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З А П И С Н И К 

                                                                                          

са 174. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 14. 

септембра 2016. године, са почетком у 10.00 часова. 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Слободан Вељковић члан Савета 

3. Оливера Зекић члан Савета 

4. Милош Рајковић члан Савета 

5. Александра Јанковић члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор  

2. Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу 

3. Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета 

 

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

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

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

констатовао да седници присуствује већина 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 173. редовне седнице одржане дана 17. јуна 2016. 

године и записника са 260. ванредне седница одржане дана 6. јула 2016. 

године, 261. ванредне седнице одржане дана 18. јула 2016. године, 262. 

ванредне седнице одржане дана 25. јула 2016. године, 263. ванредне седнице 

одржане дана 15. августа 2016. године, 264. ванредне седнице одржане дана 

18. августа 2016. године, 265. ванредне седнице одржане дана 29. августа 2016. 

године, 266. ванредне седнице одржане 30. августа 2016. године и 267. 

ванредне седнице одржане 5. септембра 2016. године; 

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

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

информисању и медијима; Предмет бр:  07-1186/16 

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

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

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

медијских услуга током предизборне кампање (Забрањено је током 

предизборне кампање емитовати игране, документарне, забавне или друге 

сличне програмске садржаје у којима се појављује функционер или истакнути 

предтавник подносиоца изборне листе или кандидат); Предмет бр:  07-1177/16 

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

Службе за надзор и анализу  у вези са програмским садржајем  ПМУ ТВ KCN1 

због непоштовања правила о предизборној тишини у емисији  „Добро јутро сa 

Ђуком“, емитованој дана 4.5.2016. године чиме је учињена повреда 

Правилника  о обавезама ПМУ у току предизборне кампање, члана 4 став 4  и 

члана 5 став 4; Предмет бр: 07-1269/16-3 

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

Службе за надзор и анализу сачињеним по пријави Небојше Човића у вези са 

програмским садржајем ПМУ ТВ КЦН у емисији „К::ЦН Спорт“; Предмет бр: 

07-1422/16 

7. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка изрицања мере 

пружаоцу аудио –визуелне медијске услуге ИВАНА ЂОРЂЕВИЋ 

МЕТОДИЕВ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КИНЕМАТОГРАФСКУ И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ 

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

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

8. Доношење одлуке у поступку изрицања мере против пружаоца медијске 

услуге Д.о.о. за производњу, трговину и услуге “Mix Media” – TV MIX, 

Краљево, ул. Ибарска бр. 21 – TV MIX због повреде члана 53. Закона о 

електронским медијима (заштита ауторског и сродних права);  

9. Доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге Јавно 

информативном предузећу „Радио и телевизија Бачка Паланка“, Бачка 

Паланка, ул. Жарка Зрењанина бр. 74 –Радио БАП 95,1 пре истека времена на 

које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о 

електронским медијима;  

10. Доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге Јавном 

предузећу „Радио Бела Паланка“ из Беле Паланке, ул. Српских владара бр. 52 

– Радио Бела Паланка пре истека времена на које је издата због постојања 

разлога из члана 99. Закона о електронским медијима;  

11. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Асоцијација удружења и невладиних организација „РТВ Нишава“ из 

Ниша, ул. Блачка бр. 22 – ТВ Нишава пре истека времена на које је издата због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским 

медијима; 

12. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Јавном предузећу ТВ Смедерево из Смедерева, ул. Горанска бб – ТВ 

СД пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима; 

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

"Happy К. Televizija" д.о.о. – Happy К. из Београда, пре истека времена на које 

је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  
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14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

"Happy TV " д.о.о. – Nacionalna Happy TV из Београда, пре истека времена на 

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

медијима; 

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"Студио Б" – Студио Б-кабловски ПМУиз Београда, пре истека времена на које 

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

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

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

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

медијима; 

17. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

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

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

18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

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

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

електронским медијима; 

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге      

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

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

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Мостнет РТВ" д.о.о. – ТВ Мост нет из Прокупља, пре истека времена на које 

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

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

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

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

електронским медијима; 

22. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Акционарско друштво „Тимочка телевизија и радио“ из Зајечара, ул. 

