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З А П И С Н И К 

                                                                                          

са 170. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 15. 

априла 2016. године, са почетком у 13.30 часова. 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Слободан Вељковић 

3. Божидар Николић 

4. Оливера Зекић 

5. Милош Рајковић 

6. Александра Јанковић 

 

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. Никола Попмихајлов, аналитичар програма емитера 

 

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 169. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

6.априла 2016. године и записника са 255. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 11. априла 2016. године;  

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

предизборној пријави Демократске странкео због неравномерне заступљености у 
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програмима, појављивања државних функционера и емитовања програмског 

садржаја на ПМУ ТВ Пинк и доношење одлуке.  Предмет: бр: 07-944/16 

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

Хомоље из Жагубице због начина пласирања програмских садржаја током 

предизборне кампање и доношење одлуке. Предмет бр: 07-986/16 

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

због необележавања предизборног програма и доношење одлуке. Предмет бр: 

07-956/16 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ РТВ 

Крагујевац због прекршаја предизборних правила и доношење одлуке. Предмет 

бр: 07-877/16 

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности у вези 

са чланом 4 ставови 1 и 2 Правилника о обавезама пружалаца медијских услуга 

током предизборне кампање и доношење одлуке. Предмет бр: (по заводђењу) 

8. Разматрање извештаја службе за надзор и анализу „СТАТИСТИКА 

ПРЕДИЗБОРНОГ ПРОГРАМА за период 04.03.2016 – 07.04.2016. - предизборна 

кампања за републичке, покрајинске и локалне изборе 2016. године“ и 

доношење одлуке. Предмет бр: 07-1026/16-4  

9. Разматрање и утврђивање Листе најважнијих догађаја од посебног значаја за све 

грађане у Републици Србији;  

10. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге Друштво 

са ограниченом одговорношћу за радио и телевизију РТВ Кладово, Кладово, ул. 

Виноградарска 15 - ТВ Кладово;  

11. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЖЕГА» Пожега;  

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

услуге на основу захтева Предузећа за промет и услуге Коперникус д.о.о., ул. 

Зелени венац бр. 8, Љиг- ТВ Љиг инфо, бр. 05-1004/16 од 04.04.2016. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

13. Разматрање захтева Д.о.о. за радио и телевизију „Ф- канал“ из Зајечара, ТПЦ 22. 

децембар, Трг ослобођења бб  - ТВ Ф Канал, за  сагласност за укључивање у 

алотмент Тупижница;  

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

на пружање медијске услуге телевизијског програма путем електронске 

комуникационе  мреже (кабловска дистрибуција медијских садржаја) за пружоца 

медијске услуге:  К42 - „INFORMATIVNI CENTAR“ д.о.о. из Бачке Тополе, 

Дунавска 8/3 - Express Channel (Зона покривања: град Бачка Топола);  

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

на пружање медијске услуге телевизијског програма путем електронске 

комуникационе  мреже (кабловска дистрибуција медијских садржаја) за пружоца 

медијске услуге: К217-RTV ENTER д.о.о. из Ниша, Gorička 35  - ENTER TV  

(Зона покривања: град Ниш); 

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

на пружање медијске услуге телевизијског програма путем електронске 

комуникационе  мреже (кабловска дистрибуција медијских садржаја) за пружоца 

медијске услуге: К70  - Kopernikus Radio Televizija Jagodina doo, Вука Караџића 

5, Јагодина- ТВ Јагодина (Зона покривања: општина Бачка Паланка); 
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17. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за  право 

на пружање медијске услуге телевизијског програма путем електронске 

комуникационе  мреже (кабловска дистрибуција медијских садржаја) 1.За 

пружоца медијске услуге: К214 RADIO TELEVIZIJA KURŠUM д.о.о. из 

Куршумлије, ул. Палих бораца 79 -РТК (Зона покривања: Куршумлија); 

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

на пружање медијске услуге телевизијског програма путем електронске 

комуникационе  мреже (кабловска дистрибуција медијских садржаја) 1.За 

пружоца медијске услуге: К186-1 „Радио телевизија Крагујевац“ д.о.о. из 

Крагујевца, Бранка Радичевића бр.9- ТВ Крагујевац (Зона покривања: град 

Крагујевац); 

