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З А П И С Н И К 

 

са 232. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 12.08.2015. године, са почетком у 11,00 часова 

 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Караџић, председник Савета 

2. Горан Петровић, заменик председника Савета 

3. Горан Пековић 

4. Слободан Вељковић 

5. Милош Рајковић 

6. Божидар Николић 

7. Оливера Зекић 

 

Седници су присуствовали и: 

1. Ненад Јанковић, генерални секретар Агенције 

2. Душица Благојевић, начелник правне службе 

 

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

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

Седницом је председавао председник Савета РЕМ Горан Караџић који је констатовао 

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

пуноправно одлучивање. 

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

Усваја се дневни ред са допуном, тачка 35. дневног реда скида се са дневног реда. 

 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 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 период јануар- април 2015. 

године и доношење одлуке;  (07-1750/15; 07-1751/15; 07-1752/15; 07-1753/15) 

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера o 

обележавању Дана жалости дана 05.08.2015. године; 

4. Разматрање извештаја  Службе за надзор и анализу програма емитера  о 

извршеном појачаном надзору над ријалити "Малдиви" емитованом у програму 

ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy 



 

TV Д.О.О., Београд,  Александра Дупчека број 14 – Happy TV и доношење 

одлуке; (07-1854/15)  

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са 

емитовањем емисије „Пинкове звездице“ 26 - 27. 6.2015. године у  програму 

ПМУ Предузећа за информисање и маркетинг PINK INTERNATIONAL 

COMPANY д.о.о., Београд, Незнаног јунака 1 - ТВ Пинк и доношење одлуке; 

(07-1785/15) 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са 

емитовањем емисије "ДНК" дана 07.07.2015. године и 21.07.2015. године у  

програму ПМУ Предузећа за информисање и маркетинг PINK 

INTERNATIONAL COMPANY д.о.о., Београд, Незнаног јунака 1 - ТВ Пинк и 

доношење одлуке;  

7. Разматрања извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

извршеном надзору над програмом ПМУ Радиодифузног предузећа „Б92“,  

Београд – Земун,  Аутопут за Загреб 22 - Радио Б92 у периоду од 10. јула – 13. 

јула 2015. године и доношење одлуке; (07-1759/15) 

8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

извршеном ванредном надзору у периоду од 01. до 15. маја 2015. године над 

програмом  ПМУ Привредном друштву за производњу и емитовање РТВ 

програма "Index" д.о.о. Београд – Radio Index и доношење одлуке; (05-2605/14) 

9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са 

емитовањем прилога посвећеног учешћу младе репрезентације Србије на 

Светском првенству у фудбалу у емисији "Жикина шареница" дана 20.06.2015. 

године у програму Јавне медијске установе „Радио - телевизија Србије“, 

Београд, Таковска 10 - РТС1 и доношење одлуке;  (07-1560/15)  

10. Разматрања извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

извршеном надзору над програмом ПМУ Радио и телевизија „Канал – М“ д.о.о., 

Параћин, ул. Немањина бб - ТВ Канал М и доношење одлуке; (05-913/15) 

11. Разматрање  захтева ПМУ Trident Media Group д.о.о, Београд, ул. Бежанијских 

илегалаца 28 - Радио Три за промену програмске шеме и доношење одлуке;  (07-

1385/15) 

12. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Јавног предузећа за 

информисање „Радио Лазаревац“ са п.о., Лазаревац  – Радио Лазаревац због 

кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона 

о ауторском и сродним правима  и доношење одлуке; (07 – 2629/14/15-92) 

13. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Новинско издавачког 

предузеће „Река Нова Јасеница“ д.о.о., Смедеревска Паланка – Радио Нова 

Јасеница због кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима  и доношење одлуке; (07-

2629/14/15-63) 

14. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Друштва са ограниченом 

одговорношћу за емитовање радио програма „Панда радио“ д.о.о. – Радио Панда 

због кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д 

Закона о ауторском и сродним правима  и доношење одлуке; (07-2629/14/15-62) 

15. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Предузећа за производњу, 

трговину и услуге Context д.о.о. , Гроцка – Радио Пулс Гроцка због кршења 

члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о 

ауторском и сродним правима  и доношење одлуке; (07-2629/14/15-91)  

16. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Друштва љубитеља 

румунске музике и културе Victoria, Вршац – Радио Victoria због кршења члана 



 

53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и 

сродним правима  и доношење одлуке; (07-2629/14/15-81)  

17. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Друштва љубитеља 

румунске музике и културе Victoria, Вршац – TV Victoria због кршења члана 53. 

Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и 

сродним правима  и доношење одлуке; (07-2629/14/15-89) 

18. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Предузећа за радио, 

телевизију и маркетинг Телевизије Плус д.о.о., Крушевац – Телевизија Плус због 

кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона 

о ауторском и сродним правима  и доношење одлуке; (07-2629/14/15-85)  

19. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Радио телевизија 

Младеновац д.о.о., Младеновац – ТВ Младеновац због кршења члана 53. Закона 

о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним 

правима  и доношење одлуке; (07-2629/14/15-86) 

20. Разматрање измена Плана набавки Регулаторног тела за електронске медије за 

2015. годину и доношење одлуке; 

21. Разматрање дописа Министарства културе и информисања бр. 04-110-00-43/2015 

од 14.07.2015. године у вези са прибављањем мишљења о уставности и 

законитости подзаконских аката; (05-440/15) 

22. Мишљење Министарства културе и информисања о Предлогу правилника о 

критеријумима и начину повећања удела европских аудио-визуелних дела и 

доношење одлуке; (05-1308/15) 

23. Мишљење Министарства културе и информисања о Предлогу упутства о начину 

примене одредаба Закона о електронским медијима којима се уређује сопствена 

продукција и доношење одлуке; (05-1309/15) 

24. Разматрање и доношење одлуке о усвајању предлога Правилника о поступку 

издавања сагласности  на акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге  и 

поступању по пријави промене власничке структуре и објављивање извештаја о 

јавној расправи на нашем веб-сајту Регулаторног тела за електронске медије; 

25. Разматрање захтевa ПМУ Фондација Панонија, Суботица, ул. Аге Мамужића бр. 

11 – PANNON RADIO за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

одлуке; (05-1321/15-5) 

26. Разматрање захтева  ПМУ „NS-AS“ д.о.о., ул. Народног фронта бр. 93, Нови Сад 

- РАДИО  AS FM за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; (05-

1530/15) 

27. Разматрање захтева ПМУ Информативног предузећа „Центар“ д.о.о., Ваљево, 

ул. Проте Матеје бр. 1 - РАДИО ПАТАК за продужење дозволе за пружање 

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

и доношење одлуке; (05-1527/15) 

28. Разматрање питања да ли промена зоне покривања настала у процесу 

дигитализације подразумева обавезу усклађивања програмских елабората од 

стране ПМУ; 

29. Разматрање и доношење одлуке по приговору „Radiodifuzni centar MFM media“ 

д.о.о., Београд (Лештане), ул. Раван бр. 52 – МФМ радио поднетом против 

решења Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. РК-Л 891/15 од 15. 

