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З А П И С Н И К 

                                                                                          

са 173. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 17. 

јуна 2016. године, са почетком у 11.00 часова. 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Слободан Вељковић члан Савета 

3. Божидар Николић члан Савета 

4. Оливера Зекић члан Савета 

5. Милош Рајковић члан Савета 

6. Александра Јанковић члан Савета 

 

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 , заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић који је 

констатовао да седници присуствује сви 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 172. редовне седнице Савета одржане дана 11. маја 

2016. године, записника са 257. ванредне седнице Савета одржане дана 19. 

маја 2016. године и записника са 258. ванредне седнице Савета одржане дана 

25. маја и записника са 259. ванредне седнице Савета одржане дана 3. јуна 

2016. године;  

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ ТВ Хомоље због повреде члана 
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24. и 47. став 2. Закона о електронским медијима и чланом 69. Закона о јавном 

информисању и медијима;  

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу у вези са програмским садржајем  ПМУ ТВ Прва 

којим је повређен  члан 5. став 2. Правилника о обавезама пружалаца 

медијских услуга током предизборне кампање (Забрањено је током 

предизборне кампање емитовати игране, документарне, забавне или друге 

сличне програмске садржаје у којима се појављује функционер или истакнути 

предтавник подносиоца изборне листе или кандидат). 

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутог на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу у вези са програмским садржајем  ПМУ Хепи ТВ 

у емисији  „Проводаџија“  због повреде права малолетника у области пружања 

медијских услуга. 

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према „Студио Џокер“ из Чачка – Радио Џокер због 

повреде услова који су садржани у издатој дозволи; 

7. Доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге Друштву 

љубитеља румунске музике и културе „Victoria“, Вршац, Патријарха Рајачића 

бр. 22 – Радио Victoria пре истека времена на које је издата због постојања 

разлога из члана 99. Закона о електронским медијима; 

8. Доношење одлуке о одузимању дозволe за пружање медијске услуге 

Предузетник Радио 019 Иван Матић пр, Неготин, ул. Јна 1а – Радио 019 Радио 

019;  

9. Доношење одлуке о одузимању дозволе пре истека времена на које је издата 

пружаоцу медијске услуге Предузећу за производњу, трговину и услуге 

„Context“ Д.О.О., ул. Хајдук Вељка бр. 1, Гроцка – РАДИО ПУЛС ГРОЦКА; 

10. 10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

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

на који  

11. 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; 

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Привредног друштва за телекомуникације „ТВ Метрополис“ д.о.о. из 

Београда, Трг Николе Пашића бр. 7  - М Моја ТВ, за промену власничке 

структуре ; 

13. 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; 

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

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

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

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

"РТВ Панонија" д.o.o. – ТВ Панонија из Новог Сада, пре истека времена на 

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

медијима; 

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

Акционарско друштво Радио телевизија Сокобања – ТВ Соко из Ниша, пре 

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

електронским медијима; 
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17. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

"Сезам" о.д. Жарко Тимотијевић и др. – ТВ Сезам из Бора, пре истека времена 

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

медијима; 

18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

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

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

електронским медијима; 

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

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

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

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге      

Мото боем транс д.о.о. – ТВ Транс из Неготина, пре истека времена на које је 

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

21. 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;  

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво за производнју и емитованје РТВ програма "INDEX" 

d.o.o.  – Radio S 2 из Београда, пре истека  времена на које је издата сходно 

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

23. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу по пријави Нове Србије у 

вези са програмским садржајем  ПМУ ТВ Галаксија због непоштовања 

правила о предизборној тишини и доношење одлуке. 

24. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу  сачињеног по одлуци 

Савета РЕМ-а о анализи програмских садржаја ПМУ ТВ Мелос током 

предизборне кампање за дужи временски период и доношење одлуке. 

25. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по пријави Бошњачке 

демократске заједнице Санџака, у вези са програмским садржајем  ПМУ ТВ 

Нови Пазар, због  непоштовања правила о предизборној тишини и доношење 

одлуке. Предмет бр: 07-1209/16 

26. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по пријави Бошњачке 

демократске заједнице Санџака, у вези са програмским садржајем  ПМУ ТВ 

Нови Пазар, због  неравномерне заступљености учесника изборне кампање и 

доношење одлуке. Предмет бр: 07-1208/16 

27. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, сачињеног по службеној 

дужности,  у вези са програмским садржајем  ПМУ ТВ Пинк, због 

непоштовања правила о предизборној тишини и доношење одлуке. 

28. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по службеној дужности, у 

вези са програмским садржајем  ПМУ ТВ KCN1, због непоштовања правила о 

предизборној тишини и доношење одлуке; 

29. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу  у вези са програмским 

садржајем ПМУ Врањска ТВ током предизборне кампање и доношење одлуке. 

30. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по пријави Новосадске 

новинарске школе, у вези са програмским садржајима  ТВ Зона плус током 

предизборне кампање, због неравномерне заступљености учесника избора, и 

доношење одлуке. 

31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по пријави Новосадске 

новинарске школе, у вези са програмским садржајима  ТВ Бечеј током 
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предизборне кампање, због неравномерне заступљености учесника избора, и 

доношење одлуке. 

32. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу по пријави Јана Литавског 

због могуће повреде личног интереса у вези са програмским садржајем ТВ 

Ковачица и доношење одлуке. 

33. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ ПИНК покренутом на 

основу извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави Српског 

покрета „Двери“ због кршења члана 4 став 1 и 2 Правилника о обавезама 

пружалаца медијских услуга током предизборне кампањеу вези са  

34. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу 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 март 2016. године и доношење  

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

урађеног по пријави Небојше Човића због повреде личног интереса и у 

емисији : "K::CN Спорт" и доношење одлуке. 

36. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о поступању ПМУ ТВ Прва 

после изречене мере и доношење одлуке. 

37. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка изрицања мере 

пружаоцу аудио –визуелне медијске услуге ИВАНА ЂОРЂЕВИЋ 

МЕТОДИЕВ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КИНЕМАТОГРАФСКУ И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ 

ПРОДУКЦИЈУ НИБОИ ВРАЊЕ, ул. Маричка 20, Врање- ТВ Инфо Кодал, 

због постојања разлога из члана 28. став 1. Закона о електронским медијима; 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге „Коперникус Радио 

Телевизија Рашка“ д.о.о. из Рашке, Душанова бр. 6 – ТВ Рашка;  

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

услуге на основу захтева  PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, PROMET I 

USLUGE KLIK-KOMERC DOO, Ариље, ул. Војводе Мишића 38 - ТВ Клик, 

бр. 05-1199/16-1 од 16.05.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима 

40. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећу 

„Конзум лав“ д.о.о. из Ужица, ул. Љуба Стојанјовића бр. 3 - ТВ ЛАВ ПЛУС, 

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

2. Закона о електронским медијима; 

41. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге D.O.O. 

