области пружања медијских услуга;  

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу (извештај бр: 1) о програму 

ПМУ ТВ Пинк, „Медијско блато“ емитоване 18. и 19. јануара 2016. године по 

пријави АДМ, Александра Родића  због повреде личног интереса и НУНС-а и 

доношење одлуке; 

8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу (предмет бр. 2) о програму 

ПМУ ТВ Пинк, „Тешка реч“ емитоване 25. јануара 2016. године по пријави АДМ 

и Александра Родића због повреде личног интереса и доношење одлуке; 

9. Доношење одлуке у поступку покренутом на основу извештаја Службе за надзор 

и анализу, урађеног због повреде више одредби Законских и подзаконских аката 

у емисији, ријалитију „Парови“ – Голи живот на дан 23-24- фебруар 2016. године  

Хепи ТВ; 

10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

„Парови“ емитованом на Хепи ТВ дана 16.2.2016. године због вулгарног  говора 

као и учешће малолетника у емисији, чиме су учиње повреде одредби законских 

и подзаконских аката; 

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

„Парови“ емитованом дана 27-28.2.2016. године на Хепи ТВ и могуће повреде 

одредби којима се забрањује говор мржње и доношење одлуке;  

12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

„Парови“ – Голи живот емитованом дана 1.3.2016.  на Хепи ТВ и могуће повреде 

одредби Закона о електронским медијима и Правилника о заштити људских права 

у области пружања медијских услуга због садржаја са елементима порнографије;  

13. Извештај Службе за надзор и анализу о досадашњем току предизборних 

активности; 

14. Извештај Службе за надзор и анализу о пријави Вукашина Обрадовића коју је 

поднео због повреде личног интереса од стране ПМУ ТВ Пинк и доношење 

одлуке; 

15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге   Радиодифузно предузеће "Б92" а.д. – 

ТВ Б92 из Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  

16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге   Радиодифузно предузеће Прва 

телевизија д.о.о. – ТВ Прва из Београда због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8 Закона о електронским медијима;  

17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Радиодифузно предузеће Прва 

телевизија д.о.о. – ТВ Прва Плус - кабловски ПМУиз Београда због постојања 

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

18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Radio Index d.o.o. – Radio Index из 
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Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Радиодифузно предузеће "Б92" а.д. – 

Radio Play из Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона 

о електронским медијима;  

20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге "Студио Б" – Студио Б-кабловски 

ПМУиз Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

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

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

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

22. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за  право 

на пружање медијске услуге телевизијског програма путем електронске 

комуникационе  мреже (кабловска дистрибуција медијских садржаја) за пружоца 

медијске услуге: „Новосадска ТВ“ д.о.о. из Новог Сада, Трг Слободе бр.3- 

Новосадска ТВ , зона покривања: град Нови Сад и Зона покривања: општина 

Бачка Паланка; 

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе бр. 207/2008-1 од 02.07.2014. 

године за емитовање радио програма на локалном подручју пре истека времена на 

које је издата Предузећу за производњу, трговину и услуге „Руф“ д.о.о., Петровац 

на Млави, ул. Српских владара бр. 528 – Радио Кучево;  

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

услуге на захтев DRUŠTVА SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

INFORMATIVNO- PROPAGANDNI CENTAR KULA,  ул. Максима Горког 1, 

Кула- Q  бр. 05-615/16 од 02.03.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

25. Разно. 

 

 

1. Усвајање дневног реда; 

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

усвојио допуњен дневни ред 168. редовне седнице: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 167. редовне седнице Савета одржане дана 9. марта 

2016. године; 

3. Доношење одлуке у поступку покренутом по пријави Небојше Човића због 

повреде личног интереса, против ПМУ ТВ КЦН1 на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу. 