априла 2015. године и доношење одлуке; (РК-Л 891/15) 

30. Разматрање и доношење одлуке по приговору Друштва за информисање, 

маркетинг и пословне услуге „Мега Елит – С“ д.о.о., Велики Поповић, 



 

Деспотовац – Мега Хит радио поднетом против решења Савета Регулаторног 

тела за електронске медије РК-Л 1338/15 од 15.04.2015. године (Лр 309 Велики 

Поповић); 

31. Разматрање и доношење одлуке по приговору Предузећа за радио телевизију 

„РТВ Стрела“ д.о.о., Велики Поповић – Радио Стрела поднетом против решења 

Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. РК-Л 1338/15 од 15.04.2015. 

године (Лр 309 Велики Поповић); 

32. Разматрање и доношење одлуке по приговору Друштва за информисање, 

маркетинг и пословне услуге „Мега Елит – С“ д.о.о., Велики Поповић, 

Деспотовац – Мега Хит радио поднетом против решења Савета Регулаторног 

тела за електронске медије РК-Л 1337/15 од 15.04.2015. године (Лр 310 

Деспотовац); 

33. Разматрање и доношење одлуке по приговору Предузећа за радио телевизију 

„РТВ Стрела“ д.о.о., Велики Поповић – Радио Стрела поднетом против решења 

Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. РК-Л 1337/15 од 15.04.2015. 

године (Лр 310 Деспотовац); 

34. Разматрање молбе ПМУ Привредног друштва за радио и телевизијске 

активности Happy К. Televizija Д.О.О., Београд,  Александра Дупчека број 14 – 

Happy K TV за давање сагласности за смањење времена емитовања и доношење 

одлуке; (05-1586/15) 

35. Разматрање  захтева ПМУ RTV Belle Amie д.о.о., Ниш, Трг Краља Милана 6-8  – 

Радио  Belle Amie за проширење зоне покривања и доношење одлуке; (05-

337/14) 

36. Разматрање захтева Радио телевизија „Мир“, Лепосавић, ул. Војске Југославије 

26- ТВ Мир да им се омогући да емитују програм терестријалним дигиталним 

преносом DVB T2 са предајника Копаоник-Гобеља и доношење одлуке; (02-

516/15) 

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

идентификационог знака  ПМУ BETA RADIO д.о.о., Ул. Мије Ковачевића 

бр.10д, Београд- РАДИО АНТЕНА 107,9; 

38. Разматрање и доношење одлуке о давању сагласности на промену скраћеног 

идентификационог знака ПМУ Предузеће за радиодифузну делатност и пружање 

услуга „ТДИ Радио Телевизија“ д.о.о. , Београд, ул Алексе Ненадовића бр.19-21 

– ТДИ РАДИО 89,5; (РК-Л 29/14/15) 

39. Разматрање захтева „Linea electronics“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге 

из Новог Сада, ул. Димитрија Туцовића бр. 3 – КТВ за приступ мултиплексу  и 

доношење одлуке; (02-552/15 и  03-348/13/13) 

40. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за 

пружање медијске услуге ПМУ Јавном предузећу „Радио Ћићевац“, ул. 

Карађорђева бр. 108, Ћићевац - Радио Ћићевац, пре времена на које је издата, 

сходно одредби из члана 89. тачка 1) Закона о електронским медијима; 

41. Разматрање и доношење одлуке по пријавама ПМУ Друштва са ограниченом 

одговорношћу Радио Сајам из Новог Сада, ул. Народног фронта бр. 73 – Радио 

Први, Акорд д.о.о. предузеће за трговину и посредовање из Суботице, ул. 

Сегедински пут бр. 86 – Хит ФМ Радио и М31 друштво са ограниченом 

одговорношћу из Ужица, ул. Пословни центар Трг – Први радио 98,7 за промену 

власничке структуре; (05-1796/15-1)  

42. Разматрање Извештаја Правне службе о извршеној промени власничке 

структуре  ПМУ  Новинске агенције Вeta press д.о.о. из Београда, ПЈ БЕТА 



 

радио из Новог Пазара, ул. Краља Милана бр. 4- РАДИО СТО ПЛУС и 

доношење одлуке;  (05-1724/15) 

43. Информација о Закључку Одбора за информисање Скупштине Аутономне 

покрајине Војводине у вези са  правом приступа првом мултиплексу Јавне 

медијске установе Радио -Телевизија Војводине у алотментима Авала и Цер; (03-

1218/15) 

44. Разматрање обавештења о одбијању пружалаца медијских услуга да закључе 

уговор са Јавним предузећем „Емисиона техника и везе“ Београд за приступ 

првом и другом  мултиплексу; (02-445/15-385; 02-445/15-386; 02-445/15-400) 

45. Разматрање предлога Управног одбор Јавне медијске установе Радио Телевизија 

Србије  о логичкој нумерацији канала у првом и другом MUX-у и другим  

електронским комуникационим мрежама и доношење одлуке; (02-445/15-403) 

46. Разматрање и доношење одлуке о праву приступа VHF опсегу за 

експериментално емитовање дигиталног аудио сигнала (2 национална 

покривања); (02-1878/15) 

47. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Јавног предузећа „Емисиона техника 

и везе“ Београд за емитовање сервисног канала у оквиру Првог мултиплекса; 

(02-445/15-388) 

48. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Јавног предузећа „Емисона техника и 

везе“ Београд да се пружаоци медијских услуга из Другог мултиплекса преместе 

у Први мултиплекс; (02-445/15) 

49. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Привредног друштва „Радио 

телевизија Краљево и Ибарске новости“ д.о.о.Конарево бб - ТВ Краљево, за 

доделу права емитовања дигиталног програма, у другом мултиплексу  са коте 

Копаоник; (02-445/15-401) 

50. Разно; 

 

 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

Председник Савета РЕМ Горан Караџић предложио је допуну дневног реда, као и да 

се 35. Тачка дневног реда склони са дневног реда Седнице: 

 

1. Разматрање извештаја  Службе за надзор и анализу програма емитера  о 

извршеном појачаном надзору над ријалити "Малдиви" емитованом у програму 

ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy 

TV Д.О.О., Београд,  Александра Дупчека број 14 – Happy TV и доношење 

одлуке; (07-1854/15)  

2. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"Santos-comerce"д.о.о. – ТВ Сантос из Зрењанина, пре истека времена на које је 

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

3. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Радиодифузног предузећа Б92а.д. – 

Радио Б92 за промену идентификације; 

 

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

једногласно усвојио допуњен дневни ред 232. ванредне седнице: 

 

О Д Л У К У 



 

 

Усваја се предложени дневни ред 232. ванредне седнице са допуном. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

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 период јануар- 

април 2015. године и доношење одлуке;  (07-1750/15; 07-1751/15; 07-1752/15; 

07-1753/15) 

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера o 

обележавању Дана жалости дана 05.08.2015. године; 

4. Разматрање извештаја  Службе за надзор и анализу програма емитера  о 

извршеном појачаном надзору над ријалити "Малдиви" емитованом у 

програму ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и 

телевизију Happy TV Д.О.О., Београд,  Александра Дупчека број 14 – Happy 

TV и доношење одлуке; (07-1854/15)  

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези 

са емитовањем емисије „Пинкове звездице“ 26 - 27. 6.2015. године у  

програму ПМУ Предузећа за информисање и маркетинг PINK 

INTERNATIONAL COMPANY д.о.о., Београд, Незнаног јунака 1 - ТВ Пинк 

и доношење одлуке; (07-1785/15) 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези 

са емитовањем емисије "ДНК" дана 07.07.2015. године и 21.07.2015. године у  

програму ПМУ Предузећа за информисање и маркетинг PINK 

INTERNATIONAL COMPANY д.о.о., Београд, Незнаног јунака 1 - ТВ Пинк 

и доношење одлуке;  

7. Разматрања извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

извршеном надзору над програмом ПМУ Радиодифузног предузећа „Б92“,  

Београд – Земун,  Аутопут за Загреб 22 - Радио Б92 у периоду од 10. јула – 13. 