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

на пружање медијске услуге телевизијског програма путем електронске 

комуникационе  мреже (кабловска дистрибуција медијских садржаја) за пружоца 

медијске услуге K 216 -YU ECO д.о.о., из Суботице, Магнетна поља бб -  YU 

ECO 

(Зона покривања: Суботица);  

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге «EURO ALFA ЕXPORT-

IMPORT» ДОО Суботица – «SU city radio»;  

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Јасмина Радисављевић ПР, 

Агенција за емитовање радио програма – “Radio amore”;  

22. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге -„Радио 

талас“ д.о.о. из Ниша, Булевар Светог Цара Константина бр. 80-86 - Радио ИН 

95,6, за промену власничке структуре;  

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

услуге на основу захтева DRUŠTVA ZA RADIO I TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI 

KOPERNIKUS CABLE NETWORK DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU, NIŠ, ул.  Цара Душана 45, Ниш- TV K::CN ISTOK, бр. 05-

357/16 од 08.02.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

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

услуге на основу захтева DRUŠTVA ZA RADIO I TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI 

KOPERNIKUS CABLE NETWORK DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU, NIŠ, ул.  Цара Душана 45, Ниш- TV K::CN JUG, бр. 05-

356/16 од 08.02.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

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

услуге на основу захтева DRUŠTVA ZA RADIO I TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI 

KOPERNIKUS CABLE NETWORK DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU, NIŠ, ул.  Цара Душана 45, Ниш- TV K::CN SEVER, бр. 05-

355/16 од 08.02.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

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

услуге на основу захтева DRUŠTVA ZA RADIO I TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI 

KOPERNIKUS CABLE NETWORK DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU, NIŠ, ул.  Цара Душана 45, Ниш- TV K::CN ZAPAD, бр. 05-

354/16 од 08.02.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  
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27. Разматрање извештаја адвоката - Анализа предмета “Незавизна ТВ 017” ДОО из 

Врања;  

28. Информација адвоката Милана Бирмана везана за поступак против ТВ АС 

Крепољин; 

29. Допис адвоката Драгослава Оташевића везаног за предмет против извршног 

дужника Пановизија;  

30. Разматрање молбе за додатни за плаћање накнаде за пружање медијске услуге 

Привредног друштва "Фур" д.о.о. – ТВ Руф;  

31. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге "PI 

canal" д.о.о.– ТВ П канал из Пирота, пре истека времена на које је издата сходно 

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

32. Разно;  

1. Усвајање дневног реда; 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

1. Информација Службе за надзор и анализу Регулаторног тела за електронске 

медије поводом обавештења да је у програму ПМУ Naxi Radio гостовала 

министарка Зорана Михајловић. 

2. Информација Службе за надзор и анализу поводом написа у штампи у вези са 

гостовањем министра спорта и омладине у информативно-забавној емисији "150 

минута" на програму ПМУ ТВ Прва, Служба за надзор и анализу прегледала је 

снимак емитоване емисије. 

3. Информација Службе за надзор и анализу поводом обавештења да ТВ Мост из 

Новог Сада емитује емисије у којима је водитељ Владимир Ђукановић који се 

налази на једној од изборних листа. 

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

Савет РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 170. редовне седнице: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 169. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

6.априла 2016. године и записника са 255. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 11. априла 2016. године;  

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

по предизборној пријави Демократске странкео због неравномерне 

заступљености у програмима, појављивања државних функционера и 

емитовања програмског садржаја на ПМУ ТВ Пинк и доношење одлуке.  

Предмет: бр: 07-944/16 

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

Хомоље из Жагубице због начина пласирања програмских садржаја током 

предизборне кампање и доношење одлуке. Предмет бр: 07-986/16 

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

Мелос због необележавања предизборног програма и доношење одлуке. 

Предмет бр: 07-956/16 
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6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ РТВ 

Крагујевац због прекршаја предизборних правила и доношење одлуке. 

