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З А П И С Н И К 

 

са 263. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 15.08.2016. године, са почетком у 11,00 часова 

 

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

о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

2. Милош Рајковић, члан Савета 

3. Слободан Вељковић, члан Савета 

4. Божидар Николић, члан Савета 

5. Александра Јанковић, члан Савета 

6. Оливера Зекић, члан Савета 

 

Седници је присуствовао Никола Попмихајлов, медијски аналитичар. 

 

Седницом је председавао заменик председника Савета, Горан Петровић, који је 

констатовао да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.   

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

 Усвајање дневног реда; 

 Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Ивањички д.о.о. 

Ивањица, ул. Милинка Kушића бр. 23 – Радио Ивањички 92,4, за продужење 

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

медијима 

 Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће за 

емитовање радио програма и трговину «РАДИО 016»  ДОО, ул. Војводе Мишића, 

бр. 2 Лесковац - «NAXI RADIO 016» за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима 

 Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредног 

друштва за изнајмљивање и дистрибуцију филмова ИБМ ДОО Краљево – Радио 

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

Закона о електронским медијима 

 Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио телевизија 

Нови Пазар“ д.о.о. из Новог Пазара, ул. Стане Бачанин бр. 29 – Радио Нови Пазар 

90,0 за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

 Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПРУГА Д.О.О. из Лајковца, ул. Војводе Мишића  бр. 2 - 



 

РАДИО ПРУГА за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима 

 Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Информативног 

јавног предузећа Прешево, ул. 15. новембра, Прешево - Радио Прешево за 

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

електронским медијима 

 Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио Ритам 

д.о.о., ул. Војводе Радомира Путника бр.1/2, Панчево – РАДИО РИТАМ, за 

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

Закона о електронским медијима 

 Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Planeta 21000“ 

d.о.о. za proizvodnju i emitovanje radio i TV programa eksport-import i usluge из 

Новог Сада, ул. Филипа Вишњићева бр. 5а - Naxi Planeta radio 100,6  за продужење 

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

електронским медијима 

 Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  „Информативни 

центар“ д.о.о. из Прибоја, трг Фап-а бб – Радио Коран, за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге 

 Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Informativnog 

preduzeća BC INFO d.o.o. из Беле Цркве, ул. Пролетерска бр. 4  - Радио Бела Црква 

92,4 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. 

став 2. Закона о електронским медијима 

 Разматрање и одлучивање по захтеву Радио Телевизија „4С“ д.о.о. из Бојника, 

Стојана Љубића бб  - ТВ 4С за сагласност за приступ алотменту Копаоник 

 Одлучивање о исправци решења Савета Регулатора бр. 05-870/16-5  од 03. јуна 

2016. године за услуге  „Штампа, радио и филм“ д.о.о. из Бора, ул. Моше Пијаде 

бр. 19  – ТВ Бор 

 Усвајање Нацрта протокола о сарадњи који би био закључен између Регулаторног 

тела за електронске медије и Регулаторне агенције за електронске комуникације 

и поштанске услуге 

 Усвајање Нацрта правилника о поступку издавања одобрења за пружање медијске 

услуге на захтев 

 Усвајање Предлога листе категорија регистратурског материјала са роком чувања 

 Разматрање и одлучивање о Извештају Службе за надзор и анализу програма 

емитера o броју неправилности националних пружалаца услуга телевизијског 

емитовања у вези са аудио-визуелним комерцијалним комуникацијима (повреде 

Закона о електронским медијима) за период: 1-5. мај 2016. године и доношење 

одлуке 

 Разматрање и одлучивање о Извештају Службе за надзор и анализу програма 

емитера o броју неправилности националних пружалаца услуга телевизијског 

емитовања у вези са аудио-визуелним комерцијалним комуникацијима (повреде 

Закона о електронским медијима) за период: 6-31. мај 2016. године  

 Извештај са „Регионалне конференције регулаторних тела за електронске медије: 

Европски стандарди и пракса у вези говора мржње и заштите малолетника“ 

одржаној у периоду 07-08. јула 2016. године у Петровцу (Црна Гора) 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 



 

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

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 263. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Ивањички 

д.о.о. Ивањица, ул. Милинка Kушића бр. 23 – Радио Ивањички 92,4, за 

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

Закона о електронским медијима 

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

емитовање радио програма и трговину «РАДИО 016»  ДОО, ул. Војводе 

Мишића, бр. 2 Лесковац - «NAXI RADIO 016» за продужење дозволе за 

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

медијима 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредног 

друштва за изнајмљивање и дистрибуцију филмова ИБМ ДОО Краљево – 

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

чланом 88. Закона о електронским медијима 

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

телевизија Нови Пазар“ д.о.о. из Новог Пазара, ул. Стане Бачанин бр. 29 – 

Радио Нови Пазар 90,0 за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПРУГА Д.О.О. из Лајковца, ул. Војводе Мишића  бр. 

