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Број: 
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З А П И С Н И К 

 

са 249. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 4.02.2016. године, са почетком у 11,00 часова 

 

У раду седнице учествовали су телефонским путем сходно члану 37. Став 2 Пословника 

о раду Савета РРА, следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Караџић, председник Савета; 

2. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

3. митрополит Порфирије Перић 

4. Милош Рајковић; 

5. Слободан Вељковић; 

6. Божидар Николић; 

7. Гордана Суша; 

8. Оливера Зекић 

 

Седници је присуствовао Никола Попмихајлов, аналитичар програма емитера. 

 

Седницом је председавао председник Савета, Горан Караџић, који је констатовао да 

Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.   

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Доношење одлуке о утврђивању Предлога Правилника о минималним условима 

за пружање медијске услуге и критеријумима за одлучивање у поступку издавања 

дозволе за пружање медијске услуге на основу спроведеног јавног конкурса; 

3. Доношење одлуке о утврђивању Предлога Правилника о минималним техничким 

и организационим условима за издавање дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева пружаоца медијске услуге; 

4. Доношење одлуке о утврђивању Предлога Правилника о уступању 

неискоришћених права јавних медијских сервиса на емитовање радијских, 

телевизијских и других медијских садржаја од изузетног значаја;  

5. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања (на захтев) TV JEDINSTVO MEDIA TEAM DOO Novi Pazar, ул. Авној-

а Д - ТВ Јединство бр. 05-125/16 од 19.01.2016. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима;  



 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, сачињеног 

по пријави ОФПС, против ПМУ Медијски центар Blue Д.О.О. – ББ Радио и 

доношење одлуке; Предмет бр: 07-2836/15 

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, сачињеног 

по пријави ОФПС, против ПМУ Авалон Д.О.О. за производњу и трговину – ББ 

Радио плус  и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2884/15 

8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, сачињеног 

по пријави ОФПС, против ПМУ Удружење „Media TV“ – Media TV  и доношење 

одлуке; Предмет бр: 07-3252/15 

9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, сачињеног 

по пријави ОФПС, против ПМУ Д.О.О. за промет и услуге 96 –  Радио 96  и 

доношење одлуке; Предмет бр: 07-2833/15 

10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, сачињеног 

по пријави ОФПС, против ПМУ Радио Ђердап А.Д. – Радио Ђердап  и доношење 

одлуке; Предмет бр: 07-2874/15 

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, сачињеног 

по пријави ОФПС, против ПМУ Новинско издавачко предузеће Река Нова 

Јасеница Д.О.О. – Радио Нова Јасеница  и доношење одлуке; Предмет бр: 07-

3081/15 

12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, сачињеног 

по пријави ОФПС, против ПМУ Радио телевизијска установа Ресава-Свител 

Д.О.О. – Радио Ресава  и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2859/15 

13. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, сачињеног 

по пријави ОФПС, против ПМУ Јавно предузеће Радио телевизија Брус – ТВ Брус  

и доношење одлуке; Предмет бр: 07-3088/15 

14. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, сачињеног 

по пријави ОФПС, против ПМУ РТВ Енигма Д.О.О. – ТВ Енигма  и доношење 

одлуке; Предмет бр: 07-3215/15 

15. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, сачињеног 

по пријави ОФПС, против ПМУ Божидар Ивковић ПР, Студио за производњу и 

дистрибуцију радио и тв програма Лаки стрес – ТВ Лаки  и доношење одлуке; 

Предмет бр: 07-3268/15 

16. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, сачињеног 

по пријави ОФПС, против ПМУ Асоцијација удружења и невладиних 

организација РТВ Нишава – ТВ Нишава и доношење одлуке; Предмет бр: 07-

3265/15 

17. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, сачињеног 

по пријави ОФПС, против ПМУ Друштво љубитеља Румунске музике и културе 

Victoria –  Радио Victoria  и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2882/15 

18. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, сачињеног 

по пријави ОФПС, против ПМУ Друштво љубитеља Румунске музике и културе 

Victoria – ТВ Victoria и доношење одлуке; Предмет бр: 07-3271/15 

19. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, сачињеног 

по пријави ОФПС, против ПМУ Радио Љубовија друштво за информисање и 

радиодифузну делатност са ограниченом одговорношћу – Радио Љубовија и 

доношење одлуке; Предмет бр: 07-2871/15 



 

20. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, сачињеног 

по пријави ОФПС, против ПМУ Развојни центар Ром – Радио Ром и доношење 

одлуке; Предмет бр: 07-2858/15 

21. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, сачињеног 

по пријави ОФПС, против ПМУ РТВ Сврљиг Д.О.О.– Радио Сврљиг и доношење 

одлуке; Предмет бр: 07-2857/15 

22. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, сачињеног 

по пријави ОФПС, против ПМУ Јавно предузеће за информисање „Шумадија“ – 

РТШ и доношење одлуке; Предмет бр: 07-3274/15 

23. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, сачињеног 

по пријави ОФПС, против ПМУ Друштво са ограниченом одговорношћу П канал 

– Србија на длану 2 и доношење одлуке; Предмет бр: 07-3273/15 

24. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, сачињеног 

по пријави ОФПС, против ПМУ Д.О.О. за информисање и издавачку делатност 

Медија центар – ТВ Канал 25 и доношење одлуке; Предмет бр: 07-3084/15 

25. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, сачињеног 

по пријави ОФПС, против ПМУ Привредно друштво ТВ Пирот Д.О.О. – ТВ Пирот 

и доношење одлуке; Предмет бр: 07-3263/15 

26. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, сачињеног 

по пријави ОФПС, против ПМУ Информативно предузеће Реч Поморавља Д.О.О. 

– ТВ Плана и доношење одлуке; Предмет бр: 07-3262/15 

 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 249. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Доношење одлуке о утврђивању Предлога Правилника о минималним 

условима за пружање медијске услуге и критеријумима за одлучивање у 

поступку издавања дозволе за пружање медијске услуге на основу 

спроведеног јавног конкурса; 

3. Доношење одлуке о утврђивању Предлога Правилника о минималним 

техничким и организационим условима за издавање дозволе за пружање 

медијске услуге на основу захтева пружаоца медијске услуге; 

4. Доношење одлуке о утврђивању Предлога Правилника о уступању 

неискоришћених права јавних медијских сервиса на емитовање радијских, 

телевизијских и других медијских садржаја од изузетног значаја;  

5. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања (на захтев) TV JEDINSTVO MEDIA TEAM DOO 

Novi Pazar, ул. Авној-а Д - ТВ Јединство бр. 05-125/16 од 19.01.2016. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  



 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Медијски центар Blue Д.О.О. – 

ББ Радио и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2836/15 

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Авалон Д.О.О. за производњу и 

трговину – ББ Радио плус  и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2884/15 

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

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Удружење „Media TV“ – Media 

TV  и доношење одлуке; Предмет бр: 07-3252/15 

9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Д.О.О. за промет и услуге 96 –  

Радио 96  и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2833/15 

10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Радио Ђердап А.Д. – Радио 

Ђердап  и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2874/15 

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Новинско издавачко предузеће 

Река Нова Јасеница Д.О.О. – Радио Нова Јасеница  и доношење одлуке; 

Предмет бр: 07-3081/15 

12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Радио телевизијска установа 

Ресава-Свител Д.О.О. – Радио Ресава  и доношење одлуке; Предмет бр: 07-

2859/15 

13. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Јавно предузеће Радио 

телевизија Брус – ТВ Брус  и доношење одлуке; Предмет бр: 07-3088/15 

14. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ РТВ Енигма Д.О.О. – ТВ Енигма  

и доношење одлуке; Предмет бр: 07-3215/15 

15. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Божидар Ивковић ПР, Студио за 

производњу и дистрибуцију радио и тв програма Лаки стрес – ТВ Лаки  и 

доношење одлуке; Предмет бр: 07-3268/15 

16. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Асоцијација удружења и 

невладиних организација РТВ Нишава – ТВ Нишава и доношење одлуке; 

Предмет бр: 07-3265/15 

17. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Друштво љубитеља Румунске 

музике и културе Victoria –  Радио Victoria  и доношење одлуке; Предмет бр: 

07-2882/15 

18. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Друштво љубитеља Румунске 

музике и културе Victoria – ТВ Victoria и доношење одлуке; Предмет бр: 07-

3271/15 

19. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Радио Љубовија друштво за 



 

информисање и радиодифузну делатност са ограниченом одговорношћу – 

Радио Љубовија и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2871/15 

20. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Развојни центар Ром – Радио Ром 