Предмет бр: 07-877/16 

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности у 

вези са чланом 4 ставови 1 и 2 Правилника о обавезама пружалаца 

медијских услуга током предизборне кампање и доношење одлуке. Предмет 

бр: (по заводђењу) 

8. Разматрање извештаја службе за надзор и анализу „СТАТИСТИКА 

ПРЕДИЗБОРНОГ ПРОГРАМА за период 04.03.2016 – 07.04.2016. - 

предизборна кампања за републичке, покрајинске и локалне изборе 2016. 

године“ и доношење одлуке. Предмет бр: 07-1026/16-4  

9. Разматрање и утврђивање Листе најважнијих догађаја од посебног значаја 

за све грађане у Републици Србији;  

10. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и телевизију РТВ Кладово, 

Кладово, ул. Виноградарска 15 - ТВ Кладово;  

11. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЖЕГА» Пожега; 

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

услуге на основу захтева Предузећа за промет и услуге Коперникус д.о.о., ул. 

Зелени венац бр. 8, Љиг- ТВ Љиг инфо, бр. 05-1004/16 од 04.04.2016. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

13. Разматрање захтева Д.о.о. за радио и телевизију „Ф- канал“ из Зајечара, 

ТПЦ 22. децембар, Трг ослобођења бб  - ТВ Ф Канал, за  сагласност за 

укључивање у алотмент Тупижница; 

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

право на пружање медијске услуге телевизијског програма путем 

електронске комуникационе  мреже (кабловска дистрибуција медијских 

садржаја) за пружоца медијске услуге:  К42 - „INFORMATIVNI CENTAR“ 

д.о.о. из Бачке Тополе, Дунавска 8/3 - Express Channel (Зона покривања: 

град Бачка Топола); 

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

право на пружање медијске услуге телевизијског програма путем 

електронске комуникационе  мреже (кабловска дистрибуција медијских 

садржаја) за пружоца медијске услуге: К217-RTV ENTER д.о.о. из Ниша, 

Gorička 35  - ENTER TV  (Зона покривања: град Ниш); 

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

право на пружање медијске услуге телевизијског програма путем 

електронске комуникационе  мреже (кабловска дистрибуција медијских 

садржаја) за пружоца медијске услуге: К70  - Kopernikus Radio Televizija 

Jagodina doo, Вука Караџића 5, Јагодина- ТВ Јагодина (Зона покривања: 

општина Бачка Паланка); 

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

право на пружање медијске услуге телевизијског програма путем 

електронске комуникационе  мреже (кабловска дистрибуција медијских 

садржаја) 1.За пружоца медијске услуге: К214 RADIO TELEVIZIJA 
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KURŠUM д.о.о. из Куршумлије, ул. Палих бораца 79 -РТК (Зона покривања: 

Куршумлија); 

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

право на пружање медијске услуге телевизијског програма путем 

електронске комуникационе  мреже (кабловска дистрибуција медијских 

садржаја) 1.За пружоца медијске услуге: К186-1 „Радио телевизија 

Крагујевац“ д.о.о. из Крагујевца, Бранка Радичевића бр.9- ТВ Крагујевац 

(Зона покривања: град Крагујевац); 

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

право на пружање медијске услуге телевизијског програма путем 

електронске комуникационе  мреже (кабловска дистрибуција медијских 

садржаја) за пружоца медијске услуге K 216 -YU ECO д.о.о., из Суботице, 

Магнетна поља бб -  YU ECO (Зона покривања: Суботица); 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге «EURO ALFA 

ЕXPORT-IMPORT» ДОО Суботица – «SU city radio»; 

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Јасмина Радисављевић 

ПР, Агенција за емитовање радио програма – “Radio amore”; 

22. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге -

„Радио талас“ д.о.о. из Ниша, Булевар Светог Цара Константина бр. 80-86 - 

Радио ИН 95,6, за промену власничке структуре; 

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

услуге на основу захтева DRUŠTVA ZA RADIO I TELEVIZIJSKE 

AKTIVNOSTI KOPERNIKUS CABLE NETWORK DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NIŠ, ул.  Цара Душана 45, Ниш- TV 

K::CN ISTOK, бр. 05-357/16 од 08.02.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