2 - РАДИО ПРУГА за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

7. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Информативног јавног предузећа Прешево, ул. 15. новембра, Прешево - 

Радио Прешево за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима 

8. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио Ритам 

д.о.о., ул. Војводе Радомира Путника бр.1/2, Панчево – РАДИО РИТАМ, за 

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

2. Закона о електронским медијима 

9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Planeta 

21000“ d.о.о. za proizvodnju i emitovanje radio i TV programa eksport-import i 

usluge из Новог Сада, ул. Филипа Вишњићева бр. 5а - Naxi Planeta radio 100,6  

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

2. Закона о електронским медијима 

10. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  

„Информативни центар“ д.о.о. из Прибоја, трг Фап-а бб – Радио Коран, за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге 

11. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Informativnog preduzeća BC INFO d.o.o. из Беле Цркве, ул. Пролетерска бр. 4  

- Радио Бела Црква 92,4 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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



 

12. Разматрање и одлучивање по захтеву Радио Телевизија „4С“ д.о.о. из 

Бојника, Стојана Љубића бб  - ТВ 4С за сагласност за приступ алотменту 

Копаоник 

13. Одлучивање о исправци решења Савета Регулатора бр. 05-870/16-5  од 03. 

јуна 2016. године за услуге  „Штампа, радио и филм“ д.о.о. из Бора, ул. Моше 

Пијаде бр. 19  – ТВ Бор 

14. Усвајање Нацрта протокола о сарадњи који би био закључен између 

Регулаторног тела за електронске медије и Регулаторне агенције за 

електронске комуникације и поштанске услуге 

15. Усвајање Нацрта правилника о поступку издавања одобрења за пружање 

медијске услуге на захтев 

16. Усвајање Предлога листе категорија регистратурског материјала са роком 

чувања 

17. Разматрање и одлучивање о Извештају Службе за надзор и анализу програма 

емитера o броју неправилности националних пружалаца услуга 

телевизијског емитовања у вези са аудио-визуелним комерцијалним 

комуникацијима (повреде Закона о електронским медијима) за период: 1-5. 

мај 2016. године и доношење одлуке 

18. Разматрање и одлучивање о Извештају Службе за надзор и анализу програма 

емитера o броју неправилности националних пружалаца услуга 

телевизијског емитовања у вези са аудио-визуелним комерцијалним 

комуникацијима (повреде Закона о електронским медијима) за период: 6-31. 

мај 2016. године  

19. Извештај са „Регионалне конференције регулаторних тела за електронске 

медије: Европски стандарди и пракса у вези говора мржње и заштите 

малолетника“ одржаној у периоду 07-08. јула 2016. године у Петровцу (Црна 

Гора) 

 

  

2. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Ивањички 

д.о.о. Ивањица, ул. Милинка Kушића бр. 23 – Радио Ивањички 92,4, за 

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

Закона о електронским медијима 

 

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

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

 

  

 

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

емитовање радио програма и трговину «РАДИО 016»  ДОО, ул. Војводе 

Мишића, бр. 2 Лесковац - «NAXI RADIO 016» за продужење дозволе за 

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

медијима 

 



 

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

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

 

  

 

2. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредног 

друштва за изнајмљивање и дистрибуцију филмова ИБМ ДОО Краљево – 

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

чланом 88. Закона о електронским медијима 

 

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

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

 

  

 

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

телевизија Нови Пазар“ д.о.о. из Новог Пазара, ул. Стане Бачанин бр. 29 – 

Радио Нови Пазар 90,0 за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

 

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

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

 

  

 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПРУГА Д.О.О. из Лајковца, ул. Војводе Мишића  бр. 

2 - РАДИО ПРУГА за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

 

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

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

 

  

 



 

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Информативног јавног предузећа Прешево, ул. 15. новембра, Прешево - 

Радио Прешево за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу 

са чланом 88. Закона о електронским медијима 

 

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

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

 

  

 

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио Ритам 

д.о.о., ул. Војводе Радомира Путника бр.1/2, Панчево – РАДИО РИТАМ, за 

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

2. Закона о електронским медијима 

 

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

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.  

 

  

 

7. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Planeta 

21000“ d.о.о. za proizvodnju i emitovanje radio i TV programa eksport-import i 

usluge из Новог Сада, ул. Филипа Вишњићева бр. 5а - Naxi Planeta radio 100,6  

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

2. Закона о електронским медијима 

 

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

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе;  

 

  

 

8. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  

„Информативни центар“ д.о.о. из Прибоја, трг Фап-а бб – Радио Коран, за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге 

 

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

једногласно донео 

 



 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе;  

 

  

 

9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Informativnog preduzeća BC INFO d.o.o. из Беле Цркве, ул. Пролетерска бр. 4  

- Радио Бела Црква 92,4 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

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

 

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

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе;  

 

  

 

10. Разматрање и одлучивање по захтеву Радио Телевизија „4С“ д.о.о. из 

Бојника, Стојана Љубића бб  - ТВ 4С за сагласност за приступ алотменту 

Копаоник 

 

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

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Радио Телевизија „4С“ д.о.о. из 

Бојника, Стојана Љубића бб  - ТВ 4С којим се обавештава да је ЈП „Емисиона 

техника и везе“ вршилo мерења и да се општина Бојник, боље покрива са локације 

Јастребац, 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 да сагласност за приступ алотменту Копаоник, јер се са локације 

Јастребац боље покрива подручје за које је ТВ 4С издата дозвола 82/2008-5 од 

07.03.2008. године.   