„ISTOK COMPANY“, ул. Јасикова петља бб, Салаш – ХИТ РАДИО, за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. 

Закона о електронским медијима; 

42. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавног 

предузећа радиодифузне делатности „Радио Бачка“, Трг др. Зорана Ђинђића 

бр. 4, Бач  – РАДИО БАЧКА за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;  

43. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Радио Срце 

доо за услуге, рекламу и пропаганду, Прокупље, ул. Авалска бр. 15-Радио 

Срце, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 

88. Закона о електронским медијима; 

44. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Предузеће за 

услужну делатност о.д. Виоровић Славиша и остали, Бољевац, Ул. Боговина 
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бб - Радио Бум, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

45. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  РТВ Екос – 

Ле доо, Власотинце, Село Стајковце бб - Радио Екос, за продужење дозволе за 

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

медијима;  

46. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио и 

телевизија Канал-М д.о.о., ул. Немањина бб, Параћин- NAXI РАДИО КАНАЛ 

М, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. 

став 2. Закона о електронским медијима;   

47. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Ани Пресс 

д.о.о., Пирот, Стевана Сремца бб - Радио Плус 010 , за продужење дозволе за 

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

медијима;  

48. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

„Gogy“ д.о.о., Горњи Милановац, ул. Рајићева бр. 14 – Радио Gogy за 

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

о електронским медијима;  

49. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио 

Љубовија“ друштво за информисање и радиодифузну делатност са 

ограниченом одговорношћу, ул. Стојана Чупића бр. 16, Љубовија -РАДИО 

ЉУБОВИЈА, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;  

50. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „SPA 106“ 

Душко Ђукић ПР Косјерић, ул. Насеље Гајеви бр. 58, Косјерић (варош) - 

РАДИО 106, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;  

51. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге PREDUZEĆА 

ZA USLUGE, PROMET I PROIZVODNJU BEMIN MJUZIKL 93-BRANKO 

JERKOVIĆ I OSTALI OD ARILЈE, ул. Светог Ахилија бр. 55 из Ариља  - 

РАДИО АРИЉЕ, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;  

52. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштву са 

ограниченом одговорношћу Радио-Ада предузеће за емитовање радио 

програма Ада, Ада, Петефи Шандора бр. 51 – Радио Ада за продужење дозволе 

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

медијима; 

53. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Предузеће за 

радио и телевизијске активности M&DJ COOL доо, Београд, Зрењанински пут 

112 Е – Радио Cool, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

54. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће за 

информисање «PRESS CPMPANY» ДОО Дољевац, Дољевац бб, – РАДИО 

КОПРИЈАН, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијим; 

55. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 

ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА, ул. Јаношикова бр. 127, Ковачица – РАДИО 

КОВАЧИЦА за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 
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56. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Командитног 

друштао „Чава“ за радио и новинску издавачку Славко Чава Павловић к.д., ул. 

Карађорђева бр. 166, Осечина – РАДИО ОСЕЧИНА за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским 

медијима; 

57. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Ортачког 

друштва за емитовање радио и телевизијских програма Тимотијевић Жарко и 

др „Сезам“, ул. Моше Пијаде бр. 21а/4, Бор – РАДИО СЕЗАМ, за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о 

електронским медијима; 

58. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио 

Србобран“ друштво са ограниченом одговорношћу за информисање из 

Србобрана,. ул. Лист Ференца бр. 2/V – Радио Србобран, за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге;  

59. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа за 

радиодифузију „Сашка радио“ д.о.о. Мосна из Мосне, општина Мајдампек, ул. 

Мосна бб – САШКА РАДИО за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;  

60. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Радио, Актив 

д.о.о., Бечеј, ул. Зелена улица 30 - Радио Актив, за продужење дозволе за 

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

медијима 

61. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће за 

производњу, трговину и услуге „Радио Амаро“ д.о.о. из Сјенице, ул. Милорада 

Јовановића бр. 41 – Радио Амаро, за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге 

62. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа за 

информисање Радио Барајево д.о.о., ул. Миодарага Вуковића бр.2, Барајево- 

РАДИО БАРАЈЕВО, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима 

63. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Производно, 

трговинско и услужно предузеће Техника плус д.о.о., Лучани, ул. Радничка 

бб-Радио Д, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима 

64. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „РАДИО 

ДОЊИ СРЕМ“ д.о.о, ул. Јове Његушевића бр. 1, Пећинци – РАДИО ДОЊИ 

СРЕМ, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 

88. став 2. Закона о електронским медијима 

65. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа за 

радио и ТВ дифузију „Гага“ д.o.o., ул. Марка Орешковића бр. 4, Власотинце - 

РАДИО ГАГА, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима 

66. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Инвитем доо, 

Каћ, Краља Петра I 4Д - Радио Југовић, за продужење дозволе за пружање 

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

67. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва са 

ограниченом одговорношћу за маркетинг и техничко пословне услуге 

„Круна“, Јежевица за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима 
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68. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Предузеће за 

промет и услуге Слобода - 90 а.д, Крупањ, Ул. Жикице Јовановића бб - Радио 

Крупањ, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима 

69. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво са 

ограниченом одговорношћу „Радио Магнум-18“ из Зајечара, Салашка 6 – 

Радио Магнум за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима 

70. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа за 

радио и телевизију, продукцију „Радио Пулс“ друштво са ограниченом 

одговорношћу из Деспотовца, ул. Видовданска бр. 8 - РАДИО ПУЛС, за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. 

Закона о електронским медијима 

71. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредног 

друштва „Сремски радио“ д.о.о. из Шида, ул. Златка Шнајдера бр. 2  – 

СРЕМСКИ РАДИО, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима 

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

услуге на основу захтева  TELEVIZIJA PETROVEC DOO BAČKI PETROVAC, 

ул. Индустријска Зона бб, Бачки Петровац - ТВ Пeтровец, бр. 05-1332/16-1 од 

30.05.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима 

73. Доношење одлуке о оглашавању ништавим Привременог решења о 

утврђивању висине годишње накнаде за право на пружање медијске услуге 

телевизијског програма ДИЈАНА СТАНКОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И 

ЕМИТОВАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ И РАДИО ПРОГРАМА ТЕЛЕВИЗИЈА И 

РАДИО ЛАВ ПЛУС, ул. Љубе Стојановића бр.3, Ужице - TV LAVUE путем 

кабловске електронске мреже на подручју Вршца, бр. КН/22-1498/16 од 

25.05.2016. године; 

74. Доношење одлуке по предлогу Финансијске службе за гашење буџетског 

рачуна Регулаторног тела за електронске медије; 

75. Извештај адвоката Милана Бирмана у вези са поступањем у предмету СОС 

канал против РАТЕЛА и РЕМ-а пред Привредним судом у Београду;  

76. Извештај о поднетим предлозима за извршење. 