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

услуге на основу захтева DRUŠTVA ZA RADIO I TELEVIZIJSKE 

AKTIVNOSTI KOPERNIKUS CABLE NETWORK DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NIŠ, ул.  Цара Душана 45, Ниш- TV 

K::CN JUG, бр. 05-356/16 од 08.02.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

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

услуге на основу захтева DRUŠTVA ZA RADIO I TELEVIZIJSKE 

AKTIVNOSTI KOPERNIKUS CABLE NETWORK DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NIŠ, ул.  Цара Душана 45, Ниш- TV 

K::CN SEVER, бр. 05-355/16 од 08.02.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 

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

услуге на основу захтева DRUŠTVA ZA RADIO I TELEVIZIJSKE 

AKTIVNOSTI KOPERNIKUS CABLE NETWORK DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NIŠ, ул.  Цара Душана 45, Ниш- TV 

K::CN ZAPAD, бр. 05-354/16 од 08.02.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима; 
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27. Разматрање извештаја адвоката - Анализа предмета “Незавизна ТВ 017” 

ДОО из Врања; 

28. Информација адвоката Милана Бирмана везана за поступак против ТВ АС 

Крепољин; 

29. Допис адвоката Драгослава Оташевића везаног за предмет против 

извршног дужника Пановизија; 

30. Разматрање молбе за додатни за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге Привредног друштва "Фур" д.о.о. – ТВ Руф; 

31. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"PI canal" д.о.о.– ТВ П канал из Пирота, пре истека времена на које је 

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

медијима.(обустава) 

32. Информација Службе за надзор и анализу Регулаторног тела за електронске 

медије поводом обавештења да је у програму ПМУ Naxi Radio гостовала 

министарка Зорана Михајловић. 

33. Информација Службе за надзор и анализу поводом написа у штампи у вези 

са гостовањем министра спорта и омладине у информативно-забавној 

емисији "150 минута" на програму ПМУ ТВ Прва, Служба за надзор и 

анализу прегледала је снимак емитоване емисије. 

34. Информација Службе за надзор и анализу поводом обавештења да ТВ Мост 

из Новог Сада емитује емисије у којима је водитељ Владимир Ђукановић 

који се налази на једној од изборних листа. 

35. Разно;  

  

2. Усвајање записника са 169. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

6.априла 2016. године и записника са 255. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 11. априла 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 169. редовне седнице Савета одржане дана 6. априла 2016. године 

и записника са 255. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 11. априла 2016. 

  

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

предизборној пријави Демократске странкео због неравномерне 

заступљености у програмима, појављивања државних функционера и 

емитовања програмског садржаја на ПМУ ТВ Пинк и доношење одлуке.  

Предмет: бр: 07-944/16 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Одбацује се пријава Демократске странке због неравномерне заступљености у 

програмима, појављивања државних функционера и емитовања програмског садржаја 

на ПМУ ТВ Пинк, као неоснована. 

 

  

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

Хомоље из Жагубице због начина пласирања програмских садржаја током 

предизборне кампање и доношење одлуке. Предмет бр: 07-986/16 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се стручној служби да се хитно писменим путем обавести ПМУ ТВ Хомоље о 

обавези поштовања члана 4 става 2 Правилника о обавезама ПМУ током предизборне 

кампање.  

Затражити снимке за дужи временски период и обави целовит увид у програм ТВ 

Хомоље у током предизборне кампање како би се утврдило да ли је и другим 

учесницима  у изборима пружена равноправна могућност политичког представљања. 

  

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

због необележавања предизборног програма и доношење одлуке. Предмет бр: 

07-956/16 

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 ТВ Мелос са обавештењем о потреби 

поштовања прописа који се односе на обележавање предизборног програма.  

Налаже се стручној служби да изврши целовит увид у програм ТВ Мелос (емисија 

„Полигон“) у предизборној кампањи како би се утврдило да ли је и другим учесницима 

у изборима пружена равноправна могућност политичког представљања. 

  

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ РТВ 

Крагујевац због прекршаја предизборних правила и доношење одлуке. 