јула 2015. године и доношење одлуке; (07-1759/15) 

8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

извршеном ванредном надзору у периоду од 01. до 15. маја 2015. године над 

програмом  ПМУ Привредном друштву за производњу и емитовање РТВ 

програма "Index" д.о.о. Београд – Radio Index и доношење одлуке; (05-

2605/14) 

9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези 

са емитовањем прилога посвећеног учешћу младе репрезентације Србије на 

Светском првенству у фудбалу у емисији "Жикина шареница" дана 

20.06.2015. године у програму Јавне медијске установе „Радио - телевизија 

Србије“, Београд, Таковска 10 - РТС1 и доношење одлуке;  (07-1560/15)  

10. Разматрања извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

извршеном надзору над програмом ПМУ Радио и телевизија „Канал – М“ 

д.о.о., Параћин, ул. Немањина бб - ТВ Канал М и доношење одлуке; (05-

913/15) 

11. Разматрање  захтева ПМУ Trident Media Group д.о.о, Београд, ул. 

Бежанијских илегалаца 28 - Радио Три за промену програмске шеме и 

доношење одлуке;  (07-1385/15) 

12. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Јавног предузећа за 

информисање „Радио Лазаревац“ са п.о., Лазаревац  – Радио Лазаревац због 



 

кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д 

Закона о ауторском и сродним правима  и доношење одлуке; (07 – 

2629/14/15-92) 

13. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Новинско издавачког 

предузеће „Река Нова Јасеница“ д.о.о., Смедеревска Паланка – Радио Нова 

Јасеница због кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима  и доношење одлуке; 

(07-2629/14/15-63) 

14. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Друштва са 

ограниченом одговорношћу за емитовање радио програма „Панда радио“ 

д.о.о. – Радио Панда због кршења члана 53. Закона о електронским 

медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима  и 

доношење одлуке; (07-2629/14/15-62) 

15. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Предузећа за 

производњу, трговину и услуге Context д.о.о. , Гроцка – Радио Пулс Гроцка 

због кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 

201д Закона о ауторском и сродним правима  и доношење одлуке; (07-

2629/14/15-91)  

16. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Друштва љубитеља 

румунске музике и културе Victoria, Вршац – Радио Victoria због кршења 

члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о 

ауторском и сродним правима  и доношење одлуке; (07-2629/14/15-81)  

17. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Друштва љубитеља 

румунске музике и културе Victoria, Вршац – TV Victoria због кршења 

члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о 

ауторском и сродним правима  и доношење одлуке; (07-2629/14/15-89) 

18. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Предузећа за радио, 

телевизију и маркетинг Телевизије Плус д.о.о., Крушевац – Телевизија 

Плус због кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима  и доношење одлуке; 

(07-2629/14/15-85)  

19. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Радио телевизија 

Младеновац д.о.о., Младеновац – ТВ Младеновац због кршења члана 53. 

Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском 

и сродним правима  и доношење одлуке; (07-2629/14/15-86) 

20. Разматрање измена Плана набавки Регулаторног тела за електронске 

медије за 2015. годину и доношење одлуке; 

21. Разматрање дописа Министарства културе и информисања бр. 04-110-00-

43/2015 од 14.07.2015. године у вези са прибављањем мишљења о уставности 

и законитости подзаконских аката; (05-440/15) 

22. Мишљење Министарства културе и информисања о Предлогу правилника 

о критеријумима и начину повећања удела европских аудио-визуелних дела 

и доношење одлуке; (05-1308/15) 

23. Мишљење Министарства културе и информисања о Предлогу упутства о 

начину примене одредаба Закона о електронским медијима којима се 

уређује сопствена продукција и доношење одлуке; (05-1309/15) 

24. Разматрање и доношење одлуке о усвајању предлога Правилника о 

поступку издавања сагласности  на акт о преносу дозволе за пружање 

медијске услуге  и поступању по пријави промене власничке структуре и 



 

објављивање извештаја о јавној расправи на нашем веб-сајту Регулаторног 

тела за електронске медије; 

25. Разматрање захтевa ПМУ Фондација Панонија, Суботица, ул. Аге 

Мамужића бр. 11 – PANNON RADIO за продужење дозволе за пружање 

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

медијима и доношење одлуке; (05-1321/15-5) 

26. Разматрање захтева  ПМУ „NS-AS“ д.о.о., ул. Народног фронта бр. 93, Нови 

Сад - РАДИО  AS FM за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

одлуке; (05-1530/15) 

27. Разматрање захтева ПМУ Информативног предузећа „Центар“ д.о.о., 

Ваљево, ул. Проте Матеје бр. 1 - РАДИО ПАТАК за продужење дозволе за 

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

електронским медијима и доношење одлуке; (05-1527/15) 

28. Разматрање питања да ли промена зоне покривања настала у процесу 

дигитализације подразумева обавезу усклађивања програмских елабората 

од стране ПМУ; 

29. Разматрање и доношење одлуке по приговору „Radiodifuzni centar MFM 

media“ д.о.о., Београд (Лештане), ул. Раван бр. 52 – МФМ радио поднетом 

против решења Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. РК-Л 

891/15 од 15. априла 2015. године и доношење одлуке; (РК-Л 891/15) 

30. Разматрање и доношење одлуке по приговору Друштва за информисање, 

маркетинг и пословне услуге „Мега Елит – С“ д.о.о., Велики Поповић, 

Деспотовац – Мега Хит радио поднетом против решења Савета 

Регулаторног тела за електронске медије РК-Л 1338/15 од 15.04.2015. године 

(Лр 309 Велики Поповић); 

31. Разматрање и доношење одлуке по приговору Предузећа за радио 

телевизију „РТВ Стрела“ д.о.о., Велики Поповић – Радио Стрела поднетом 

против решења Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. РК-Л 

1338/15 од 15.04.2015. године (Лр 309 Велики Поповић); 

32. Разматрање и доношење одлуке по приговору Друштва за информисање, 

маркетинг и пословне услуге „Мега Елит – С“ д.о.о., Велики Поповић, 

Деспотовац – Мега Хит радио поднетом против решења Савета 

Регулаторног тела за електронске медије РК-Л 1337/15 од 15.04.2015. године 

(Лр 310 Деспотовац); 