Љубе Нешића 38 – Тимочка телевизија пре истека времена на које је издата 

због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским 

медијима; 

23. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на основу 

извршне исправе против "Тимочка Телевизија и радио" а.д. – Тимочка 

телевизија из Зајечара, ул. Љубе Нешића бр.38; 

24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Тимочка телевизија и радио а.д. – BEST Televizija-кабл. из Зајечара, пре истека 

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

електронским медијима;  

25. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Тимочка телевизија и радио а.д. – Тимочки Радио из Зајечара због постојања 

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

26. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге РТВ „Царичин град“ д.о.о. из Лебана, ул. Цара Душана 81 – ТВ 

Царичин Град пре истека времена на које је издата због постојања разлога из 

члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима;  
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27. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на основу 

извршне исправе против РТВ "Царичин Град" д.о.о. – ТВ Царичин Град из 

Лебана;  

28. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ HAPPY 

TV д.о.о, Београд - Национална HAPPY TV због садржаја приказаног у 

емисији „Проводаџије“ чиме су повређена права малолетника у области 

пружања медијских услуга и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2219/16 

29. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ   HAPPY 

TV д.о.о, Београд - Национална HAPPY TV због кршења чл. 69 ст. 6 у вези са 

чл. 69 ст. 1 Закона о оглашавању у програмском садржају Голи живот (забрана 

спонзорисања програмских садржаја од стране произвођача електронских 

цигарета) и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2252/16 

30. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ Сос   

канала д.о.о., Београд – СОС канал због недозвољеног оглашавања и повреда 

више одредби Закона о оглашавању и доношење одлуке; Предмет бр: 07-

2259/16               

31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ Радио 

дифузног предузећа Б92 а.д. из Београда - ТВ Б92 због приказивања 

програмског садржаја у којем је ( истражујући судбину малолетника који 

годинама трпи насиље од оца) откривен идентитет малолетникачиме су 

угрожена права малолетника у области пружања медијских услуга и 

доношење одлуке; Предмет бр: 07-2236/1 

32. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ Радио 

дифузног предузећа Прва телевизија д.о.о., Београд – Прва, због приказивања 

програмског садржаја у којем је (истражујући судбину малолетника који 

годинама трпи насиље од оца) откривен идентитет малолетника чиме су 

угрожена права малолетника у области пружања медијских услуга и 

доношење одлуке; Предмет бр: 07-2235/16 

33. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ 

Предузећа за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ 

Пинк због приказивања програмског садржаја у којем је, на индиректан начин, 

откривен идентитет малолетника чиме су угрожена права малолетника у 

области пружања медијских услуга и доношење одлуке; Предмет бр: 07-

2234/16 

34. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ  

Предузећа за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ 

Пинк због емитовања програмског садржаја у емисији „Црна хроника“ којим 

су угрожена права малолетника у области пружања медијских услуга и 

доношење одлуке; Предмет бр: 07-2352/16 

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

Предузећа за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ 

Пинк због емитовања програмског садржаја у емисији „Пинкове звездице“ и 

кршења одредби одредби које се односе на заштиту малолетника у области 

пружања медијских услуга и доношење одлуке; Предмет бр: 07-1867/16 

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

Предузећа за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ 

Пинк због емитовања програмског садржаја у емисији „Национални дневник“ 

којим је откривне идентитет могућег починиоца кривичног дела чиме је 

угрожена претпоставка невиности и доношење одлуке; Предмет бр: 07-

2077/16 
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37. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по захтеву за 

измену програмског елабората од стране Радио телевизије Мајданпек А.Д – 

ТВ Мајданпек и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2075/16 

38. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ HAPPY 

TV д.о.о, Београд - Национална HAPPY TV  после изрицања мере и доношење 

одлуке; Предмет бр: 07-545/16-8 

39. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ HAPPY 

TV д.о.о, Београд - Национална HAPPY TV  после изрицања мере и доношење 

одлуке; Предмет бр: 07-738/16 

40. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ ТВ КЦН 

1 после изрицања мере и доношење одлуке; Предмет бр: 07-3608/15/16 

41. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма сачињеног по 

пријави поднетој на програмски садржај „Ћирилица“ емитовано на "Happy TV 

" д.о.о. – Nacionalna Happy TV из Београда  и доношење одлуке; 

42. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма сачињеног по 

пријави поднетој на програмски садржај „Парови “ емитованој на "Happy TV 

" д.о.о. – Nacionalna Happy TV из Београда дана 1.јуна 2016. године  и 

доношење одлуке; 

43. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма сачињеног по 

пријави поднетој на програмски садржај – филм „Sweet movie“ приказан РТ 

Војводине  и доношење одлуке; 

44. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма сачињеног по 

пријави поднетој на програмски садржај –  „Интервју“ од 5.5.2016. године од 

19:00 до 20:00, емитованом у програму ПМУ Д.О.О. за информисање и 

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

45. Извештај Службе по поднетој молби за додатни рок за плаћање макнаде за 

пружење медијске услуге ПМУ  "Radio S" д.о.о. – Radio S, Кнеза Вишеслава 

72, Београд и доношење одлуке;  

46. Извештај Службе по поднетој молби за додатни рок за плаћање макнаде за 

пружење медијске услуге ПМУ  RTV "PI Canal" д.о.о. – ТВ ПИ Канал, 

22.дивизије 10, Пирот и доношење одлуке;  

47. Извештај Службе по поднетој молби за додатни рок за плаћање накнаде за 

пружање медијске услуге ПМУ Новосадска ТВ д.о.о. – Новосадска ТВ из 

Новог Сада и доношење одлуке; 

48. Извештај Службе по поднетој молби за додатни рок за плаћање накнаде за 

пружање медијске услуге ПМУ SatTV communications do.o.. – SAT TV из 

Пожаревца и доношење одлуке;  

49. Извештај Службе по поднетој молби за додатни рок за плаћање накнаде за 

пружање медијске услуге ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о. – ТМС Телевизија 

Телемарк из Чачка и доношење одлуке;  

50. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ Канал 9 д.o.o. – TV К9 из Новог Сада, и доношење одлуке;  

51. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ  Studio B d.o.o. – TV Studio B из Београда, и доношење одлуке;  

52. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ Друштво за медијску, пропагандну делатност и маркетинг "SOS 

kanal" д.о.о. – TV SOS-kabl. из Београда, и доношење одлуке;  

53. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Краљевачка телевизија д.о.о. – КА ТВ из Краљева, пре истека времена на које 

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



6 

 

54. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

ТВ Банат д.о.о. – ТВ Банат из Вршца, пре истека времена на које је издата 

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

55. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

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

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

56. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на акт о 

преносу дозволе  пружаоца медијске услуге Друштва за емитовање радио и 

телевизијског програма Комета д.о.о., ул. Моше Пијаде бр. 29/5, Бор- РАДИО 

КЛИК ФМ 030 99,5;  

57. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

„РАДИО 5“ Д.О.О. ЗА РАДИО-ДИФУЗНУ ДЕЛАТНОСТ из Новог Сада, ул. 

Булевар Ослобођења бр. 81 – ТДИ РАДИО 107,5 МHZ;  

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

радио и телевизију „РАДИО АНТЕНА 037“ д.о.о., ул. Цара Лазара бр. 71, 

Крушевац – РАДИО АНТЕНА 037 за продужење дозволе за пружање медијске 

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

59. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио „City“ 

о.д., ул. Вожда Карађорђа бр. 114/3, Ниш- РАДИО CITY NIŠ, за продужење 

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

електронским медијима; 

60. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Балтазар доо, 

Ниш, ул. Булевар Немањића бр. 2-Радио Јат 90,5 за продужење дозволе за 

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

медијима;  

61. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „RTV 

SIGNAL - NS“ д.о.о., ул. Булевар ослобођења бр. 88, Нови Сад – РАДИО 

СИГНАЛ за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;  

62. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге -„РАДИО 5“ 

д.о.о. Предузеће за радио-дифузну делатност, ул. Булевар Ослобођења бр. 81, 

Нови Сад – ТДИ РАДИО 107,5 МHZ запродужење дозволе за пружање 

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

медијима;  

63. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва за 

радио и дифузију „ТИМ РАДИО“  d.o.o. из  Прњавора, Ул. Арчибалда Рајса 

б.б. - ТИМ РАДИО, 8. став 2. Закона о електронским медијима;  

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

телевизија Смедерево“ д.о.о. из Смедерева, ул. Краља Петра I бр. 2 – Радио 

Смедерево 96,1 за продужење дозволе за пружање медијске услуге;  

65. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге ДОО 

за радио и телевизијску делатност «РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РУБИН» 

Крушевац – РУБИН РАДИО; 

66. Доношење одлуке о документацији потребној за упис у Регистар медијских 

услуга пружаоца који медијске услуге пружа искључиво путем глобалне 

информатичке мреже, сходно члану 74. став 1. тачка 2 Закона о електронским 

медијима;  

67. Разно; 
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1. Усвајање дневног реда; 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

1. Разматрање Дописа ЈП Емисиона техника и везе, обавештење о трећем 

мултиплексу; 

 

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

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 174. редовне седнице: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 173. редовне седнице одржане дана 17. јуна 2016. 

године и записника са 260. ванредне седница одржане дана 6. јула 2016. 

године, 261. ванредне седнице одржане дана 18. јула 2016. године, 262. 

ванредне седнице одржане дана 25. јула 2016. године, 263. ванредне 

седнице одржане дана 15. августа 2016. године, 264. ванредне седнице 

одржане дана 18. августа 2016. године, 265. ванредне седнице одржане 

дана 29. августа 2016. године, 266. ванредне седнице одржане 30. августа 

2016. године и 267. ванредне седнице одржане 5. септембра 2016. године; 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ ТВ Хомоље 

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

чланa 69. Закона о јавном информисању и медијима; Предмет бр:  07-

1186/16 

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу у вези са програмским садржајем  

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

обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање 

(Забрањено је током предизборне кампање емитовати игране, 

документарне, забавне или друге сличне програмске садржаје у којима 

се појављује функционер или истакнути предтавник подносиоца 

изборне листе или кандидат); Предмет бр:  07-1177/16 

5. Доношење одлуке у  поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу  у вези са програмским садржајем  

ПМУ ТВ KCN1 због непоштовања правила о предизборној тишини у 

емисији  „Добро јутро сa Ђуком“, емитованој дана 4.5.2016. године чиме 

је учињена повреда Правилника  о обавезама ПМУ у току предизборне 

кампање, члана 4 став 4  и члана 5 став 4; Предмет бр: 07-1269/16-3 

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу сачињеним по пријави Небојше 

Човића у вези са програмским садржајем ПМУ ТВ КЦН у емисији 

„К::ЦН Спорт“; Предмет бр: 07-1422/16 

7. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка изрицања мере 

пружаоцу аудио –визуелне медијске услуге ИВАНА ЂОРЂЕВИЋ 

МЕТОДИЕВ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КИНЕМАТОГРАФСКУ И 

ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ПРОДУКЦИЈУ НИБОИ ВРАЊЕ, ул. Маричка 20, 
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Врање- ТВ Инфо Кодал, због постојања разлога из члана 28. став 1. 