Предмет бр: 07-877/16 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбија се пријава као неоснована. 
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7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности у 

вези са чланом 4 ставови 1 и 2 Правилника о обавезама пружалаца 

медијских услуга 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 

Усваја се извештај Службе за надзор и анализу о броју неправилности у вези са чланом 

4 ставови 1 и 2 Правилника о обавезама пружалаца медијских услуга током 

предизборне кампање и доношење одлуке. 

  

8. Разматрање извештаја службе за надзор и анализу „СТАТИСТИКА 

ПРЕДИЗБОРНОГ ПРОГРАМА за период 04.03.2016 – 07.04.2016. - 

предизборна кампања за републичке, покрајинске и локалне изборе 2016. 

године“ и доношење одлуке. Предмет бр: 07-1026/16-4  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се извештај Службе за надзор и анализу „СТАТИСТИКА ПРЕДИЗБОРНОГ 

ПРОГРАМА за период 04.03.2016 – 07.04.2016. - предизборна кампања за републичке, 

покрајинске и локалне изборе 2016. године“. 

  

9. Разматрање и утврђивање Листе најважнијих догађаја од посебног значаја 

за све грађане у Републици Србији;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

1. Утврђује се Листа најважнијих догађаја од посебног значаја за све грађане  

2. Листу најважнијих догађаја од посебног значаја за све грађане објавити  на интернет 

страници Регулатора 

3. У складу са одредбом из члана 64. став 2. Закона о електронским медијима о 

утврђеној листи обавестити Европску комисију. 

  

 

10. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и телевизију РТВ Кладово, 

Кладово, ул. Виноградарска 15 - ТВ Кладово;  
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

1. Упутити допис пружаоцу медијске услуге Друштво са ограниченом одговорношћу за 

радио и телевизију РТВ Кладово, Кладово, ул. Виноградарска 15 - ТВ Кладово, којим 

ће обавестити истог да је према одредби из члана 105. став 1. Закона о електронским 

медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/2014), ималац дозволе за пружање медијске 

услуге дужан да сваку промену власничке структуре у основном капиталу (промена 

оснивача или промена висибне учешћа оснивача у капиталу), претходно пријави 

Регулатору у писменој форми и да ће Савет Регулатора убудуће, у случају 

непријављивања промене власничке структуре Регулатору, покренути поступак 

изрицања мера, у складу са чланом 28. Закона о електронским медијима; 

2. Даје се налог Стручној служби Регулатора да изврши промену података на сајту 

Регулатора и у дозволама за терестријално емитовање програма Друштво са 

ограниченом одговорношћу за радио и телевизију РТВ Кладово, Кладово, ул. 

Виноградарска 15 - ТВ Кладово, а који се односе на власничку структуру. 

  

11. Разматрање и доношење одлуке у вези поступка приватизације пружаоца 

медијске услуге Јавног предузећа «ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЖЕГА» Пожега;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

1. Утврђује се висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге 

телевизијског програма на локалном подручју коју је пружалац медијске услуге 

«ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЖЕГА» ДОО Пожега, дужано да плаћа у износу од 228.064,00 

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

постојале законски услови; 

2. Налаже се стручним службама Регулатора да изврше промену података у дозволама 

за пружање медијских услуга које се односе на промену правне форме, промену 

пословног имена, промену седишта привредног друштва, промену законског 

заступника и промену члана привредног друштва; 

3. Налаже се Служби за надзор и анализу програма емитера да сходно Протоколу о 

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

«ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЖЕГА» ДОО Пожега спроведе потребне активност у циљу 

контроле испуњења уговорне обавезе обезбеђења континуитета пословања од стране 

купца и о томе са сачини годишњи извештај и благовремено га достави Агенцији за 

приватизацију. 

  

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

услуге на основу захтева Предузећа за промет и услуге Коперникус д.о.о., ул. 
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Зелени венац бр. 8, Љиг- ТВ Љиг инфо, бр. 05-1004/16 од 04.04.2016. 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 

Одбацује се захтев кабловског оператора Предузеће за промет и услуге Коперникус 

д.о.о., ул. Зелени венац бр. 8, Љиг, матични број 17359827, за издавање дозволе за 

пружање аудио-визуелне медијске услуге бр. 05-1004/16 од 04.04.2016. године,  због не 

постојања страначке легитимације сходно члану 39. и 115. Закона о општем управном 

поступку. 