4. Доношење одлуке у поступку покренутом на основу захтева Заштитника 

грађана бр. 05-508/15 због откривања идентитета малолетника у програму 

ПМУ Радио-телевизија Србије у емисији „Јутарњи дневник“ и „Дневник 2“ 

и доношење одлуке; 
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5. Доношење одлуке у поступку покренутом на основу извештаја Службе за 

надзор и анализу, урађеног због повреде права малолетника у емисији ПМУ 

ТВ Прва, „Вече са Иваном Ивановићем“ и доношење одлуке;  

6. Доношење одлуке на основу извештаја Службе за надзор и анализу о 

програму ПМУ ТВ Ултра због повреда одредби Правилника о заштити 

малолетника у области пружања медијских услуга;  

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу (извештај бр: 1) о 

програму ПМУ ТВ Пинк, „Медијско блато“ емитоване 18. и 19. јануара 2016. 

године по пријави АДМ, Александра Родића  због повреде личног интереса и 

НУНС-а и доношење одлуке; 

8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу (предмет бр. 2) о програму 

ПМУ ТВ Пинк, „Тешка реч“ емитоване 25. јануара 2016. године по пријави 

АДМ и Александра Родића због повреде личног интереса и доношење одлуке; 

9. Доношење одлуке у поступку покренутом на основу извештаја Службе за 

надзор и анализу, урађеног због повреде више одредби Законских и 

подзаконских аката у емисији, ријалитију „Парови“ – Голи живот на дан 23-

24- фебруар 2016. године  Хепи ТВ; 

10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

„Парови“ емитованом на Хепи ТВ дана 16.2.2016. године због вулгарног  

говора као и учешће малолетника у емисији, чиме су учиње повреде одредби 

законских и подзаконских аката; 

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

„Парови“ емитованом дана 27-28.2.2016. године на Хепи ТВ и могуће повреде 

одредби којима се забрањује говор мржње и доношење одлуке;  

12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

„Парови“ – Голи живот емитованом дана 1.3.2016.  на Хепи ТВ и могуће 

повреде одредби Закона о електронским медијима и Правилника о заштити 

људских права у области пружања медијских услуга због садржаја са 

елементима порнографије;  

13. Извештај Службе за надзор и анализу о досадашњем току предизборних 

активности; 

14. Извештај Службе за надзор и анализу о пријави Вукашина Обрадовића коју 

је поднео због повреде личног интереса од стране ПМУ ТВ Пинк и доношење 

одлуке; 

15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге   Радиодифузно предузеће "Б92" 

а.д. – ТВ Б92 из Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима;  

16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге   Радиодифузно предузеће Прва 

телевизија д.о.о. – ТВ Прва из Београда због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;  

17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге Радиодифузно предузеће Прва 

телевизија д.о.о. – ТВ Прва Плус - кабловски ПМУиз Београда због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским 

медијима 

18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге Radio Index d.o.o. – Radio Index из 
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Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге Радиодифузно предузеће "Б92" 

а.д. – Radio Play из Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима;  

20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге "Студио Б" – Студио Б-

кабловски ПМУиз Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима; 

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

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

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

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

право на пружање медијске услуге телевизијског програма путем 

електронске комуникационе  мреже (кабловска дистрибуција медијских 

садржаја) за пружоца медијске услуге: „Новосадска ТВ“ д.о.о. из Новог Сада, 

Трг Слободе бр.3- Новосадска ТВ , зона покривања: град Нови Сад и Зона 

покривања: општина Бачка Паланка; 

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе бр. 207/2008-1 од 02.07.2014. 

године за емитовање радио програма на локалном подручју пре истека 

времена на које је издата Предузећу за производњу, трговину и услуге „Руф“ 

д.о.о., Петровац на Млави, ул. Српских владара бр. 528 – Радио Кучево;  

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

услуге на захтев DRUŠTVА SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

INFORMATIVNO- PROPAGANDNI CENTAR KULA,  ул. Максима Горког 1, 

Кула- Q  бр. 05-615/16 од 02.03.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

25. Разно. 

  

2. Усвајање записника са 167. редовне седнице Савета одржане дана 9. марта 

2016. године; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се записник са 167. редовне седнице Савета одржане дана 9. марта 2016. 