33. Разматрање и доношење одлуке по приговору Предузећа за радио 

телевизију „РТВ Стрела“ д.о.о., Велики Поповић – Радио Стрела поднетом 

против решења Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. РК-Л 

1337/15 од 15.04.2015. године (Лр 310 Деспотовац); 

34. Разматрање молбе ПМУ Привредног друштва за радио и телевизијске 

активности Happy К. Televizija Д.О.О., Београд,  Александра Дупчека број 

14 – Happy K TV за давање сагласности за смањење времена емитовања и 

доношење одлуке; (05-1586/15) 

35. Разматрање захтева Радио телевизија „Мир“, Лепосавић, ул. Војске 

Југославије 26- ТВ Мир да им се омогући да емитују програм 

терестријалним дигиталним преносом DVB T2 са предајника Копаоник-

Гобеља и доношење одлуке; (02-516/15) 

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

идентификационог знака  ПМУ BETA RADIO д.о.о., Ул. Мије Ковачевића 

бр.10д, Београд- РАДИО АНТЕНА 107,9; 



 

37. Разматрање и доношење одлуке о давању сагласности на промену 

скраћеног идентификационог знака ПМУ Предузеће за радиодифузну 

делатност и пружање услуга „ТДИ Радио Телевизија“ д.о.о. , Београд, ул 

Алексе Ненадовића бр.19-21 – ТДИ РАДИО 89,5; (РК-Л 29/14/15) 

38. Разматрање захтева „Linea electronics“ д.о.о. за производњу, трговину и 

услуге из Новог Сада, ул. Димитрија Туцовића бр. 3 – КТВ за приступ 

мултиплексу  и доношење одлуке; (02-552/15 и  03-348/13/13) 

39. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе 

за пружање медијске услуге ПМУ Јавном предузећу „Радио Ћићевац“, ул. 

Карађорђева бр. 108, Ћићевац - Радио Ћићевац, пре времена на које је 

издата, сходно одредби из члана 89. тачка 1) Закона о електронским 

медијима; 

40. Разматрање и доношење одлуке по пријавама ПМУ Друштва са 

ограниченом одговорношћу Радио Сајам из Новог Сада, ул. Народног 

фронта бр. 73 – Радио Први, Акорд д.о.о. предузеће за трговину и 

посредовање из Суботице, ул. Сегедински пут бр. 86 – Хит ФМ Радио и М31 

друштво са ограниченом одговорношћу из Ужица, ул. Пословни центар Трг 

– Први радио 98,7 за промену власничке структуре; (05-1796/15-1)  

41. Разматрање Извештаја Правне службе о извршеној промени власничке 

структуре  ПМУ  Новинске агенције Вeta press д.о.о. из Београда, ПЈ БЕТА 

радио из Новог Пазара, ул. Краља Милана бр. 4- РАДИО СТО ПЛУС и 

доношење одлуке;  (05-1724/15) 

42. Информација о Закључку Одбора за информисање Скупштине Аутономне 

покрајине Војводине у вези са  правом приступа првом мултиплексу Јавне 

медијске установе Радио -Телевизија Војводине у алотментима Авала и 

Цер; (03-1218/15) 

43. Разматрање обавештења о одбијању пружалаца медијских услуга да 

закључе уговор са Јавним предузећем „Емисиона техника и везе“ Београд 

за приступ првом и другом  мултиплексу; (02-445/15-385; 02-445/15-386; 02-

445/15-400) 

44. Разматрање предлога Управног одбор Јавне медијске установе Радио 

Телевизија Србије  о логичкој нумерацији канала у првом и другом MUX-у 

и другим  електронским комуникационим мрежама и доношење одлуке; 

(02-445/15-403) 

45. Разматрање и доношење одлуке о праву приступа VHF опсегу за 

експериментално емитовање дигиталног аудио сигнала (2 национална 

покривања); (02-1878/15) 

46. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Јавног предузећа „Емисиона 

техника и везе“ Београд за емитовање сервисног канала у оквиру Првог 

мултиплекса; (02-445/15-388) 

47. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Јавног предузећа „Емисона 

техника и везе“ Београд да се пружаоци медијских услуга из Другог 

мултиплекса преместе у Први мултиплекс; (02-445/15) 

48. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Привредног друштва „Радио 

телевизија Краљево и Ибарске новости“ д.о.о.Конарево бб - ТВ Краљево, за 

доделу права емитовања дигиталног програма, у другом мултиплексу  са 

коте Копаоник; (02-445/15-401) 

49. Разматрање извештаја  Службе за надзор и анализу програма емитера  о 

извршеном појачаном надзору над ријалити "Малдиви" емитованом у 

програму ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и 



 

телевизију Happy TV Д.О.О., Београд,  Александра Дупчека број 14 – Happy 

TV и доношење одлуке; (07-1854/15)  

50. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"Santos-comerce"д.о.о. – ТВ Сантос из Зрењанина, пре истека времена на 

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

медијима; 

51. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Радиодифузног предузећа Б92а.д. 

– Радио Б92 за промену идентификације; 

52. Разно; 

 

 

  

2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

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 период јануар- 

април 2015. године и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Подноси се  захтеве за покретање прекршајног поступка против националних тв 

пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудио-визуелном комерцијалном 

комуникацијом на основу Закона о електронским медијима и Закона о оглашавању за 

период јануар- април 2015 по принципу један месец један захтев. 

 

  

 

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера o 

обележавању Дана жалости дана 05.08.2015. године); 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усвоја  се предлог Службе за надзор и анализу, да није дошло до кршења дана жалости 

у обиму који би захтевао подношење прекршајне пријаве против пружаоца медијске 

услуге, али предлаже Савету да би пружаоцима медијске услуге требало скренути 

пажњу да одговорније и пажљивије бирају програмске садржаје које емитују током 

дана жалости. 

  

 

4. Разматрање извештаја  Службе за надзор и анализу програма емитера  о 

извршеном појачаном надзору над ријалити "Малдиви" емитованом у 

програму ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и 



 

телевизију Happy TV Д.О.О., Београд,  Александра Дупчека број 14 – Happy 

TV и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Подноси се пријава за привредни преступ против ПМУ Хепи ТВ због повреде члана 68. 

Закона о оглашавању. 

 

Налаже се стручној служби да обавести све ПМУ да ступа на снагу Правилник о аудио- 

визуелним комерцијалним комуникацијама и да морају да се поштују одредбе 

наведеног правилника у вези са оглашавањем алкохолних пића. 

 

  

 

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези 

са емитовањем емисије „Пинкове звездице“ 26 - 27. 6.2015. године у  

програму ПМУ Предузећа за информисање и маркетинг PINK 

INTERNATIONAL COMPANY д.о.о., Београд, Незнаног јунака 1 - ТВ Пинк 

и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера против ПМУ Предузећа за информисање и 

маркетинг PINK INTERNATIONAL COMPANY д.о.о., Београд, Незнаног јунака 1 - ТВ 

Пинк због кршења члана 26. ст. 1 Правилника о заштити малолетника у области 

пружања медијских услуга. 