  

13. Разматрање захтева Д.о.о. за радио и телевизију „Ф- канал“ из Зајечара, 

ТПЦ 22. децембар, Трг ослобођења бб  - ТВ Ф Канал, за  сагласност за 

укључивање у алотмент Тупижница;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се стручној служби да пружаоцу медијске услуге Д.о.о. за радио и  телевизију 

„Ф- канал“ из Зајечара, ТПЦ 22. децембар, Трг ослобођења бб  - ТВ Ф Канал упути 

допис којим се обавештава да је ЈП „Емисиона техника и везе“ вршило мерења и да се 

општина Зајечар, подједнако добро покрива и са локације Тупижница и са локације 

Дели Јован, па у складу са одредбама члана 7 став 4 Правилника о преласку са 

аналогног на дигитално емитовање програма и приступу мултиплексу, нема основа да 

Савет разматра захтев за добијање сагласности за право на приступ алотменту 

Тупижница, јер се и са локације Дели Јован покрива подручје града Зајечара за које је 

ТВ Ф канал издата дозвола 107/2008-2  од 07.03.2008. године.   

  

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

право на пружање медијске услуге телевизијског програма путем 

електронске комуникационе  мреже (кабловска дистрибуција медијских 

садржаја) за пружоца медијске услуге:  К42 - „INFORMATIVNI CENTAR“ 

д.о.о. из Бачке Тополе, Дунавска 8/3 - Express Channel (Зона покривања: 

град Бачка Топола);  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге 

телевизијског програма путем електронске комуникационе  мреже, на локалном 

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

„INFORMATIVNI CENTAR“ д.о.о. из Бачке Тополе, Дунавска 8/3 - Express Channel то 

од .....2016. године, па убудуће док за то постоје услови,  у износу од 12.820,00 динара. 
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15. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за  

право на пружање медијске услуге телевизијског програма путем 

електронске комуникационе  мреже (кабловска дистрибуција медијских 

садржаја) за пружоца медијске услуге: К217-RTV ENTER д.о.о. из Ниша, 

Gorička 35  - ENTER TV  (Зона покривања: град Ниш); 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге 

телевизијског програма путем електронске комуникационе мреже, на локалном 

подручју – града Ниша коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге RTV ENTER 

д.о.о. из Ниша, Gorička 35  - ENTER TV  и то од .....2016. године, па убудуће док за то 

постоје услови,  у износу од 100.126,00 динара. 

  

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

право на пружање медијске услуге телевизијског програма путем 

електронске комуникационе  мреже (кабловска дистрибуција медијских 

садржаја) за пружоца медијске услуге: К70  - Kopernikus Radio Televizija 

Jagodina doo, Вука Караџића 5, Јагодина- ТВ Јагодина (Зона покривања: 

општина Јагодина); 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге 

телевизијског програма путем електронске комуникационе  мреже, на локалном 

подручју – град Јагодина коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге Kopernikus 

Radio Televizija Jagodina d.o.o. из Јагодине, Вука Караџића 5-ТВ  Јагодина, и то од 

.....2016. године, па убудуће док за то постоје услови,  у износу од 27.645,00 динара. 

  

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

право на пружање медијске услуге телевизијског програма путем 

електронске комуникационе  мреже (кабловска дистрибуција медијских 

садржаја) 1.За пружоца медијске услуге: К214 RADIO TELEVIZIJA 

KURŠUM д.о.о. из Куршумлије, ул. Палих бораца 79 -РТК (Зона покривања: 

Куршумлија); 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 
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УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге 

телевизијског програма путем електронске комуникационе мреже, на локалном 

подручју - општина Куршумлија коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге 

RADIO TELEVIZIJA KURŠUM д.о.о. из Куршумлије, ул. Палих бораца 79 -РТК и то од 

.....2016. године, па убудуће док за то постоје услови,  у износу од 7.392,00 динара. 