77. Разматрање извештаја Правне службе - Реемитовање страних ТВ програма у 

Србији и доношење одлуке; 

78. Разно;  

1. Усвајање дневног реда; 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

1. Разматрање и доношење одлуке по захтеву ПМУ ТВ Прима из Бајине Баште за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. 

ЗЕМ; 

 

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета РЕМ је предложио, а Савет 

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 173. редовне седнице: 

1. Усвајање дневног реда; 
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2. Усвајање записника са 172. редовне седнице Савета одржане дана 11. 

маја 2016. године, записника са 257. ванредне седнице Савета одржане 

дана 19. маја 2016. године и записника са 258. ванредне седнице Савета 

одржане дана 25. маја и записника са 259. ванредне седнице Савета 

одржане дана 3. јуна 2016. године;  

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ ТВ Хомоље 

због повреде члана 24. и 47. став 2. Закона о електронским медијима и 

чланом 69. Закона о јавном информисању и медијима;  

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу у вези са програмским садржајем  

ПМУ ТВ Прва којим је повређен  члан 5. став 2. Правилника о 

обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање 

(Забрањено је током предизборне кампање емитовати игране, 

документарне, забавне или друге сличне програмске садржаје у којима 

се појављује функционер или истакнути предтавник подносиоца 

изборне листе или кандидат). 

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутог на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу у вези са програмским садржајем  

ПМУ Хепи ТВ у емисији  „Проводаџија“  због повреде права 

малолетника у области пружања медијских услуга. 

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према „Студио Џокер“ из Чачка – Радио Џокер 

због повреде услова који су садржани у издатој дозволи; 

7. Доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге 

Друштву љубитеља румунске музике и културе „Victoria“, Вршац, 

Патријарха Рајачића бр. 22 – Радио Victoria пре истека времена на које 

је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским 

медијима; 

8. Доношење одлуке о одузимању дозволe за пружање медијске услуге 

Предузетник Радио 019 Иван Матић пр, Неготин, ул. Јна 1а – Радио 019 

Радио 019;  

9. Доношење одлуке о одузимању дозволе пре истека времена на које је 

издата пружаоцу медијске услуге Предузећу за производњу, трговину и 

услуге „Context“ Д.О.О., ул. Хајдук Вељка бр. 1, Гроцка – РАДИО ПУЛС 

ГРОЦКА; 

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге  "ТВ Метрополис" д.o.o. – М Моја ТВ из Београда, пре истека 

времена на који  

11. 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; 

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Привредног друштва за телекомуникације „ТВ Метрополис“ д.о.о. из 

Београда, Трг Николе Пашића бр. 7  - М Моја ТВ, за промену власничке 

структуре ; 
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13. 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; 

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге Телевизија Галаксија 32 из Чачка – ТВ Галаксија 32 пре истека 

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

електронским медијима; 

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге     "РТВ Панонија" д.o.o. – ТВ Панонија из Новог Сада, пре 

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

о електронским медијима; 

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге     Акционарско друштво Радио телевизија Сокобања – ТВ Соко 

из Ниша, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

17. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге     "Сезам" о.д. Жарко Тимотијевић и др. – ТВ Сезам из Бора, пре 

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

о електронским медијима; 

18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге     "Спектри" Јетон Исмаили и ортаци о.д. – ТВ Спектри из 

Бујановца, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге     Радио ТВ Подриње а.д. – ТВ Подриње из Лознице, пре истека 

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

електронским медијима; 

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге      Мото боем транс д.о.о. – ТВ Транс из Неготина, пре истека 

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

електронским медијима; 

21. 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;  

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге  Привредно друштво за производнју и емитованје РТВ програма 

"INDEX" d.o.o.  – Radio S 2 из Београда, пре истека  времена на које је 

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

медијима; 

23. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу по пријави Нове 

Србије у вези са програмским садржајем  ПМУ ТВ Галаксија због 

непоштовања правила о предизборној тишини и доношење одлуке. 

24. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу  сачињеног по 

одлуци Савета РЕМ-а о анализи програмских садржаја ПМУ ТВ Мелос 
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током предизборне кампање за дужи временски период и доношење 

одлуке. 

25. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по пријави 

Бошњачке демократске заједнице Санџака, у вези са програмским 

садржајем  ПМУ ТВ Нови Пазар, због  непоштовања правила о 

предизборној тишини и доношење одлуке. Предмет бр: 07-1209/16 

26. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по пријави 

Бошњачке демократске заједнице Санџака, у вези са програмским 

садржајем  ПМУ ТВ Нови Пазар, због  неравномерне заступљености 

учесника изборне кампање и доношење одлуке. Предмет бр: 07-1208/16 

27. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, сачињеног по 

службеној дужности,  у вези са програмским садржајем  ПМУ ТВ Пинк, 

због непоштовања правила о предизборној тишини и доношење одлуке. 

28. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по службеној 

дужности, у вези са програмским садржајем  ПМУ ТВ KCN1, због 

непоштовања правила о предизборној тишини и доношење одлуке; 

29. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу  у вези са 

програмским садржајем ПМУ Врањска ТВ током предизборне кампање 

и доношење одлуке. 

30. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по пријави 

Новосадске новинарске школе, у вези са програмским садржајима  ТВ 

Зона плус током предизборне кампање, због неравномерне 

заступљености учесника избора, и доношење одлуке. 

31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по пријави 

Новосадске новинарске школе, у вези са програмским садржајима  ТВ 

Бечеј током предизборне кампање, због неравномерне заступљености 

учесника избора, и доношење одлуке. 

32. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу по пријави Јана 

Литавског због могуће повреде личног интереса у вези са програмским 

садржајем ТВ Ковачица и доношење одлуке. 

33. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ ПИНК покренутом 

на основу извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави 

Српског покрета „Двери“ због кршења члана 4 став 1 и 2 Правилника о 

обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампањеу 

вези са  

34. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу 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 март 2016. године и доношење  

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

КЦН1 урађеног по пријави Небојше Човића због повреде личног 

интереса и у емисији : "K::CN Спорт" и доношење одлуке. 

36. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о поступању ПМУ 

ТВ Прва после изречене мере и доношење одлуке. 

37. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка изрицања мере 

пружаоцу аудио –визуелне медијске услуге ИВАНА ЂОРЂЕВИЋ 
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МЕТОДИЕВ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КИНЕМАТОГРАФСКУ И 

ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ПРОДУКЦИЈУ НИБОИ ВРАЊЕ, ул. Маричка 20, 

Врање- ТВ Инфо Кодал, због постојања разлога из члана 28. став 1. 

Закона о електронским медијима; 

38. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на 

промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге 

„Коперникус Радио Телевизија Рашка“ д.о.о. из Рашке, Душанова бр. 6 – 

ТВ Рашка;  

39. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне 

медијске услуге на основу захтева  PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, 

PROMET I USLUGE KLIK-KOMERC DOO, Ариље, ул. Војводе Мишића 

38 - ТВ Клик, бр. 05-1199/16-1 од 16.05.2016. године, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима 

40. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузећу „Конзум лав“ д.о.о. из Ужица, ул. Љуба Стојанјовића бр. 3 - 

ТВ ЛАВ ПЛУС, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

41. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге D.O.O. 

„ISTOK COMPANY“, ул. Јасикова петља бб, Салаш – ХИТ РАДИО, за 

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

став 2. Закона о електронским медијима; 

42. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавног 

предузећа радиодифузне делатности „Радио Бачка“, Трг др. Зорана 

Ђинђића бр. 4, Бач  – РАДИО БАЧКА за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским 

медијима;  

43. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Радио 

Срце доо за услуге, рекламу и пропаганду, Прокупље, ул. Авалска бр. 15-

Радио Срце, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

44. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  

Предузеће за услужну делатност о.д. Виоровић Славиша и остали, 

Бољевац, Ул. Боговина бб - Радио Бум, за продужење дозволе за 

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

медијима; 

45. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  РТВ 

Екос – Ле доо, Власотинце, Село Стајковце бб - Радио Екос, за 

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

Закона о електронским медијима;  

46. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио и 

телевизија Канал-М д.о.о., ул. Немањина бб, Параћин- NAXI РАДИО 

КАНАЛ М, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;   

47. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Ани 

Пресс д.о.о., Пирот, Стевана Сремца бб - Радио Плус 010 , за продужење 

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

електронским медијима;  
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48. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузећа „Gogy“ д.о.о., Горњи Милановац, ул. Рајићева бр. 14 – Радио 

Gogy за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима;  

49. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио 

Љубовија“ друштво за информисање и радиодифузну делатност са 

ограниченом одговорношћу, ул. Стојана Чупића бр. 16, Љубовија -

РАДИО ЉУБОВИЈА, за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;  

50. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „SPA 

106“ Душко Ђукић ПР Косјерић, ул. Насеље Гајеви бр. 58, Косјерић 

(варош) - РАДИО 106, за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;  

51. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

PREDUZEĆА ZA USLUGE, PROMET I PROIZVODNJU BEMIN 

MJUZIKL 93-BRANKO JERKOVIĆ I OSTALI OD ARILЈE, ул. Светог 

Ахилија бр. 55 из Ариља  - РАДИО АРИЉЕ, за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о 

електронским медијима;  

52. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Друштву са ограниченом одговорношћу Радио-Ада предузеће за 

емитовање радио програма Ада, Ада, Петефи Шандора бр. 51 – Радио 

Ада за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

53. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  

Предузеће за радио и телевизијске активности M&DJ COOL доо, 

Београд, Зрењанински пут 112 Е – Радио Cool, за продужење дозволе за 

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

медијима; 

54. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузеће за информисање «PRESS CPMPANY» ДОО Дољевац, 

Дољевац бб, – РАДИО КОПРИЈАН, за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијим; 

55. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО-

ТЕЛЕВИЗИЈА ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА, ул. Јаношикова бр. 127, 

Ковачица – РАДИО КОВАЧИЦА за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским 

медијима; 

56. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Командитног друштао „Чава“ за радио и новинску издавачку Славко 

Чава Павловић к.д., ул. Карађорђева бр. 166, Осечина – РАДИО 

ОСЕЧИНА за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

57. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Ортачког друштва за емитовање радио и телевизијских програма 

Тимотијевић Жарко и др „Сезам“, ул. Моше Пијаде бр. 21а/4, Бор – 
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РАДИО СЕЗАМ, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

58. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио 

Србобран“ друштво са ограниченом одговорношћу за информисање из 

Србобрана,. ул. Лист Ференца бр. 2/V – Радио Србобран, за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге;  

59. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузећа за радиодифузију „Сашка радио“ д.о.о. Мосна из Мосне, 

општина Мајдампек, ул. Мосна бб – САШКА РАДИО за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. 

Закона о електронским медијима;  

60. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Радио, 

Актив д.о.о., Бечеј, ул. Зелена улица 30 - Радио Актив, за продужење 

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

електронским медијима 

61. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузеће за производњу, трговину и услуге „Радио Амаро“ д.о.о. из 

Сјенице, ул. Милорада Јовановића бр. 41 – Радио Амаро, за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге 

62. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузећа за информисање Радио Барајево д.о.о., ул. Миодарага 

Вуковића бр.2, Барајево- РАДИО БАРАЈЕВО, за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о 

електронским медијима 

63. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  

Производно, трговинско и услужно предузеће Техника плус д.о.о., 

Лучани, ул. Радничка бб-Радио Д, за продужење дозволе за пружање 

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

64. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

„РАДИО ДОЊИ СРЕМ“ д.о.о, ул. Јове Његушевића бр. 1, Пећинци – 

РАДИО ДОЊИ СРЕМ, за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима 

65. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузећа за радио и ТВ дифузију „Гага“ д.o.o., ул. Марка Орешковића 

бр. 4, Власотинце - РАДИО ГАГА, за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским 

медијима 

66. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  

Инвитем доо, Каћ, Краља Петра I 4Д - Радио Југовић, за продужење 

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

електронским медијима 

67. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Друштва са ограниченом одговорношћу за маркетинг и техничко 

пословне услуге „Круна“, Јежевица за продужење дозволе за пружање 

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

68. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  

Предузеће за промет и услуге Слобода - 90 а.д, Крупањ, Ул. Жикице 
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Јовановића бб - Радио Крупањ, за продужење дозволе за пружање 

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

69. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Друштво са ограниченом одговорношћу „Радио Магнум-18“ из Зајечара, 

Салашка 6 – Радио Магнум за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима 

70. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузећа за радио и телевизију, продукцију „Радио Пулс“ друштво са 