године. 

  

3. Доношење одлуке у поступку покренутом по пријави Небојше Човића због 

повреде личног интереса, против ПМУ ТВ КЦН1 на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу. 

Седници су приступили заступник Небојше Човића адвокат Зоран Тошковић, и 

представник ПМУ, Владан Митић. 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета већином донели 

О Д Л У К У 

Изриче се мера упозорења ПМУ ТВ КЦН1 због кршења одредби члана 54. Закона о 

електронским медијима, члана 8. став 1. и 2., члана 29 став 1, члана 30 став 1 и члана 32 

став 1, Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга. 

  

4. Доношење одлуке у поступку покренутом на основу захтева Заштитника 

грађана бр. 05-508/15 због откривања идентитета малолетника у програму 

ПМУ Радио-телевизија Србије у емисији „Јутарњи дневник“ и „Дневник 2“ 

и доношење одлуке; 

 

Седници је приступио представник ПМУ Војкан Топаловић. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак за изрицање мера против РТС1, с тим што ће се исти  упозорити 

да треба да повећа уредничку пажњу.  

Обавестити Заштитника грађана о донетој одлуци.  

  

5. Доношење одлуке у поступку покренутом на основу извештаја Службе за 

надзор и анализу, урађеног због повреде права малолетника у емисији ПМУ 

ТВ Прва, „Вече са Иваном Ивановићем“ и доношење одлуке; 

Седници су приступила представница  ПМУ Ана Шушњар. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Изриче се мера опомене ПМУ ТВ Прва због кршења одредби члана 24 ставови 1. и 2. 

Правилника о заштити малолетника у области пружања медијских услуга у емисији Вече 

са Иваном Ивановићем.  

  

6. Доношење одлуке на основу извештаја Службе за надзор и анализу о 

програму ПМУ ТВ Ултра због повреда одредби Правилника о заштити 

малолетника у области пружања медијских услуга; 

Седници су приступили директорка ПМУ Александра Ћирић и адвокат Жарко 

Боровчанин. 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак за изрицање мера против ПМУ ТВ Ултра због повреда одредби 

Правилника о заштити малолетника у области пружања медијских услуга.  

  

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу (извештај бр: 1) о 

програму ПМУ ТВ Пинк, „Медијско блато“ емитоване 18. и 19. јануара 2016. 

године по пријави АДМ, Александра Родића  због повреде личног интереса и 

НУНС-а и доношење одлуке; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

Позвати представника ПМУ и подносиоца пријаве на следећу седницу Савета.  

  

8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу (предмет бр. 2) о програму 

ПМУ ТВ Пинк, „Тешка реч“ емитоване 25. јануара 2016. године по пријави 

АДМ и Александра Родића због повреде личног интереса и доношење одлуке; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

Позвати представника ПМУ и подносиоца пријаве на следећу седницу Савета.  

  

9. Доношење одлуке у поступку покренутом на основу извештаја Службе за 

надзор и анализу, урађеног због повреде више одредби Законских и 

подзаконских аката у емисији, ријалитију „Парови“ – Голи живот на дан 23-

24- фебруар 2016. године  Хепи ТВ; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 
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Позвати представника ПМУ и подносиоца пријаве на следећу седницу Савета.  

  

10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

„Парови“ емитованом на Хепи ТВ дана 16.2.2016. године због вулгарног  

говора као и учешће малолетника у емисији, чиме су учиње повреде одредби 

законских и подзаконских аката; 

  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

Позвати представника ПМУ и подносиоца пријаве на следећу седницу Савета.  

  

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

„Парови“ емитованом дана 27-28.2.2016. године на Хепи ТВ и могуће повреде 

одредби којима се забрањује говор мржње и доношење одлуке;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

Позвати представника ПМУ и подносиоца пријаве на следећу седницу Савета.  