 

Налаже се стручној служби да извештај аналитичара пошаље на изјашњење, а 

представник ПМУ позове на следећу седницу. 

  

 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези 

са емитовањем емисије "ДНК" дана 07.07.2015. године и 21.07.2015. године у  

програму ПМУ Предузећа за информисање и маркетинг PINK 

INTERNATIONAL COMPANY д.о.о., Београд, Незнаног јунака 1 - ТВ Пинк 

и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера против ПМУ ТВ Пинк због кршења одредби из 

члана 50 Закона о електронским медијима и члана 22. ст. 3, 24. ст. 2, 26. ст. 3 и члана 



 

28. Ст. 1,3 и 5  Правилника о заштити малолетника у области пружања медијских 

услуга. 

Налаже се стручној служби да извештај аналитичара пошаље на изјашњење, а 

представник ПМУ позове на следећу седницу. 

Прекршен је и налог Савета РРА издат приликом изрицања мере упозорења о 

допуштеном времену емитовања. 

Спојити овај поступак изрицања мера са поступком покренутим 16.06.2015. године. 

  

7. Разматрања извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

извршеном надзору над програмом ПМУ Радиодифузног предузећа „Б92“,  

Београд – Земун,  Аутопут за Загреб 22 - Радио Б92 у периоду од 10. јула – 13. 

јула 2015. године и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера ПМУ Радиодифузног предузећа „Б92“,  Београд 

– Земун,  Аутопут за Загреб 22 - Радио Б92. 

Налаже се стручној служби да извештај аналитичара пошаље на изјашњење, а 

представник ПМУ позове на следећу седницу. 

 

  

8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

извршеном ванредном надзору у периоду од 01. до 15. маја 2015. године над 

програмом  ПМУ Привредном друштву за производњу и емитовање РТВ 

програма "Index" д.о.о. Београд – Radio Index и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера ПМУ Привредно друштва за производњу и 

емитовање  РТВ програма "Index" d.o.o. Београд – Radio Index  

 

Налаже се стручној служби да представника ПМУ позове на следећу седницу 

 

  

9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези 

са емитовањем прилога посвећеног учешћу младе репрезентације Србије на 

Светском првенству у фудбалу у емисији "Жикина шареница" дана 

20.06.2015. године у програму Јавне медијске установе „Радио - телевизија 

Србије“, Београд, Таковска 10 - РТС1 и доношење одлуке; 



 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Не постоји основ за покретање поступка против ПМУ Радио Телевизије Србије.  

 

  

10. Разматрања извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

извршеном надзору над програмом ПМУ Радио и телевизија „Канал – М“ 

д.о.о., Параћин, ул. Немањина бб - ТВ Канал М и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Не постоји основ за покретање поступка против ПМУ Радио и Телевизије ТВ Канал М. 

 

  

11. Разматрање  захтева ПМУ Trident Media Group д.о.о, Београд, ул. 

Бежанијских илегалаца 28 - Радио Три за промену програмске шеме и 

доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Дозвољава се промена програмске шеме ПМУ Trident Media Group д.о.о, Београд, ул. 

Бежанијских илегалаца 28 - Радио Три, нова програмска шема је  у складу са 

најављеним програмским концептом и жанровском структуром. 

 

Налаже се стручној служби да обавести ПМУ о овој одлуци 

 

  

12. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Јавног предузећа за 

информисање „Радио Лазаревац“ са п.о., Лазаревац  – Радио Лазаревац због 

кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д 

Закона о ауторском и сродним правима  и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према ПМУ Јавног предузећа за информисање 

„Радио Лазаревац“ са п.о., Лазаревац  – Радио Лазаревац због повреда законске одредбе 

из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском 

и сродним правима. 



 

Напомена: У случајевима када Сокој подноси пријаву исти би се могао сматрати 

подносиоцем пријаве коме је повређен лични интерес (заступа ауторе), те је и 

представнике СОКОЈ-а потребно позвати на седницу Савета приликом доношења 

одлуке. Ово важи за све одлуке по пријавама СОКОЈ-а) 

Налаже се стручној служби да представника ПМУ позове на следећу седницу као и 

представника СОКОЈ-а. 

  

13. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Новинско издавачког 

предузеће „Река Нова Јасеница“ д.о.о., Смедеревска Паланка – Радио Нова 

Јасеница због кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима  и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према ПМУ Новинско издавачког предузеће 

„Река Нова Јасеница“ д.о.о., Смедеревска Паланка – Радио Нова Јасеница због повреда 

законске одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д 

Закона о ауторском и сродним правима. 

Налаже се стручној служби да представника ПМУ позове на следећу седницу као и 

представника СОКОЈ-а. 

  

14. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Друштва са 

ограниченом одговорношћу за емитовање радио програма „Панда радио“ 

д.о.о. – Радио Панда због кршења члана 53. Закона о електронским 

медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима  и 

доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према ПМУ Новинско издавачког предузеће 

„Река Нова Јасеница“ д.о.о., Смедеревска Паланка – Радио Нова Јасеница због повреда 

законске одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д 

Закона о ауторском и сродним правима. 

Налаже се стручној служби да представника ПМУ позове на следећу седницу као и 

представника СОКОЈ-а. 

  

15. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Предузећа за 

производњу, трговину и услуге Context д.о.о. , Гроцка – Радио Пулс Гроцка 

због кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 

201д Закона о ауторском и сродним правима  и доношење одлуке; 



 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према ПМУ Предузећа за производњу, трговину 

и услуге Context д.о.о. , Гроцка – Радио Пулс Гроцка због повреда законске одредбе из 

члана 53 Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и 

сродним правима. 

Налаже се стручној служби да представника ПМУ позове на следећу седницу као и 

представника СОКОЈ-а. 

  

16. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Друштва љубитеља 

румунске музике и културе Victoria, Вршац – Радио Victoria због кршења 

члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о 

ауторском и сродним правима  и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према ПМУ Друштва љубитеља румунске 

музике и културе Victoria, Вршац – Радио Victoria због повреда законске одредбе из 

члана 53 Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и 

сродним правима. 

Налаже се стручној служби да представника ПМУ позове на следећу седницу као и 

представника СОКОЈ-а. 

  

17. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Друштва љубитеља 

румунске музике и културе Victoria, Вршац – TV Victoria због кршења 

члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о 

ауторском и сродним правима  и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према ПМУ Друштва љубитеља румунске 

музике и културе Victoria, Вршац – TV Victoria због повреда законске одредбе из члана 

53 Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и 

сродним правима. 

Налаже се стручној служби да представника ПМУ позове на следећу седницу као и 

представника СОКОЈ-а. 

 

 

 



 

  

18. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Предузећа за радио, 

телевизију и маркетинг Телевизије Плус д.о.о., Крушевац – Телевизија 

Плус због кршења члана 53. Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима  и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према ПМУ Предузећа за радио, телевизију и 

маркетинг Телевизије Плус д.о.о., Крушевац – Телевизија Плус због повреда законске 

одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о 

ауторском и сродним правима. 