ограниченом одговорношћу из Деспотовца, ул. Видовданска бр. 8 - 

РАДИО ПУЛС, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима 

71. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Привредног друштва „Сремски радио“ д.о.о. из Шида, ул. Златка 

Шнајдера бр. 2  – СРЕМСКИ РАДИО, за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским 

медијима 

72. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне 

медијске услуге на основу захтева  TELEVIZIJA PETROVEC DOO 

BAČKI PETROVAC, ул. Индустријска Зона бб, Бачки Петровац - ТВ 

Пeтровец, бр. 05-1332/16-1 од 30.05.2016. године, сходно члану 83. Закона 

о електронским медијима 

73. Доношење одлуке о оглашавању ништавим Привременог решења о 

утврђивању висине годишње накнаде за право на пружање медијске 

услуге телевизијског програма ДИЈАНА СТАНКОВИЋ ПР 

ПРОИЗВОДЊА И ЕМИТОВАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ И РАДИО 

ПРОГРАМА ТЕЛЕВИЗИЈА И РАДИО ЛАВ ПЛУС, ул. Љубе 

Стојановића бр.3, Ужице - TV LAVUE путем кабловске електронске 

мреже на подручју Вршца, бр. КН/22-1498/16 од 25.05.2016. године; 

74. Доношење одлуке по предлогу Финансијске службе за гашење буџетског 

рачуна Регулаторног тела за електронске медије; 

75. Извештај адвоката Милана Бирмана у вези са поступањем у предмету 

СОС канал против РАТЕЛА и РЕМ-а пред Привредним судом у 

Београду;  

76. Извештај о поднетим предлозима за извршење. 

77. Разматрање извештаја Правне службе - Реемитовање страних ТВ 

програма у Србији и доношење одлуке;  

78. Разматрање и доношење одлуке по захтеву ПМУ ТВ Прима из Бајине 

Баште за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. ЗЕМ; 

79. Разно;  

  

2. Усвајање Усвајање записника са 172. редовне седнице Савета одржане дана 

11. маја 2016. године, записника са 257. ванредне седнице Савета одржане 

дана 19. маја 2016. године и записника са 258. ванредне седнице Савета 
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одржане дана 25. маја и записника са 259. ванредне седнице Савета одржане 

дана 3. јуна 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 172. редовне седнице Савета одржане дана 11. маја 2016. године и 

записник са 257. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 19. маја 2016. године и 

записник са 258. ванредне седнице Савета одржане дана 25. маја и записника са 259. 

ванредне седнице Савета одржане дана 3. јуна 2016. године. 

  

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ ТВ Хомоље због 

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

Закона о јавном информисању и медијима;  

 

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. 

  

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу у вези са програмским садржајем  

ПМУ ТВ Прва којим је повређен  члан 5. став 2. Правилника о обавезама 

пружалаца медијских услуга током предизборне кампање (Забрањено је 

током предизборне кампање емитовати игране, документарне, забавне или 

друге сличне програмске садржаје у којима се појављује функционер или 

истакнути предтавник подносиоца изборне листе или кандидат). 

                

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. 

  

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутог на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу у вези са програмским садржајем  

ПМУ Хепи ТВ у емисији  „Проводаџија“  због повреде права малолетника у 

области пружања медијских услуга. 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Изриче се мера упозорења ПМУ Хепи ТВ због кршења одредби члана 50. став 1. и  члана 

68. став 11. Закона о електронским медијима, члана 22. став 1., 2, и 5. Правилника о 

заштити права малолетника у области пружања медијских услуга, као и члана 23. 

Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга у емисији  

„Проводаџија“. 

  

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима према „Студио Џокер“ из Чачка – Радио Џокер због 

повреде услова који су садржани у издатој дозволи; 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак изрицања мера против ПМУ Студио Џокер из Чачка – Радио 

Џокер. 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге у вези са обавезом поштовања одредбе члана 

105. Закона о електронским медијима. 

  

7. Доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге Друштву 

љубитеља румунске музике и културе „Victoria“, Вршац, Патријарха 

Рајачића бр. 22 – Радио Victoria пре истека времена на које је издата због 

постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима; 

 

Седници су приступили представници ПМУ Лидија Гавриловић и Велизар. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

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

на локалном подручју Друштву љубитеља румунске музике и културе „Victoria“, Вршац, 

Патријарха Рајачића бр. 22 – Радио Victoria, бр. 374/2008-2 од 12.10.2010. године, пре 

истека времена на које је издата. 
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8. Доношење одлуке о одузимању дозволe за пружање медијске услуге 

Предузетник Радио 019 Иван Матић пр, Неготин, ул. Јна 1а – Радио 019 Радио 

019;  

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге радија бр. 294/2008-3 која важи од 

01.12.2008.године до 01.12.2016.године, на основу члана 89 став 2 Закона о електронским 

медијима («Службени гласник РС» бр. 83/14 и други закон). 

 

 

9. Доношење одлуке о одузимању дозволе пре истека времена на које је издата 

пружаоцу медијске услуге Предузећу за производњу, трговину и услуге 

„Context“ Д.О.О., ул. Хајдук Вељка бр. 1, Гроцка – РАДИО ПУЛС ГРОЦКА; 

 

Седници су приступили представници ПМУ Марко Стојановић и Драгана Икодиновић. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге радија пре истека времена на које је 

издата пружаоцу медијске услуге Предузећу за производњу, трговину и услуге „Context“ 

Д.О.О., ул. Хајдук Вељка бр. 1, Гроцка – РАДИО ПУЛС ГРОЦКА, због постојања разлога 

из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима («Службени гласник РС» 

бр. 83/14 и други закон) 

  

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

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

је издата сходно члану 89 став 1 тачка 4); 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге ТВ Метрополис" д.o.o. – М Моја ТВ из 

Београда, пре истека времена на који је издата сходно члану 89 став 1 тачка 4.  
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11. 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; 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Поднети предлог за извршење против „ТВ Метрополис“ д.о.о. из Београда за принудно 

извршење због дуга насталог по основу неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Привредног друштва за телекомуникације „ТВ Метрополис“ д.о.о. из 

Београда, Трг Николе Пашића бр. 7  - М Моја ТВ, за промену власничке 

структуре ; 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбија се захтев пружаоца медијске услуге Привредног друштва за телекомуникације 

„ТВ Метрополис“ д.о.о. из Београда, Трг Николе Пашића бр. 7  - М Моја ТВ, за промену 

власничке структуре. 