Закона о електронским медијима;  

8. Доношење одлуке у поступку изрицања мере против пружаоца медијске 

услуге Д.о.о. за производњу, трговину и услуге “Mix Media” – TV MIX, 

Краљево, ул. Ибарска бр. 21 – TV MIX због повреде члана 53. Закона о 

електронским медијима (заштита ауторског и сродних права);  

9. Доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге Јавно 

информативном предузећу „Радио и телевизија Бачка Паланка“, Бачка 

Паланка, ул. Жарка Зрењанина бр. 74 –Радио БАП 95,1 пре истека 

времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 4) Закона о електронским медијима;  

10. Доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге 

Јавном предузећу „Радио Бела Паланка“ из Беле Паланке, ул. Српских 

владара бр. 52 – Радио Бела Паланка пре истека времена на које је 

издата због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским 

медијима;  

11. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Асоцијација удружења и невладиних организација „РТВ 

Нишава“ из Ниша, ул. Блачка бр. 22 – ТВ Нишава пре истека времена 

на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) 

Закона о електронским медијима; 

12. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Јавном предузећу ТВ Смедерево из Смедерева, ул. Горанска бб – 

ТВ СД пре истека времена на које је издата због постојања разлога из 

члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима; 

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге   "Happy К. Televizija" д.о.о. – Happy К. из Београда, пре истека 

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

електронским медијима;  

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге   "Happy TV " д.о.о. – Nacionalna Happy TV из Београда, пре 

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

о електронским медијима; 

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге  "Студио Б" – Студио Б-кабловски ПМУиз Београда, пре истека 

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

електронским медијима; 

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

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

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

о електронским медијима; 

17. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

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

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

електронским медијима; 

18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге     "Спектри" Јетон Исмаили и ортаци о.д. – ТВ Спектри из 
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Бујановца, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

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

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

електронским медијима; 

20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге "Мостнет РТВ" д.о.о. – ТВ Мост нет из Прокупља, пре истека 

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

електронским медијима; 

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге     Акционарско друштво Радио телевизија Сокобања – ТВ Соко 

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

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

22. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Акционарско друштво „Тимочка телевизија и радио“ из Зајечара, 

ул. Љубе Нешића 38 – Тимочка телевизија пре истека времена на које је 

издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о 

електронским медијима; 

23. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на 

основу извршне исправе против "Тимочка Телевизија и радио" а.д. – 

Тимочка телевизија из Зајечара, ул. Љубе Нешића бр.38; 

24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге Тимочка телевизија и радио а.д. – BEST Televizija-кабл. из 

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

тачка 8) Закона о електронским медијима;  

25. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске 

услуге   Тимочка телевизија и радио а.д. – Тимочки Радио из Зајечара 

због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  

26. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге РТВ „Царичин град“ д.о.о. из Лебана, ул. Цара Душана 81 – ТВ 

Царичин Град пре истека времена на које је издата због постојања 

разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима;  

27. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на 

основу извршне исправе против РТВ "Царичин Град" д.о.о. – ТВ 

Царичин Град из Лебана;  

28. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ 

HAPPY TV д.о.о, Београд - Национална HAPPY TV због садржаја 

приказаног у емисији „Проводаџије“ чиме су повређена права 

малолетника у области пружања медијских услуга и доношење одлуке; 

Предмет бр: 07-2219/16 

29. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ   

HAPPY TV д.о.о, Београд - Национална HAPPY TV због кршења чл. 69 

ст. 6 у вези са чл. 69 ст. 1 Закона о оглашавању у програмском садржају 

Голи живот (забрана спонзорисања програмских садржаја од стране 
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произвођача електронских цигарета) и доношење одлуке; Предмет бр: 

07-2252/16 

30. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ Сос   

канала д.о.о., Београд – СОС канал због недозвољеног оглашавања и 

повреда више одредби Закона о оглашавању и доношење одлуке; 