  

12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

„Парови“ – Голи живот емитованом дана 1.3.2016.  на Хепи ТВ и могуће 

повреде одредби Закона о електронским медијима и Правилника о заштити 

људских права у области пружања медијских услуга због садржаја са 

елементима порнографије;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

Позвати представника ПМУ и подносиоца пријаве на следећу седницу Савета.  
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13. Извештај Службе за надзор и анализу о досадашњем току предизборних 

активности; 
 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К А 

Констатује се да су чланови Савета упознати са извештајем Службе за надзор и анализу 

о досадашњем току предизборних активности. 

  

14. Извештај Службе за надзор и анализу о пријави Вукашина Обрадовића коју 

је поднео због повреде личног интереса од стране ПМУ ТВ Пинк и доношење 

одлуке; 
 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

 

Позвати подносиоца пријаве Вукашина Обрадовића да изврши увид у предмет и допуни 

пријаву. 

  

15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге   Радиодифузно предузеће "Б92" 

а.д. – ТВ Б92 из Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима;  

 

Седници су приступили преставници ПМУ Димитриос Пападопулос и Гордана Миздрак. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада до 20. маја 2016. године 

полагањем меница уз обавезу уредног измирења месечних обавеза које доспевају на 

наплату. 

 

  

16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге   Радиодифузно предузеће Прва 
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телевизија д.о.о. – ТВ Прва из Београда због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;  

 

Седници су приступили преставници ПМУ Димитриос Пападопулос и Ана Шушњар. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада до 20. маја 2016. године 

полагањем меница уз обавезу уредног измирења месечних обавеза које доспевају на 

наплату. 

 

  

17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге Радиодифузно предузеће Прва 

телевизија д.о.о. – ТВ Прва Плус - кабловски ПМУиз Београда због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским 

медијима; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада до 20. маја 2016. године 

полагањем меница уз обавезу уредног измирења месечних обавеза које доспевају на 

наплату. 

  

18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге Radio Index d.o.o. – Radio Index из 

Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  

Седници је приступио преставник ПМУ Саша Вулетић. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада до 15. маја 2016. године.  

 

  

19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге Радиодифузно предузеће "Б92" 
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а.д. – Radio Play из Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење доспелих накнада до 20. маја 2016. године 

полагањем меница уз обавезу уредног измирења месечних обавеза које доспевају на 

наплату. 

 

  

20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге "Студио Б" – Студио Б-

кабловски ПМУиз Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8 Закона о електронским медијима; 

Седници су приступили преставници ПМУ Олга Момировић и Гордана Бошковић 

Николић. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

ПМУ се оставља накнадни рок за измирење половине доспелих накнада до 20. маја 2016. 

године  уз обавезу редовног измирења месечних обавеза које доспевају на наплату. 

 

  

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

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

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

  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак одузимања дозволе за емитовање програма пружаоцу медијске 

услуге "ТВ-5" д.о.о.– Телевизија 5 Плус из Ужица због постојања разлога из члана 89 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 
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22. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за  

право на пружање медијске услуге телевизијског програма путем 

електронске комуникационе  мреже (кабловска дистрибуција медијских 

садржаја) за пружоца медијске услуге: „Новосадска ТВ“ д.о.о. из Новог Сада, 

Трг Слободе бр.3- Новосадска ТВ , зона покривања: град Нови Сад и Зона 

покривања: општина Бачка Паланка; 
 

Након спроведене дискусије, заменик председника 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 путем електронске комуникационе  мреже, на локалном 

подручју – град Нови Сад коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге „Новосадска 

ТВ“ д.о.о. из Новог Сада, Трг Слободе бр.3- Новосадска ТВ , и то од .....2016. године, па 

убудуће док за то постоје услови,  у износу од 131.440,00 динара. 

 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ „Новосадска ТВ“ д.о.о. из Новог Сада, Трг Слободе бр.3- Новосадска 

ТВ, да на име месечне накнаде за пружање медијске услуге телевизијског програма 

уплаћује износ од 10.953,33 динара   

на рачун Регулаторног тела за електронске медије број 840-978627-49,  

са назнаком – сврха плаћања: 

Уплата месечне накнаде за право на пружање медијске услуге телевизијског програма на  

локалном подручју,       

и позивом на број овог решења, 

почев од ...... 2016. године па убудуће, док за то постоје законски услови, тако што ће 

уплату вршити од првог до петог у месецу за текући месец, а под претњом принудног 

извршења.  