 

13. 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, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

  

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Телевизија Галаксија 32 из Чачка – ТВ Галаксија 32 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, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се стручној служби да упути допис пружаоцу медијске услуге да у року од 30 

дана исплати целокупан износ дуга који на дан 17.06.2016. године износи 950.916,03 дин. 

  

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

"РТВ Панонија" д.o.o. – ТВ Панонија из Новог Сада, пре истека времена на 

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

медијима; 

 

Седници је приступила представник ПМУ Здравка Ковачевић. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Упутити допис ПМУ да му се одобрава рок за плаћање доспелог дуга за плаћање накнаде 

ПМУ "РТВ Панонија" д.o.o. – ТВ Панонија из Новог Сада, до 20.07.2016. године за 

плаћање износа од 3.052.547,22 дин. 

  

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

Акционарско друштво Радио телевизија Сокобања – ТВ Соко из Ниша, 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 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

  

17. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

"Сезам" о.д. Жарко Тимотијевић и др. – ТВ Сезам из Бора, пре истека 

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

електронским медијима; 
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Седници је приступио представник ПМУ Зарко Тимотијевић. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Упутити допис ПМУ да му се одобрава рок за плаћање доспелог дуга за плаћање накнаде 

у износу 251.743,59 дин, ПМУ "Сезам" о.д. Жарко Тимотијевић и др. – ТВ Сезам из Бора, 

до 01.10.2016. године. 

  

18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

"Спектри" Јетон Исмаили и ортаци о.д. – ТВ Спектри из Бујановца, 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 

Налаже се стручној служби да упути допис пружаоцу медијске услуге да у року од 30 

дана исплати целокупан износ дуга који на дан 05.06.2016. године износи 79.626,04 дин. 

  

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

Радио ТВ Подриње а.д. – ТВ Подриње из Лознице, 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 

Налаже се стручној служби да упути допис пружаоцу медијске услуге да у року од 30 

дана исплати целокупан износ дуга који на дан 17.06.2016. године износи 405.905,57 дин. 

  

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге      

Мото боем транс д.о.о. – ТВ Транс из Неготина, 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 
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О Д Л У К У 

Налаже се стручној служби да упути допис пружаоцу медијске услуге да у року од 30 

дана исплати целокупан износ дуга који на дан 05.06.2016. године износи 325.486,12 дин. 

  

21. 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, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак за одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге RTV "UB 

Compani" d.o.o. – Радио УБ из Београда, пре истека времена због престанка постојања 

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

  

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

Привредно друштво за производнју и емитованје РТВ програма "INDEX" 

d.o.o.  – Radio S 2 из Београда, 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 за одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге Привредног 

друштва за производњу и емитовање РТВ програма "INDEX" d.o.o.  – Radio S 2 из 

Београда, пре истека времена због престанка постојања разлога из члана 89 став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима. 

  

23. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу по пријави Нове Србије 

у вези са програмским садржајем  ПМУ ТВ Галаксија због непоштовања 

правила о предизборној тишини и доношење одлуке. 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Одбија се пријава Нове Србије у вези са програмским садржајем ПМУ ТВ Галаксија због 

непоштовања правила о предизборној тишини, као неоснована. 

  

24. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу  сачињеног по одлуци 

Савета РЕМ-а о анализи програмских садржаја ПМУ ТВ Мелос током 

предизборне кампање за дужи временски период и доношење одлуке. 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Нема места покретању поступка поступка за изрицање мера. 

  

25. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по пријави Бошњачке 

демократске заједнице Санџака, у вези са програмским садржајем  ПМУ ТВ 

Нови Пазар, због  непоштовања правила о предизборној тишини и доношење 

одлуке. Предмет бр: 07-1209/16 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбија се пријава Бошњачке демократске заједнице Санџака, у вези са програмским 

садржајем  ПМУ ТВ Нови Пазар због непоштовања правила о предизборној тишини, као 

неоснована. 

  

26. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по пријави Бошњачке 

демократске заједнице Санџака, у вези са програмским садржајем  ПМУ ТВ 

Нови Пазар, због  неравномерне заступљености учесника изборне кампање и 

доношење одлуке. Предмет бр: 07-1208/16 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбија се пријава Бошњачке демократске заједнице Санџака, у вези са програмским 

садржајем  ПМУ ТВ Нови Пазар због  неравномерне заступљености учесника изборне 

кампање и доношење одлуке. 
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27. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, сачињеног по службеној 

дужности,  у вези са програмским садржајем  ПМУ ТВ Пинк, због 

непоштовања правила о предизборној тишини и доношење одлуке. 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Нема места покретању поступка поступка за изрицање мера. 

  

28. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по службеној дужности, 

у вези са програмским садржајем  ПМУ ТВ KCN1, због непоштовања 

правила о предизборној тишини и доношење одлуке; 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак за изрицање мере против Друштва за радио и телевизијске 

активности Kopernikus cable network д.о.о. – ТВ K::CN 1 из Ниша због непоштовања 

правила о предизборној тишини. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

  

29. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу  у вези са програмским 

садржајем ПМУ Врањска ТВ током предизборне кампање и доношење 

одлуке. 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Нема места покретању поступка поступка за изрицање мера. 

  

30. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по пријави Новосадске 

новинарске школе, у вези са програмским садржајима  ТВ Зона плус током 

предизборне кампање, због неравномерне заступљености учесника избора, и 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Нема места покретању поступка поступка за изрицање мера. 

  

31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу, по пријави Новосадске 

новинарске школе, у вези са програмским садржајима  ТВ Бечеј током 

предизборне кампање, због неравномерне заступљености учесника избора, и 

доношење одлуке. 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се стручној служби да упути допис којим ће од ПМУ ТВ Бечеј  затражити 

изјашњење о томе да ли је обезбедио третман свих предизборних листа на подједнак 

начин и без дискриминације, у смислу члана 6 став 1 Правилника о обавезама ПМУ 

током предизборне кампање. 

  

32. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу по пријави Јана 

Литавског због могуће повреде личног интереса у вези са програмским 

садржајем ТВ Ковачица и доношење одлуке. 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбија се пријава Јана Литавског, у вези са програмским садржајем  ПМУ ТВ Ковачица 

због могуће повреде личног интереса, као неоснована. 

  

33. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ ПИНК покренутом на 

основу извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави Српског 

покрета „Двери“ због кршења члана 4 став 1 и 2 Правилника о обавезама 

пружалаца медијских услуга током предизборне кампањеу вези са 

програмским садржајем. 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Обуставља се поступак за изрицање мера пружаоцу медијске услуге РТВ ПИНК, 

покренут на основу извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави Српског 

покрета „Двери“ због кршења члана 4 став 1 и 2 Правилника о обавезама пружалаца 

медијских услуга током предизборне кампањеу вези са програмским садржајем. 