и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2858/15 

21. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ РТВ Сврљиг Д.О.О.– Радио 

Сврљиг и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2857/15 

22. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Јавно предузеће за информисање 

„Шумадија“ – РТШ и доношење одлуке; Предмет бр: 07-3274/15 

23. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Друштво са ограниченом 

одговорношћу П канал – Србија на длану 2 и доношење одлуке; Предмет бр: 

07-3273/15 

24. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Д.О.О. за информисање и 

издавачку делатност Медија центар – ТВ Канал 25 и доношење одлуке; 

Предмет бр: 07-3084/15 

25. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Привредно друштво ТВ Пирот 

Д.О.О. – ТВ Пирот и доношење одлуке; Предмет бр: 07-3263/15 

26. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Информативно предузеће Реч 

Поморавља Д.О.О. – ТВ Плана и доношење одлуке; Предмет бр: 07-3262/15 

 

  

1. Доношење одлуке о утврђивању Предлога Правилника о минималним 

условима за пружање медијске услуге и критеријумима за одлучивање у 

поступку издавања дозволе за пружање медијске услуге на основу 

спроведеног јавног конкурса; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

1. Утврђује се Предлог Правилника 

2. Предлог Правиника доставити Министарству културе и информисања у складу са 

чланом 22. став 3 Закона о електронским медијима.  

  

 

3. Доношење одлуке о утврђивању Предлога Правилника о минималним 

техничким и организационим условима за издавање дозволе за пружање 

медијске услуге на основу захтева пружаоца медијске услуге; 

 



 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

1. Утврђује се Предлог Правилника 

2. Предлог Правиника доставити Министарству културе и информисања у складу са 

чланом 22. став 3 Закона о електронским медијима.  

 

  

 

4. Доношење одлуке о утврђивању Предлога Правилника о уступању 

неискоришћених права јавних медијских сервиса на емитовање радијских, 

телевизијских и других медијских садржаја од изузетног значаја;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

1. Утврђује се Предлог Правилника 

2. Предлог Правиника доставити Министарству културе и информисања у складу са 

чланом 22. став 3 Закона о електронским медијима.  

 

  

 

5. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања (на захтев) TV JEDINSTVO MEDIA TEAM DOO 

Novi Pazar, ул. Авној-а Д - ТВ Јединство бр. 05-125/16 од 19.01.2016. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на захтев TV JEDINSTVO MEDIA TEAM 

DOO Novi Pazar, ул. Авној-а Д - ТВ Јединство, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

 

  

 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Медијски центар Blue Д.О.О. – 

ББ Радио и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2836/15 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 



 

Покреће се поступак за изрицање мера према наведеним пружаоцима медијских услуга 

због повреда законске одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима и позове га на наредну седницу 

Савета. 

 

  

 

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Авалон Д.О.О. за производњу и 

трговину – ББ Радио плус  и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2884/15 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према наведеним пружаоцима медијских услуга 

због повреда законске одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима и позове га на наредну седницу 

Савета. 

 

  

 

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

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Удружење „Media TV“ – Media 

TV  и доношење одлуке; Предмет бр: 07-3252/15 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према наведеним пружаоцима медијских услуга 

због повреда законске одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима и позове га на наредну седницу 

Савета. 

 

  

 

9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Д.О.О. за промет и услуге 96 –  

Радио 96  и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2833/15 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 



 

Покреће се поступак за изрицање мера према наведеним пружаоцима медијских услуга 

због повреда законске одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима и позове га на наредну седницу 

Савета. 

 

  

 

10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Радио Ђердап А.Д. – Радио 

Ђердап  и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2874/15 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према наведеним пружаоцима медијских услуга 

због повреда законске одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима и позове га на наредну седницу 

Савета. 

 

  

 

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Новинско издавачко предузеће 

Река Нова Јасеница Д.О.О. – Радио Нова Јасеница  и доношење одлуке; 

Предмет бр: 07-3081/15 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према наведеним пружаоцима медијских услуга 

због повреда законске одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима и позове га на наредну седницу 

Савета. 

 

  

 

12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Радио телевизијска установа 

Ресава-Свител Д.О.О. – Радио Ресава  и доношење одлуке; Предмет бр: 07-

2859/15  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 



 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према наведеним пружаоцима медијских услуга 

због повреда законске одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима и позове га на наредну седницу 

Савета. 