  

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

право на пружање медијске услуге телевизијског програма путем 

електронске комуникационе  мреже (кабловска дистрибуција медијских 

садржаја) 1.За пружоца медијске услуге: К186-1 „Радио телевизија 

Крагујевац“ д.о.о. из Крагујевца, Бранка Радичевића бр.9- ТВ Крагујевац 

(Зона покривања: град Крагујевац); 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге 

телевизијског програма путем електронске комуникационе  мреже, на локалном 

подручју – град Крагујевац коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге „Радио 

телевизија Крагујевац“ д.о.о. из Крагујевца, Бранка Радичевића бр.9- ТВ Крагујевац, и 

то од .....2016. године, па убудуће док за то постоје услови,  у износу од 69.031,00 

динара. 

  

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

право на пружање медијске услуге телевизијског програма путем 

електронске комуникационе  мреже (кабловска дистрибуција медијских 

садржаја) за пружоца медијске услуге K 216 -YU ECO д.о.о., из Суботице, 

Магнетна поља бб -  YU ECO 

(Зона покривања: Суботица);  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге 

телевизијског програма путем електронске комуникационе мреже, на локалном 

подручју - општина Субитица коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге   YU 

ECO д.о.о., из Суботице, Магнетна поља бб -  YU ECO и то од .....2016. године, па до 

доношења решења о главној ствари,  у износу од 54.463,00 динара. 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ   YU ECO д.о.о., из Суботице, Магнетна поља бб -  YU ECO, да на име 

месечне накнаде за пружање медијске услуге телевизијског програма уплаћује износ од  

4.538,58 динара. 
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20. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге «EURO ALFA 

ЕXPORT-IMPORT» ДОО Суботица – «SU city radio»;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

- Даје се сагласност на измену идентификационог знака из „SU city radio“ у „NAXI 

CITY RADIO 88,3 Mhz“; 

- Обавестити Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске услуге о 

насталој промени идентификационог знака ; 

- Налаже се Стручној служби Регулатора да након достављања измењене дозволе за 

коришћење радио-фреквенције за радио станицу од стране РАТЕЛА-а, изврши промену 

у дозволи за пружање медијске услуге «EURO ALFA ЕXPORT-IMPORT» ДОО 

Суботица – «SU city radio», који се односи на промену идентификационог знака 

  

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

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Јасмина Радисављевић 

ПР, Агенција за емитовање радио програма – “Radio amore”;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

- Даје се сагласност на измену идентификационог знака из „Radio amore“ у „Radio 

amore NAXI 107,4 Mhz“; 

- Обавестити Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске услуге о 

насталој промени идентификационог знака ; 

- Налаже се Стручној служби Регулатора да након достављања измењене дозволе за 

коришћење радио-фреквенције за радио станицу од стране РАТЕЛА-а, изврши промену 

у дозволи за пружање медијске услуге Јасмина Радисављевић ПР, Агенција за 

емитовање радио програма – “Radio amore”, који се односи на промену 

идентификационог знака 

  

22. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге -

„Радио талас“ д.о.о. из Ниша, Булевар Светог Цара Константина бр. 80-86 - 

Радио ИН 95,6, за промену власничке структуре;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 
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- Утврђује се да планираном променом власничке структуре „Радио талас“ д.о.о. из 

Ниша, Булевар Светог Цара Константина бр. 80-86 - Радио ИН 95,6, која би била 

извршена тако што би његов досадашњи власник Борис Бркљач из Ниша, пренео 

целокупан свој оснивачки удео у висини од 100% у капиталу тог друштва на нове 

осниваче Милицу Цекић из Ниша у висини од 50 % удела у капиталу друштва и 

Милицу Ковачевић из Новог Београда у висини од 50 % удела у капиталу друштва, 

неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам; 

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

промену података у дозволи за емитовање програма који се односе на власничку 

структуру Радио ИН 95,6. 