  

34. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу 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 март 2016. године и доношење 

одлуке; 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка и/или пријаву за привредни преступ 

у вези са прекршајима наведеним у извештају против ПМУ ТВ Пинк, ТВ Б92, РТС1, Хепи 

ТВ и ТВ Прва.  

Овлашћује се адвокат Милан Бирман да заступа РЕМ пред судом. 

 

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

КЦН1 урађеног по пријави Небојше Човића због повреде личног интереса и 

у емисији : "K::CN Спорт" и доношење одлуке. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак за изрицање мере против Друштва за радио и телевизијске 

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

Небојше Човића. 

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

  

36. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о поступању ПМУ ТВ 

Прва после изречене мере и доношење одлуке. 

 

Чланови Савета су упознати са извештајем. 
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37. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка изрицања мере 

пружаоцу аудио –визуелне медијске услуге ИВАНА ЂОРЂЕВИЋ 

МЕТОДИЕВ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КИНЕМАТОГРАФСКУ И 

ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ПРОДУКЦИЈУ НИБОИ ВРАЊЕ, ул. Маричка 20, Врање- 

ТВ Инфо Кодал, због постојања разлога из члана 28. став 1. Закона о 

електронским медијима; 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак изрицања мере опомене пружаоцу медијске услуге ИВАНА 

ЂОРЂЕВИЋ МЕТОДИЕВ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КИНЕМАТОГРАФСКУ И 

ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ПРОДУКЦИЈУ НИБОИ ВРАЊЕ, ул. Маричка 20, Врање- ТВ Инфо 

Кодал, због постојања разлога 28. став 1. Закона о електронским. 

Позвати представника пружаоца медијске услуге ИВАНА ЂОРЂЕВИЋ МЕТОДИЕВ ПР 

АГЕНЦИЈА ЗА КИНЕМАТОГРАФСКУ И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ПРОДУКЦИЈУ НИБОИ 

ВРАЊЕ, ул. Маричка 20, Врање- ТВ Инфо Кодал, ради изјашњења о чињеници која је 

била основ за покретање поступка изрицања мере. 

  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге „Коперникус Радио 

Телевизија Рашка“ д.о.о. из Рашке, Душанова бр. 6 – ТВ Рашка;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одобрава се захтев пружаоца медијске услуге „Коперникус Радио Телевизија Рашка“ 

д.о.о. из Рашке, Душанова бр. 6 – ТВ Рашка, за промену идентификационог знака у нови 

идентификациони знак К::CN Raška. 

  

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

услуге на основу захтева  PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, PROMET I 

USLUGE KLIK-KOMERC DOO, Ариље, ул. Војводе Мишића 38 - ТВ Клик, 

бр. 05-1199/16-1 од 16.05.2016. 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 
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Издаје се дозвола за пружање аудио-визуелне медијске услуге на захтев PREDUZEĆA 

ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KLIK-KOMERC DOO, Ариље, ул. Војводе 

Мишића 38 - ТВ Клик, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

Налаже се стручној служби да утврди накнаду за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на захтев PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KLIK-

KOMERC DOO, Ариље, ул. Војводе Мишића 38 - ТВ Клик, сходно члану 36. Закона о 

електронским медијима. 

 

40. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећу 

„Конзум лав“ д.о.о. из Ужица, ул. Љуба Стојанјовића бр. 3 - ТВ ЛАВ ПЛУС, 

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

2. Закона о електронским медијима; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

41. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге D.O.O. 

„ISTOK COMPANY“, ул. Јасикова петља бб, Салаш – ХИТ РАДИО, за 

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

2. Закона о електронским медијима; 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

42. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавног 

предузећа радиодифузне делатности „Радио Бачка“, Трг др. Зорана Ђинђића 

бр. 4, Бач  – РАДИО БАЧКА за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;  

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  
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43. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Радио Срце 

доо за услуге, рекламу и пропаганду, Прокупље, ул. Авалска бр. 15-Радио 

Срце, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 

88. Закона о електронским медијима; 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

44. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Предузеће 

за услужну делатност о.д. Виоровић Славиша и остали, Бољевац, Ул. 

Боговина бб - Радио Бум, за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

45. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  РТВ Екос – 

Ле доо, Власотинце, Село Стајковце бб - Радио Екос, за продужење дозволе 

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

медијима;  

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

46. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио и 

телевизија Канал-М д.о.о., ул. Немањина бб, Параћин- NAXI РАДИО 

КАНАЛ М, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;   
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

47. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Ани Пресс 

д.о.о., Пирот, Стевана Сремца бб - Радио Плус 010 , за продужење дозволе за 

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

медијима;  

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

48. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

„Gogy“ д.о.о., Горњи Милановац, ул. Рајићева бр. 14 – Радио Gogy за 

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

Закона о електронским медијима;  

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

49. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио 

Љубовија“ друштво за информисање и радиодифузну делатност са 

ограниченом одговорношћу, ул. Стојана Чупића бр. 16, Љубовија -РАДИО 

ЉУБОВИЈА, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;  

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  
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50. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „SPA 106“ 

Душко Ђукић ПР Косјерић, ул. Насеље Гајеви бр. 58, Косјерић (варош) - 

РАДИО 106, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;  

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

51. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

PREDUZEĆА ZA USLUGE, PROMET I PROIZVODNJU BEMIN MJUZIKL 

93-BRANKO JERKOVIĆ I OSTALI OD ARILЈE, ул. Светог Ахилија бр. 55 из 

Ариља  - РАДИО АРИЉЕ, за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;  

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

52. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштву са 

ограниченом одговорношћу Радио-Ада предузеће за емитовање радио 

програма Ада, Ада, Петефи Шандора бр. 51 – Радио Ада за продужење 

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

електронским медијима; 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

53. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Предузеће 

за радио и телевизијске активности M&DJ COOL доо, Београд, Зрењанински 

пут 112 Е – Радио Cool, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

54. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће за 

информисање «PRESS CPMPANY» ДОО Дољевац, Дољевац бб, – РАДИО 

КОПРИЈАН, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијим; 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

55. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 

ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА, ул. Јаношикова бр. 127, Ковачица – РАДИО 

КОВАЧИЦА за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

56. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Командитног друштао „Чава“ за радио и новинску издавачку Славко Чава 

Павловић к.д., ул. Карађорђева бр. 166, Осечина – РАДИО ОСЕЧИНА за 

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

2. Закона о електронским медијима; 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  
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57. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Ортачког 

друштва за емитовање радио и телевизијских програма Тимотијевић Жарко 

и др „Сезам“, ул. Моше Пијаде бр. 21а/4, Бор – РАДИО СЕЗАМ, за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о 

електронским медијима; 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

58. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио 

Србобран“ друштво са ограниченом одговорношћу за информисање из 

Србобрана,. ул. Лист Ференца бр. 2/V – Радио Србобран, за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге;  

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

59. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа за 

радиодифузију „Сашка радио“ д.о.о. Мосна из Мосне, општина Мајдампек, 

ул. Мосна бб – САШКА РАДИО за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;  

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

60. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Радио, 

Актив д.о.о., Бечеј, ул. Зелена улица 30 - Радио Актив, за продужење дозволе 

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

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

61. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће за 

производњу, трговину и услуге „Радио Амаро“ д.о.о. из Сјенице, ул. 