  

 

13. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Јавно предузеће Радио 

телевизија Брус – ТВ Брус  и доношење одлуке; Предмет бр: 07-3088/15 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према наведеним пружаоцима медијских услуга 

због повреда законске одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима и позове га на наредну седницу 

Савета. 

  

 

14. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ РТВ Енигма Д.О.О. – ТВ 

Енигма  и доношење одлуке; Предмет бр: 07-3215/15 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према наведеним пружаоцима медијских услуга 

због повреда законске одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима и позове га на наредну седницу 

Савета. 

  

 

15. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Божидар Ивковић ПР, Студио за 

производњу и дистрибуцију радио и тв програма Лаки стрес – ТВ Лаки  и 

доношење одлуке; Предмет бр: 07-3268/15 

 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 



 

Покреће се поступак за изрицање мера према наведеним пружаоцима медијских услуга 

због повреда законске одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима и позове га на наредну седницу 

Савета. 

  

 

16. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Асоцијација удружења и 

невладиних организација РТВ Нишава – ТВ Нишава и доношење одлуке; 

Предмет бр: 07-3265/15 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према наведеним пружаоцима медијских услуга 

због повреда законске одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима и позове га на наредну седницу 

Савета. 

  

 

17. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Друштво љубитеља Румунске 

музике и културе Victoria –  Радио Victoria  и доношење одлуке; Предмет бр: 

07-2882/15 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према наведеним пружаоцима медијских услуга 

због повреда законске одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима и позове га на наредну седницу 

Савета. 

  

 

18. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Друштво љубитеља Румунске 

музике и културе Victoria – ТВ Victoria и доношење одлуке; Предмет бр: 07-

3271/15 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 



 

Покреће се поступак за изрицање мера према наведеним пружаоцима медијских услуга 

због повреда законске одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима и позове га на наредну седницу 

Савета. 

  

 

19. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Радио Љубовија друштво за 

информисање и радиодифузну делатност са ограниченом одговорношћу – 

Радио Љубовија и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2871/15 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према наведеним пружаоцима медијских услуга 

због повреда законске одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима и позове га на наредну седницу 

Савета. 

  

 

20. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Развојни центар Ром – Радио 

Ром и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2858/15 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према наведеним пружаоцима медијских услуга 

због повреда законске одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима и позове га на наредну седницу 

Савета. 

  

 

21. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ РТВ Сврљиг Д.О.О.– Радио 

Сврљиг и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2857/15 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према наведеним пружаоцима медијских услуга 

због повреда законске одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са 



 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима и позове га на наредну седницу 

Савета. 

  

 

22. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Јавно предузеће за 

информисање „Шумадија“ – РТШ и доношење одлуке; Предмет бр: 07-

3274/15 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према наведеним пружаоцима медијских услуга 

због повреда законске одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима и позове га на наредну седницу 

Савета. 

  

 

23. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Друштво са ограниченом 

одговорношћу П канал – Србија на длану 2 и доношење одлуке; Предмет 

бр: 07-3273/15 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према наведеним пружаоцима медијских услуга 

због повреда законске одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима и позове га на наредну седницу 

Савета. 

  

 

24. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Д.О.О. за информисање и 

издавачку делатност Медија центар – ТВ Канал 25 и доношење одлуке; 

Предмет бр: 07-3084/15 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према наведеним пружаоцима медијских услуга 

због повреда законске одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са 



 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима и позове га на наредну седницу 

Савета. 

  

 

25. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Привредно друштво ТВ Пирот 

Д.О.О. – ТВ Пирот и доношење одлуке; Предмет бр: 07-3263/15 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за изрицање мера према наведеним пружаоцима медијских услуга 

због повреда законске одредбе из члана 53 Закона о електронским медијима у вези са 

чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима и позове га на наредну седницу 

Савета. 

  

 

26. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера, 

сачињеног по пријави ОФПС, против ПМУ Информативно предузеће Реч 

Поморавља Д.О.О. – ТВ Плана и доношење одлуке; Предмет бр: 07-3262/15 

 

 

 

 

 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

У Београду,        

дана 4. фебруара  2016. године                                                       

Записник сачинио 

 

Никола Попмихајлов 

                     председник Савета 

 

                                                                                                                       Горан Караџић  

 

 