Налаже се стручној служби да представника ПМУ позове на следећу седницу као и 

представника СОКОЈ-а. 

  

19. Разматрање пријаве СОКОЈ-а проднете против ПМУ Радио телевизија 

Младеновац д.о.о., Младеновац – ТВ Младеновац због кршења члана 53. 

Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском 

и сродним правима  и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према ПМУ Радио телевизија Младеновац д.о.о., 

Младеновац – ТВ Младеновац због повреда законске одредбе из члана 53 Закона о 

електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима. 

Налаже се стручној служби да представника ПМУ позове на следећу седницу као и 

представника СОКОЈ-а. 

 

  

20. Разматрање измена Плана набавки Регулаторног тела за електронске 

медије за 2015. годину и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предлог Финансијске службе за измену Плана набавки Регулаторног тела за 

електронске медије за 2015. годину. 

 

Налаже се стручној служби да поменуте измене Плана набавки достави Управи за јабне 

набавке и Држабној ревизорској институцији. 

 



 

 

  

21. Разматрање дописа Министарства културе и информисања бр. 04-110-00-

43/2015 од 14.07.2015. године у вези са прибављањем мишљења о уставности 

и законитости подзаконских аката; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Донеси се одлука да се Министарству културе и информисања достави допис са 

садржајем који је предложен у извештају за седницу Савета. 

 

  

22. Мишљење Министарства културе и информисања о Предлогу правилника 

о критеријумима и начину повећања удела европских аудио-визуелних дела 

и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Донеси се одлука да се Министарству културе и информисања достави допис са 

садржајем који је предложен у извештају за седницу Савета. 

Налаже се стручној служби да спроведе даљу законску процедуру. 

 

  

23. Мишљење Министарства културе и информисања о Предлогу упутства о 

начину примене одредаба Закона о електронским медијима којима се 

уређује сопствена продукција и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Донеси се одлука да се Министарству културе и информисања достави допис са 

садржајем који је предложен у извештају за седницу Савета. 

Налаже се стручној служби да спроведе даљу законску процедуру. 

 

  

24. Разматрање и доношење одлуке о усвајању предлога Правилника о 

поступку издавања сагласности  на акт о преносу дозволе за пружање 

медијске услуге  и поступању по пријави промене власничке структуре и 

објављивање извештаја о јавној расправи на нашем веб-сајту Регулаторног 

тела за електронске медије; 



 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука да  се на веб-сајту Регулатора објави следећи документ: 

 „На основу члана 38. став 2. тачка 12) Закона о електронским медијима („Службени 

гласник РС“ бр. 83/14), Регулаторно тело за електронске медије, објављује             И З В 

Е Ш Т А Ј       о спроведеној јавној расправи 

 

 На основу одредаба члана 40. Закона о електронским медијима, Регулаторно тело за 

електронске медије (у даљем тексту: Регулатор) је спровело поступак јавне расправе у 

припреми Нацрта правилника о поступку издавања сагласности на акт о преносу 

дозволе за пружање медијске услуге и поступању по пријави промене власничке 

структуре.  

 

Јавна расправа о наведеном нацрту правилника  спроведена је у периоду од 08. јула до 

22. јула 2015. године, с тим да је у оквиру тог поступка одржан скуп у виду округлог 

стола 13. јула у Београду (Дом Синдиката).   На седници Савета Регулатора одржаној 

дана 12. августа 2015. године утврђен је коначан текст Предлога правилника о поступку 

издавања сагласности на акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге и 

поступању по пријави промене власничке структуре. Овај предлог биће достављен 

Министарству културе и информисања на мишљење, у складу са чланом 22. став 3. 

Закона о електронским медијима и објављен на веб-сајту Регулатора: www.rem.rs). 

 

Налаже се стручној служби да спроведе даљу законску процедуру. 

 

  

25. Разматрање захтевa ПМУ Фондација Панонија, Суботица, ул. Аге 

Мамужића бр. 11 – PANNON RADIO за продужење дозволе за пружање 

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

медијима и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Дозвољава се продужење дозволе за пружање медијске услуге  ПМУ Фондација 

Панонија, Суботица, ул. Аге Мамужића бр. 11 – PANNON RADIO. 

 

  

26. Разматрање захтева  ПМУ „NS-AS“ д.о.о., ул. Народног фронта бр. 93, Нови 

Сад - РАДИО  AS FM за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

http://www.rem.rs/


 

О Д Л У К У 

 

Дозвољава се продужење дозволе за пружање медијске услуге  ПМУ „NS-AS“ д.о.о., ул. 

Народног фронта бр. 93, Нови Сад - РАДИО  AS FM. 

 

  

27. Разматрање захтева ПМУ Информативног предузећа „Центар“ д.о.о., 

Ваљево, ул. Проте Матеје бр. 1 - РАДИО ПАТАК за продужење дозволе за 

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

електронским медијима и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Дозвољава се продужење дозволе за пружање медијске услуге  ПМУ Информативног 

предузећа „Центар“ д.о.о., Ваљево, ул. Проте Матеје бр. 1 - РАДИО ПАТАК. 

 

Налаже се стручној служби да упути допис ПМУ да ћемо вршити надзор над 

програмом и да морају да употпуне програм за врсте програма које им недостају, акоји 

су наведени у извештају службе за Савет. 

  

28. Разматрање питања да ли промена зоне покривања настала у процесу 

дигитализације подразумева обавезу усклађивања програмских елабората 

од стране ПМУ; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да уради мапе преклапања зоне покривања из дозволе са 

покривањем из алотмента као и да напише за Савет које су све спорне теме и питања. 

 

  

29. Разматрање и доношење одлуке по приговору „Radiodifuzni centar MFM 

media“ д.о.о., Београд (Лештане), ул. Раван бр. 52 – МФМ радио поднетом 

против решења Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. РК-Л 

891/15 од 15. априла 2015. године и доношење одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поништава се у целости  решење Савета РРА бр. РК-Л 891/15 од 15. априла 2015. 

године. 

 



 

Издаје се дозвола за емитовање радио програма на локалном подручју, радиодифузна 

област 4, оквирна жељена зона покривања – подручје општине Лр 94 (Младеновац) 

ПМУ Radiodifuzni centar MFM media“ д.о.о. из Београда (Лештане), ул. Раван бр. 52 – 

МФМ. 

  

30. Разматрање и доношење одлуке по приговору Друштва за информисање, 

маркетинг и пословне услуге „Мега Елит – С“ д.о.о., Велики Поповић, 

Деспотовац – Мега Хит радио поднетом против решења Савета 

Регулаторног тела за електронске медије РК-Л 1338/15 од 15.04.2015. године 

(Лр 309 Велики Поповић); 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се приговор Друштва за информисање, маркетинг и пословне услуге „Мега 

Елит – С“ д.о.о., Велики Поповић, Деспотовац – Мега Хит радио поднетом против 

решења Савета Регулаторног тела за електронске медије РК-Л 1338/15 од 15.04.2015. 

године (Лр 309 Велики Поповић). 