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари.  

 

 

Нацрт предлога за зону покривања Општина Бачка Паланка 

 

П Р И В Р Е М Е Н О   Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге 

телевизијског програма путем електронске комуникационе  мреже, на локалном 

подручју – општина Бачка Паланка коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге 

„Новосадска ТВ“ д.о.о. из Новог Сада, Трг Слободе бр.3- Новосадска ТВ , и то од .....2016. 

године, па убудуће док за то постоје услови,  у износу од 21.364,00 динара. 
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ОБАВЕЗУЈЕ СЕ „Новосадска ТВ“ д.о.о. из Новог Сада, Трг Слободе бр.3- Новосадска 

ТВ, да на име месечне накнаде за пружање медијске услуге телевизијског програма 

уплаћује износ од  1.783,33 динара  на рачун Регулаторног тела за електронске медије 

број 840-978627-49,  

са назнаком – сврха плаћања: 

Уплата месечне накнаде за право на пружање медијске услуге телевизијског програма на  

локалном подручју, и позивом на број овог решења, почев од ...... 2016. године па 

убудуће, док за то постоје законски услови, тако што ће уплату вршити од првог до петог 

у месецу за текући месец, а под претњом принудног извршења.  Ово решење престаје да 

важи доношењем решења о главној ствари.  

 

  

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе бр. 207/2008-1 од 02.07.2014. 

године за емитовање радио програма на локалном подручју пре истека 

времена на које је издата Предузећу за производњу, трговину и услуге „Руф“ 

д.о.о., Петровац на Млави, ул. Српских владара бр. 528 – Радио Кучево;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола Регулаторног тела за електронске медије за пружање медијске услуге 

на локалном подручју Предузећу за производњу, трговину и услуге „Руф“ д.о.о., 

Петровац на Млави, ул. Српских владара бр. 528 – Радио Кучево, бр. 207/2008-1 од 

02.07.2014. године, пре истека времена на које је издата. 

 

Брише се дозвола Регулаторног тела за електронске медије бр. 207/2008-1 од 02.07.2014. 

године за емитовање радио програма на локалном подручју Предузећу за производњу, 

трговину и услуге „Руф“ д.о.о., Петровац на Млави, ул. Српских владара бр. 528 – Радио 

Кучево из Регистра медијских услуга. 

 

Укида се Решење Савета Републичке радиодифузне агенције бр. 3247/09 од 20.07.2009. 

године за утврђивање висине годишње накнаде за емитовање радио програма Предузећа 

за производњу, трговину и услуге „Руф“ д.о.о., Петровац на Млави, ул. Српских владара 

бр. 528 – Радио Кучево. 

 

Налаже се Предузећу за производњу, трговину и услуге „Руф“ д.о.о., Петровац на Млави, 

ул. Српских владара бр. 528 – Радио Кучево, да одмах по пријему решења о одузимању 

дозволе обустави емитовање радио програма на локалном подручју, под претњом 

принудног извршења.) 
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24. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на захтев DRUŠTVА SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

INFORMATIVNO- PROPAGANDNI CENTAR KULA,  ул. Максима Горког 1, 

Кула- Q  бр. 05-615/16 од 02.03.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 
 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на захтев DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU INFORMATIVNO-PROPAGANDNI CENTAR KULA, ул. Максима 

Горког 1, Кула - Q, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

  

25. Разно. 

— није било никаквих питања; 

 

Седница завршена у 13:30 часова. 

У Београду,         

дана 21. марта  2016. године                                                          

Записник сачинио медијски аналитичар 

Никола Попмихајлов 

 Заменик председника Савета 

 Горан Петровић 

 