  

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

услуге на основу захтева DRUŠTVA ZA RADIO I TELEVIZIJSKE 

AKTIVNOSTI KOPERNIKUS CABLE NETWORK DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NIŠ, ул.  Цара Душана 45, Ниш- TV 

K::CN ISTOK, бр. 05-357/16 од 08.02.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

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

RADIO I TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI KOPERNIKUS CABLE NETWORK DRUŠTVO 

SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NIŠ , ул.  Цара Душана 45 , Ниш- TV K::CN 

ISTOK, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

  

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

услуге на основу захтева DRUŠTVA ZA RADIO I TELEVIZIJSKE 

AKTIVNOSTI KOPERNIKUS CABLE NETWORK DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NIŠ, ул.  Цара Душана 45, Ниш- TV 

K::CN JUG, бр. 05-356/16 од 08.02.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

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

RADIO I TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI KOPERNIKUS CABLE NETWORK DRUŠTVO 

SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NIŠ , ул.  Цара Душана 45 , Ниш- TV K::CN 

JUG, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

  

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

услуге на основу захтева DRUŠTVA ZA RADIO I TELEVIZIJSKE 
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AKTIVNOSTI KOPERNIKUS CABLE NETWORK DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NIŠ, ул.  Цара Душана 45, Ниш- TV 

K::CN SEVER, бр. 05-355/16 од 08.02.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

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

RADIO I TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI KOPERNIKUS CABLE NETWORK DRUŠTVO 

SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NIŠ , ул.  Цара Душана 45 , Ниш- TV K::CN 

SEVER, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

  

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

услуге на основу захтева DRUŠTVA ZA RADIO I TELEVIZIJSKE 

AKTIVNOSTI KOPERNIKUS CABLE NETWORK DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NIŠ, ул.  Цара Душана 45, Ниш- TV 

K::CN ZAPAD, бр. 05-354/16 од 08.02.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

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

RADIO I TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI KOPERNIKUS CABLE NETWORK DRUŠTVO 

SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NIŠ , ул.  Цара Душана 45 , Ниш- TV K::CN 

Zapad, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

  

27. Разматрање извештаја адвоката - Анализа предмета “Незавизна ТВ 017” 

ДОО из Врања;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да је Савет упознат са Извештајем адвоката и сагласан са предлогом за 

наставак поступка извршења. 

  

28. Информација адвоката Милана Бирмана везана за поступак против ТВ АС 

Крепољин; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Констатује се да је Савет упознат са Информацијом адвоката Милана Бирмана везана за 

поступак против ТВ АС Крепољин. 

  

 

29. Допис адвоката Драгослава Оташевића везаног за предмет против 

извршног дужника Пановизија;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да је Савет упознат са дописом адвоката Драгослава Оташевића у вези са 

предметом против извршног дужника Пановизија. 

  

30. Разматрање молбе за додатни за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге Привредног друштва "Фур" д.о.о. – ТВ Руф;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одобрава се додатни рок за измирење доспелих дуговања  по основу неплаћене 

накнаде за пружање медијске услиге уз достављање бланко соло менице као 

обезбеђења потраживања , која би била активирана у складу са одлуком Савета 

Регулатора.  

  

31. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"PI canal" д.о.о.– ТВ П канал из Пирота, пре истека времена на које је 

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

медијима.(обустава) 

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 који је покренут 14.01.2016.године. 

  

32. Информација Службе за надзор и анализу Регулаторног тела за електронске 

медије поводом обавештења да је у програму ПМУ Naxi Radio гостовала 

министарка Зорана Михајловић. 

  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Констатује се да је Савет упознат са Информацијом Службе за надзор и анализу. 

 

  

33. Информација Службе за надзор и анализу поводом написа у штампи у вези 

са гостовањем министра спорта и омладине у информативно-забавној 

емисији "150 минута" на програму ПМУ ТВ Прва, Служба за надзор и 

анализу прегледала је снимак емитоване емисије. 

  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да је Савет упознат са Информацијом Службе за надзор и анализу. 

  

  

34. Информација Службе за надзор и анализу поводом обавештења да ТВ Мост 

из Новог Сада емитује емисије у којима је водитељ Владимир Ђукановић 

који се налази на једној од изборних листа. 

 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да је Савет упознат са Информацијом Службе за надзор и анализу. 

 

35. Разно;  

  

 

Седница завршена у 14:20 часова. 

У Београду,         

дана 16. априла 2016. године                                                          

Записник сачинио аналитичар програма емитера 

Никола Попмихајлов 

      заменик председника Савета 

Горан Петровић 

 


	Седница завршена у 14:20 часова.