 

  

31. Разматрање и доношење одлуке по приговору Предузећа за радио 

телевизију „РТВ Стрела“ д.о.о., Велики Поповић – Радио Стрела поднетом 

против решења Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. РК-Л 

1338/15 од 15.04.2015. године (Лр 309 Велики Поповић); 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се приговор Предузећа за радио телевизију „РТВ Стрела“ д.о.о., Велики 

Поповић – Радио Стрела поднетом против решења Савета Регулаторног тела за 

електронске медије бр. РК-Л 1338/15 од 15.04.2015. године (Лр 309 Велики Поповић). 

 

  

32. Разматрање и доношење одлуке по приговору Друштва за информисање, 

маркетинг и пословне услуге „Мега Елит – С“ д.о.о., Велики Поповић, 

Деспотовац – Мега Хит радио поднетом против решења Савета 

Регулаторног тела за електронске медије РК-Л 1337/15 од 15.04.2015. године 

(Лр 310 Деспотовац); 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за емитовање радио програма на локалном подручју, радиодифузна 

област 5, оквирна жељена зона покривања – подручје општине Лр310 (Деспотовац) 



 

ПМУ Предузећа за радио телевизију „РТВ Стрела“ д.о.о., Велики Поповић – Радио 

Стрела. 

  

33. Разматрање и доношење одлуке по приговору Предузећа за радио 

телевизију „РТВ Стрела“ д.о.о., Велики Поповић – Радио Стрела поднетом 

против решења Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. РК-Л 

1337/15 од 15.04.2015. године (Лр 310 Деспотовац); 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за емитовање радио програма на локалном подручју, радиодифузна 

област 5, оквирна жељена зона покривања – подручје општине Лр310 (Деспотовац) 

ПМУ Предузећа за радио телевизију „РТВ Стрела“ д.о.о., Велики Поповић – Радио 

Стрела. 

  
 

34.  Разматрање молбе ПМУ Привредног друштва за радио и телевизијске 

активности Happy К. Televizija Д.О.О., Београд,  Александра Дупчека број 

14 – Happy K TV за давање сагласности за смањење времена емитовања и 

доношење одлуке;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се смањење времена емитовања ПМУ Привредног друштва за радио и 

телевизијске активности Happy К. Televizija Д.О.О., Београд,  Александра Дупчека број 

14 – Happy K TV. 

Налаже се стручној служби да упути допис ПМУ у коме се захтева да ПМУ одреди у 

које време се емитује Happy К. Televizija, тј. време у коме се емитује Happy К. Televizija 

мора бити тачно дефинисано и то у времену када је доступан деци. 

  

35. Разматрање захтева Радио телевизија „Мир“, Лепосавић, ул. Војске 

Југославије 26- ТВ Мир да им се омогући да емитују програм 

терестријалним дигиталним преносом DVB T2 са предајника Копаоник-

Гобеља и доношење одлуке;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

 



 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да за среду 19. августа 2015. године у 11 часова закаже 

састанак чланова савета РЕМ са представницима Канцеларије за КиМ, представницима 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација и представницима ЈП ЕТВ. 

 

  
 

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

идентификационог знака  ПМУ BETA RADIO д.о.о., Ул. Мије Ковачевића 

бр.10д, Београд- РАДИО АНТЕНА 107,9; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге 

BETARADIO д.о.о., Ул. Мије Ковачевића бр.10д, Београд- РАДИО АНТЕНА 107,9 у 

РАДИО АС ФМ 107,9. 

  

Налаже се Стручној служби да након достављања измењене дозволе за радиодифузну 

станицу од стране РАТЕЛ-а, изврши промену података у дозволи емитера BETA 

RADIO д.о.о., Ул. Мије Ковачевића бр.10д, Београд- РАДИО АНТЕНА 107,9, који се 

односе на промену идентификационог знака. 

 

  
 

37. Разматрање и доношење одлуке о давању сагласности на промену 

скраћеног идентификационог знака ПМУ Предузеће за радиодифузну 

делатност и пружање услуга „ТДИ Радио Телевизија“ д.о.о. , Београд, ул 

Алексе Ненадовића бр.19-21 – ТДИ РАДИО 89,5; (РК-Л 29/14/15) 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се промена идентификационог знака пружаоца медијске услуге Предузеће за 

радиодифузну делатност и пружање услуга „ТДИ Радио Телевизија“ д.о.о. из Београда, 

ул Алексе Ненадовића бр.19-21 – ТДИ РАДИО 89,5 у нови скраћени идентификациони 

знак ТДИ РАДИО 87,9. 

  

 

38. Разматрање захтева „Linea electronics“ д.о.о. за производњу, трговину и 

услуге из Новог Сада, ул. Димитрија Туцовића бр. 3 – КТВ за приступ 

мултиплексу  и доношење одлуке;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 



 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. О Захтеву за приступ мултиплексу може одлучивати тек 

по доношењу коначне одлуке о издавању целовите дозволе за емитовање програма 

ПМУ „Linea electronics“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге из Новог Сада, ул. 

Димитрија Туцовића бр. 3 – КТВ. 

  
 

39. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе 

за пружање медијске услуге ПМУ Јавном предузећу „Радио Ћићевац“, ул. 

Карађорђева бр. 108, Ћићевац - Радио Ћићевац, пре времена на које је 

издата, сходно одредби из члана 89. тачка 1) Закона о електронским 

медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге према пружаоцу 

медијске услуге Јавном предузећу „Радио Ћићевац“, ул. Карађорђева бр. 108, Ћићевац-

Радио Ћићевац, пре времена на које је издата, због постојања разлога из члана 89. 

Закона о електронским медијима. 

Позвати представника наведеног пружаоца медијске услуге на седницу Савета 

Регулатора ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање поступка 

одузимања дозволе. 

  

 

40. Разматрање и доношење одлуке по пријавама ПМУ Друштва са 

ограниченом одговорношћу Радио Сајам из Новог Сада, ул. Народног 

фронта бр. 73 – Радио Први, Акорд д.о.о. предузеће за трговину и 

посредовање из Суботице, ул. Сегедински пут бр. 86 – Хит ФМ Радио и М31 

друштво са ограниченом одговорношћу из Ужица, ул. Пословни центар Трг 

– Први радио 98,7 за промену власничке структуре;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Да Савет Регулатора донесе решења којима се утврђује да планираном променом 

власничке структуре Привредног друштва „Радио продукција плус“ д.о.о. из Новог 

Сада, која би била извршена тако што би досадашњи власник тог друштва Привредно 

друштво „Трион Медиа“ д.о.о. из Београда, ул. Мије Ковачевића бр. 10д, матични број: 

20828412, пренело целокупан свој оснивачки удео у висини од 90% у капиталу тог 

друштва на Привредно друштво „Point marketing“ д.о.о. из Новог Сада, ул. Николе 

Миркова бр. 6, матични број: 21078328, неће настати стање којим се нарушава медијски 

плурализам. 