Милорада Јовановића бр. 41 – Радио Амаро, за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

62. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа за 

информисање Радио Барајево д.о.о., ул. Миодарага Вуковића бр.2, Барајево- 

РАДИО БАРАЈЕВО, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

63. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Производно, 

трговинско и услужно предузеће Техника плус д.о.о., Лучани, ул. Радничка 

бб-Радио Д, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  
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64. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „РАДИО 

ДОЊИ СРЕМ“ д.о.о, ул. Јове Његушевића бр. 1, Пећинци – РАДИО ДОЊИ 

СРЕМ, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 

88. став 2. Закона о електронским медијима 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

65. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа за 

радио и ТВ дифузију „Гага“ д.o.o., ул. Марка Орешковића бр. 4, Власотинце 

- РАДИО ГАГА, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

66. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Инвитем 

доо, Каћ, Краља Петра I 4Д - Радио Југовић, за продужење дозволе за 

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

медијима 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

67. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва са 

ограниченом одговорношћу за маркетинг и техничко пословне услуге 

„Круна“, Јежевица за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима 

 

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

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

68. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Предузеће 

за промет и услуге Слобода - 90 а.д, Крупањ, Ул. Жикице Јовановића бб - 

Радио Крупањ, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

69. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво са 

ограниченом одговорношћу „Радио Магнум-18“ из Зајечара, Салашка 6 – 

Радио Магнум за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

70. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа за 

радио и телевизију, продукцију „Радио Пулс“ друштво са ограниченом 

одговорношћу из Деспотовца, ул. Видовданска бр. 8 - РАДИО ПУЛС, за 

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

2. Закона о електронским медијима 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  
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71. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредног 

друштва „Сремски радио“ д.о.о. из Шида, ул. Златка Шнајдера бр. 2  – 

СРЕМСКИ РАДИО, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

  

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

услуге на основу захтева  TELEVIZIJA PETROVEC DOO BAČKI 

PETROVAC, ул. Индустријска Зона бб, Бачки Петровац - ТВ Пeтровец, бр. 

05-1332/16-1 од 30.05.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима 

 

О Д Л У К А 

Издаје се дозвола за пружање аудио-визуелне медијске услуге на захтев TELEVIZIJA 

PETROVEC DOO BAČKI PETROVAC, ул. Индустријска Зона бб, Бачки Петровац - ТВ 

Пeтровец, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

Налаже се стручној служби да решењем утврди накнаду за пружање аудио-визуелне 

медијске услуге на захтев TELEVIZIJA PETROVEC DOO BAČKI PETROVAC, ул. 

Индустријска Зона бб, Бачки Петровац - ТВ Пeтровец, сходно члану 36. Закона о 

електронским медијима. 

  

73. Доношење одлуке о оглашавању ништавим Привременог решења о 

утврђивању висине годишње накнаде за право на пружање медијске услуге 

телевизијског програма ДИЈАНА СТАНКОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И 

ЕМИТОВАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ И РАДИО ПРОГРАМА ТЕЛЕВИЗИЈА И 

РАДИО ЛАВ ПЛУС, ул. Љубе Стојановића бр.3, Ужице - TV LAVUE путем 

кабловске електронске мреже на подручју Вршца, бр. КН/22-1498/16 од 

25.05.2016. године; 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

ОГЛАШАВА СЕ НИШТАВИМ у целости Привремено решење Савета Регулаторног 

тела за електронске медије бр. КН/22-1498/16 од 25.05.2016. године о утврђивању висине 

годишње накнаде за право на пружање аудио-визуелне медијске услуге пружаоца 

ДИЈАНА СТАНКОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ЕМИТОВАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ И 
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РАДИО ПРОГРАМА ТЕЛЕВИЗИЈА И РАДИО ЛАВ ПЛУС, ул. Љубе Стојановића бр.3, 

Ужице - TV LAVUE путем кабловске електронске мреже на подручју општине Вршац.  

  

74. Доношење одлуке по предлогу Финансијске службе за гашење буџетског 

рачуна Регулаторног тела за електронске медије; 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се стручним службама да се за износ преосталих новчаних средстава која се 

налазе на рачуну 840-937621-71 од укупно 158.912,50.динара изврши повраћај у Буџет 

Републике Србије на рачун број 840-741224843-62 са позивом на број 97-44018, као 

повраћај неискоришћених а неутрошених буџетских средстава и поднесе захтев за 

гашење буџетског рачуна. 

  

75. Извештај адвоката Милана Бирмана у вези са поступањем у предмету СОС 

канал против РАТЕЛА и РЕМ-а пред Привредним судом у Београду;  

 

Чланови Савета су упознати са извештајем. 

  

76. Извештај о поднетим предлозима за извршење. 

 

Чланови Савета су упознати са извештајем. 

  

77. Разматрање извештаја Правне службе - Реемитовање страних ТВ програма 

у Србији и доношење одлуке;  

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Извештај објавити на сајту Регулатора. 

Допис са садржином извештаја упутити свим подносиоцима питања и захтева у вези са 

појашњењима реемитовања страних програма у Србији. 
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78. Разматрање и доношење одлуке по захтеву ПМУ ТВ Прима из Бајине Баште 

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

2. ЗЕМ;  

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

1. Поништава се решење о одузимању дозволе. 

2. Поништава се закључак о одбачају захтева за продужење дозволе 

3. Усваја се захтев за продужење дозволе за пружање медијске услуге. 

 

79. Разно; 

Чланови Савета упузнати су са одлуком Уставног суда у вези са поднетом иницијативом. 

 

Седница завршена у 12:40 часова. 

У Београду,         

дана 17. јуна 2016. године                                                          

Записник сачинила Секретар Кацеларије Савета 

Драгана Таљић 

 

        заменик председник Савета 

Горан Петровић 

 