 

  

 

11. Одлучивање о исправци решења Савета Регулатора бр. 05-870/16-5  од 03. 

јуна 2016. године за услуге  „Штампа, радио и филм“ д.о.о. из Бора, ул. Моше 

Пијаде бр. 19  – ТВ Бор 

 

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

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 



 

„ИСПРАВЉА СЕ решење Савета Регулаторног тела за електронске медије 

број 05-870/16-5 од 03. јуна 2016. године тако што:  

у изреци, други став, други ред, уместо износа „156.401,50 динара“ треба 

да пише  

            „113.215,92 динара“. 

 

У осталом делу Решење Савета Регулаторног тела за електронске медије 

број  05-870/16-5  од 03. јуна 2016. године  остаје неизмењено. 

 

Ова исправка производи правно дејство од дана од којег правно дејство 

има решење које се исправља.“ 

 

  

 

12. Усвајање Нацрта протокола о сарадњи који би био закључен између 

Регулаторног тела за електронске медије и Регулаторне агенције за 

електронске комуникације и поштанске услуге 

 

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

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Нацрт протокола о сарадњи који би био закључен између Регулаторног 

тела за електронске медије и Регулаторне агенције за електронске комуникације 

и поштанске услуге. 

 

Налаже се стручним службама да предузму одговарајуће радње у циљу 

закључења наведеног протокола. 

 

  

 

13. Усвајање Нацрта правилника о поступку издавања одобрења за пружање 

медијске услуге на захтев 

 

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

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Нацрт правилника о поступку издавања одобрења за пружање медијске 

услуге на захтев. 

 

Налаже се стручним службама да спроведу јавну расправу у складу са чланом 40. 

Закона о електронским медијима. 

 

  

 

14. Усвајање Предлога листе категорија регистратурског материјала са роком 

чувања 



 

 

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

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Предлог листе категорија регистратурског материјала са роком чувања. 

 

Налаже се стручним службама да свој рад и поступање ускладе са Листом 

категорија регистратурског материјала са роком чувања, по њеном ступању на 

снагу.  

 

  

 

15. Разматрање и одлучивање о Извештају Службе за надзор и анализу програма 

емитера o броју неправилности националних пружалаца услуга 

телевизијског емитовања у вези са аудио-визуелним комерцијалним 

комуникацијима (повреде Закона о електронским медијима) за период: 1-5. 

мај 2016. године и доношење одлуке 
 

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

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

- Подноси се захтев за покретање прекршајног поступка против националних 

пружалаца услуга телевизијског емитовања који су прекршили Закон о 

електронским медијима у периоду од 1. до 5. маја 2016. године; 

- Овлашћује се Милан Бирман, адвокат из Београда, да заступа Регулаторно 

тело за електронске медије у прекршајним поступцима који ће бити покренути 

подношењем наведених захтева. 

 

  

 

16. Разматрање и одлучивање о Извештају Службе за надзор и анализу програма 

емитера o броју неправилности националних пружалаца услуга 

телевизијског емитовања у вези са аудио-визуелним комерцијалним 

комуникацијима (повреде Закона о оглашавању) за период: 6-31. мај 2016. 

године  

 

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

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

- Подноси се захтев за покретање прекршајног поступка против националних 

пружалаца услуга телевизијског емитовања који су прекршили Закон о 

оглашавању у периоду од 6. до 31. маја 2016. године; 

 



 

- Овлашћује се Милан Бирман, адвокат из Београда, да заступа Регулаторно 

тело за електронске медије у прекршајним поступцима који ће бити покренути 

подношењем наведених захтева. 

 

  

 

17. Извештај са „Регионалне конференције регулаторних тела за електронске 

медије: Европски стандарди и пракса у вези говора мржње и заштите 

малолетника“ одржаној у периоду 07-08. јула 2016. године у Петровцу (Црна 

Гора) 
 

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

једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем са „Регионалне 

конференције регулаторних тела за електронске медије: Европски стандарди и 

пракса у вези говора мржње и заштите малолетника“ одржаној у периоду од 07. 

јула до 08. јула 2016. године у Петровцу (Црна Гора). 

 

 

 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

У Београду,        

дана 15. августа  2016. године                                                       

Записник сачинио 

 

Никола Попмихајлов 

      заменик председника Савета 

 

                                                                                                                       Горан Петровић 

 