 

Привредно друштво „Трион Медиа“ д.о.о. из Београда, ул. Мије Ковачевића бр. 10д, 

матични број: 20828412 посредно учествује у власничкој структури  ималаца дозволе за 



 

пружање медијске услуге Друштва са ограниченом одговорношћу Радио Сајам из 

Новог Сада, ул. Народног фронта бр. 73 – Радио Први, Акорд д.о.о. предузеће за 

трговину и посредовање из Суботице, ул. Сегедински пут бр. 86 – Хит ФМ Радио и 

М31 друштво са ограниченом одговорношћу из Ужица, ул. Пословни центар Трг – 

Први радио 98. 

  

 

41.  Разматрање Извештаја Правне службе о извршеној промени власничке 

структуре  ПМУ  Новинске агенције Вeta press д.о.о. из Београда, ПЈ БЕТА 

радио из Новог Пазара, ул. Краља Милана бр. 4- РАДИО СТО ПЛУС и 

доношење одлуке;   

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима 

према пружаоцу медијске услуге  Новинској агенцији BETA PRESS д.о.о. из Београда, 

ПЈ БЕТА радио из Новог Пазара, ул. Краља Милана бр. 4- РАДИО СТО ПЛУС због 

повреде одредаба члана 105. став 1.  Закона о електронским медијима. 

 

Позвати представника РАДИО СТО ПЛУС на следећу седницу Савета ради изјашњења 

о чињенице које су биле основ за покретање поступка. 

 

Налаже се Стручним службама да изврше промену података у дозволи пружаоца 

медијске услуге  Новинске агенције BETA PRESS д.о.о. из Београда, ПЈ БЕТА радио из 

Новог Пазара, ул. Краља Милана бр. 4- РАДИО СТО ПЛУС, а који се односе на 

власничку структуру пружаоца медијск еуслуге. 

 

  
 

42. Информација о Закључку Одбора за информисање Скупштине Аутономне 

покрајине Војводине у вези са  правом приступа првом мултиплексу Јавне 

медијске установе Радио -Телевизија Војводине у алотментима Авала и 

Цер;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Одлуку коју је донео Савет на седници 29. јуна 2015. године није потребно мењати, 

односно да се Одбору за информисање АП Војводине одговори да је покривеност 

становништва Војводине програмима РТВ1 и РТВ2, преко 98,71 %, са емисионих 

локација Суботица, Сомбор, Кикинда, Чот и Вршац, што је у складу са Правилником, за 

сваки од мултиплекса и да ће  у наредном периоду ЈП ЕТВ радити на томе да изгради 

инфраструктуру која ће са пар геп филера покрити све недоступне локације које 

углавном због географских специфичности нису имале покривеност ни аналогним 

сигналом, тако да се одбија захтев за доделу права приступа првом мултиплексу РТВ-у 

у алотментима Авала и Цер-Маљен. 

 



 

Налаже се стручној служби да упути одговор РТВ и Одбору за информисање 

Скупштине АПВ. 

  
 

43. Разматрање обавештења о одбијању пружалаца медијских услуга да 

закључе уговор са Јавним предузећем „Емисиона техника и везе“ Београд 

за приступ првом и другом  мултиплексу;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да закаже састанак са представницима ЈП ЕТВ. 
 

  

44. Разматрање предлога Управног одбор Јавне медијске установе Радио 

Телевизија Србије  о логичкој нумерацији канала у првом и другом MUX-у 

и другим  електронским комуникационим мрежама и доношење одлуке;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да упути допис чланицама ЕПРА за добијање одговора како 

је питање логичке нумерације регулисано у њиховим земљама. 

 

  

45. Разматрање и доношење одлуке о праву приступа VHF опсегу за 

експериментално емитовање дигиталног аудио сигнала (2 национална 

покривања); (02-1878/15) 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Нема никаквог правног основа да Савет даје право приступа пружаоцима медијских 

услуга за емитовање радио програма.  

 

Правилник се  бави само ТВ емитовањем и у Иницијалној и у коначној мрежи. 

 

Потребне су измените Правилника. 

  

 

46. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Јавног предузећа „Емисиона 

техника и везе“ Београд за емитовање сервисног канала у оквиру Првог 

мултиплекса;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 



 

О Д Л У К У 

 

Правилником о општим условима за обављање делатности електронских комуникација 

по режиму општег овлашћења („Службени гласник Републике Србије“ број 38/11) који 

је донео РАТЕЛ, а односи се на све операторе, предвиђена је обавеза оператора да на 

погодан начин обавештава крајње кориснике својих услуга о промени цене, садржају 

својих услуга и између осталог погодан начин представља достављање обавештења уз 

рачун, штампање брошура, инфо канал.  

  
 

47. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Јавног предузећа „Емисона 

техника и везе“ Београд да се пружаоци медијских услуга из Другог 

мултиплекса преместе у Први мултиплекс;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Ни једним чланом Правилника се не наводи да се ПМУ може одобрити прелазак из 

мултиплекса у мултиплекс. 

 

Потребна је измена/допуна правилника о преласку са аналогног на дигитално 

емитовање ТВ програма и приступу мултиплексу. 

 

  
 

48. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Привредног друштва „Радио 

телевизија Краљево и Ибарске новости“ д.о.о.Конарево бб - ТВ Краљево, за 

доделу права емитовања дигиталног програма, у другом мултиплексу  са 

коте Копаоник;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Одбија се захтев Привредног друштва „Радио телевизија Краљево и Ибарске новости“ 

д.о.о.Конарево бб - ТВ Краљево, за доделу права приступа другом мултиплексу, на 

локацији Копаоник, јер се са наведене локације не би  остварило задовољавајуће 

покривање подручја Ушће и Полумир. 
 

  

 

49. Разматрање извештаја  Службе за надзор и анализу програма емитера  о 

извршеном појачаном надзору над ријалити "Малдиви" емитованом у 

програму ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и 

телевизију Happy TV Д.О.О., Београд,  Александра Дупчека број 14 – Happy 

TV и доношење одлуке; (07-1854/15)  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 



 

О Д Л У К У 

 

Подноси се пријава за привредни преступ против ПМУ Хепи ТВ због повреде члана 68. 

Закона о оглашавању. 

 

Налаже се стручној служби да обавести све ПМУ да ступа на снагу Правилник о аудио- 

визуелним комерцијалним комуникацијама и да морају да се поштују одредбе 

наведеног правилника у вези са оглашавањем алкохолних пића. 

 

  
 

50. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  

"Santos-comerce"д.о.о. – ТВ Сантос из Зрењанина, пре истека времена на 

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

медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге  "Santos-

comerce"д.о.о. – ТВ Сантос из Зрењанина, пре истека времена на које је издата сходно 

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

 

  
 

51. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Радиодифузног предузећа Б92а.д. 

– Радио Б92 за промену идентификације; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да упути допис РАТЕЛ-у о сагласности на промену 

идентификације Радиодифузног предузећа Б92а.д. – Радио Б92. 

 

 

 

 

Седница завршена у 13:30 часова. 

 

У Београду,        

дана 12. августа  2015. године                                                       

Записник сачинила 

 

Драгана Таљић 

                     председник Савета 

 

                                                                                                                       Горан Караџић  

 