Предмет бр: 07-2259/16               

31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ 

Радио дифузног предузећа Б92 а.д. из Београда - ТВ Б92 због 

приказивања програмског садржаја у којем је ( истражујући судбину 

малолетника који годинама трпи насиље од оца) откривен идентитет 

малолетникачиме су угрожена права малолетника у области пружања 

медијских услуга и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2236/1 

32. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ 

Радио дифузног предузећа Прва телевизија д.о.о., Београд – Прва, због 

приказивања програмског садржаја у којем је (истражујући судбину 

малолетника који годинама трпи насиље од оца) откривен идентитет 

малолетника чиме су угрожена права малолетника у области пружања 

медијских услуга и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2235/16 

33. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ 

Предузећа за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

– ТВ Пинк због приказивања програмског садржаја у којем је, на 

индиректан начин, откривен идентитет малолетника чиме су угрожена 

права малолетника у области пружања медијских услуга и доношење 

одлуке; Предмет бр: 07-2234/16 

34. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ  

Предузећа за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

– ТВ Пинк због емитовања програмског садржаја у емисији „Црна 

хроника“ којим су угрожена права малолетника у области пружања 

медијских услуга и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2352/16 

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

Предузећа за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

– ТВ Пинк због емитовања програмског садржаја у емисији „Пинкове 

звездице“ и кршења одредби одредби које се односе на заштиту 

малолетника у области пружања медијских услуга и доношење одлуке; 

Предмет бр: 07-1867/16 

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

Предузећа за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

– ТВ Пинк због емитовања програмског садржаја у емисији 

„Национални дневник“ којим је откривне идентитет могућег починиоца 

кривичног дела чиме је угрожена претпоставка невиности и доношење 

одлуке; Предмет бр: 07-2077/16 

37. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по захтеву 

за измену програмског елабората од стране Радио телевизије Мајданпек 

А.Д – ТВ Мајданпек и доношење одлуке; Предмет бр: 07-2075/16 

38. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ 

HAPPY TV д.о.о, Београд - Национална HAPPY TV  после изрицања 

мере и доношење одлуке; Предмет бр: 07-545/16-8 
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39. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ 

HAPPY TV д.о.о, Београд - Национална HAPPY TV  после изрицања 

мере и доношење одлуке; Предмет бр: 07-738/16 

40. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ ТВ 

КЦН 1 после изрицања мере и доношење одлуке; Предмет бр: 07-

3608/15/16 

41. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма сачињеног 

по пријави поднетој на програмски садржај „Ћирилица“ емитовано на 

"Happy TV " д.о.о. – Nacionalna Happy TV из Београда  и доношење 

одлуке; 

42. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма сачињеног 

по пријави поднетој на програмски садржај „Парови “ емитованој на 

"Happy TV " д.о.о. – Nacionalna Happy TV из Београда дана 1.јуна 2016. 

године  и доношење одлуке; 

43. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма сачињеног 

по пријави поднетој на програмски садржај – филм „Sweet movie“ 

приказан РТ Војводине  и доношење одлуке; 

44. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма сачињеног 

по пријави поднетој на програмски садржај –  „Интервју“ од 5.5.2016. 

године од 19:00 до 20:00, емитованом у програму ПМУ Д.О.О. за 

информисање и издавачку делатност Медија центар – ТВ Канал 25 и 

доношење одлуке;  

45. Извештај Службе по поднетој молби за додатни рок за плаћање макнаде 

за пружење медијске услуге ПМУ  "Radio S" д.о.о. – Radio S, Кнеза 

Вишеслава 72, Београд и доношење одлуке;  

46. Извештај Службе по поднетој молби за додатни рок за плаћање макнаде 

за пружење медијске услуге ПМУ  RTV "PI Canal" д.о.о. – ТВ ПИ Канал, 

22.дивизије 10, Пирот и доношење одлуке;  

47. Извештај Службе по поднетој молби за додатни рок за плаћање накнаде 

за пружање медијске услуге ПМУ Новосадска ТВ д.о.о. – Новосадска ТВ 

из Новог Сада и доношење одлуке; 

48. Извештај Службе по поднетој молби за додатни рок за плаћање накнаде 

за пружање медијске услуге ПМУ SatTV communications do.o.. – SAT TV 

из Пожаревца и доношење одлуке;  

49. Извештај Службе по поднетој молби за додатни рок за плаћање накнаде 

за пружање медијске услуге ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о. – ТМС 

Телевизија Телемарк из Чачка и доношење одлуке;  

50. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање 

медијске услуге ПМУ Канал 9 д.o.o. – TV К9 из Новог Сада, и доношење 

одлуке;  

51. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање 

медијске услуге ПМУ  Studio B d.o.o. – TV Studio B из Београда, и 

доношење одлуке;  

52. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање 

медијске услуге ПМУ Друштво за медијску, пропагандну делатност и 

маркетинг "SOS kanal" д.о.о. – TV SOS-kabl. из Београда, и доношење 

одлуке;  
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53. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге Краљевачка телевизија д.о.о. – КА ТВ из Краљева, пре истека 

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

електронским медијима; 

54. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге ТВ Банат д.о.о. – ТВ Банат из Вршца, пре истека времена на које 

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

медијима;  

55. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске 

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

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

електронским медијима; 

56. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на акт о 

преносу дозволе  пружаоца медијске услуге Друштва за емитовање радио 

и телевизијског програма Комета д.о.о., ул. Моше Пијаде бр. 29/5, Бор- 

РАДИО КЛИК ФМ 030 99,5;  

57. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

„РАДИО 5“ Д.О.О. ЗА РАДИО-ДИФУЗНУ ДЕЛАТНОСТ из Новог Сада, 

ул. Булевар Ослобођења бр. 81 – ТДИ РАДИО 107,5 МHZ;  

58. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузеће за радио и телевизију „РАДИО АНТЕНА 037“ д.о.о., ул. Цара 

Лазара бр. 71, Крушевац – РАДИО АНТЕНА 037 за продужење дозволе 

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

електронским медијима;  

59. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио 

„City“ о.д., ул. Вожда Карађорђа бр. 114/3, Ниш- РАДИО CITY NIŠ, за 

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

став 2. Закона о електронским медијима; 

60. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  

Балтазар доо, Ниш, ул. Булевар Немањића бр. 2-Радио Јат 90,5 за 

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

Закона о електронским медијима;  

61. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „RTV 

SIGNAL - NS“ д.о.о., ул. Булевар ослобођења бр. 88, Нови Сад – РАДИО 

СИГНАЛ за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;  

62. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге -

„РАДИО 5“ д.о.о. Предузеће за радио-дифузну делатност, ул. Булевар 

Ослобођења бр. 81, Нови Сад – ТДИ РАДИО 107,5 МHZ запродужење 

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

Закона о електронским медијима;  

63. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Друштва за радио и дифузију „ТИМ РАДИО“  d.o.o. из  Прњавора, Ул. 

Арчибалда Рајса б.б. - ТИМ РАДИО, 8. став 2. Закона о електронским 

медијима;  
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64. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Радио 

телевизија Смедерево“ д.о.о. из Смедерева, ул. Краља Петра I бр. 2 – 

Радио Смедерево 96,1 за продужење дозволе за пружање медијске услуге;  

65. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

ДОО за радио и телевизијску делатност «РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 

РУБИН» Крушевац – РУБИН РАДИО; 

66. Доношење одлуке о документацији потребној за упис у Регистар 

медијских услуга пружаоца који медијске услуге пружа искључиво 

путем глобалне информатичке мреже, сходно члану 74. став 1. тачка 2 

Закона о електронским медијима; 

67. Разматрање Дописа ЈП Емисиона техника и везе, обавештење о трећем 

мултиплексу; 

68. Разно;  

  

2. Усвајање записника са 173. редовне седнице одржане дана 17. јуна 2016. 

године и записника са 260. ванредне седница одржане дана 6. јула 2016. 

године, 261. ванредне седнице одржане дана 18. јула 2016. године, 262. 

ванредне седнице одржане дана 25. јула 2016. године, 263. ванредне седнице 

одржане дана 15. августа 2016. године, 264. ванредне седнице одржане дана 

18. августа 2016. године, 265. ванредне седнице одржане дана 29. августа 2016. 

године, 266. ванредне седнице одржане 30. августа 2016. године и 267. 

ванредне седнице одржане 5. септембра 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 173. редовне седнице одржане дана 17. јуна 2016. године и 

записник са 260. ванредне седница одржане дана 6. јула 2016. године, 261. ванредне 

седнице одржане дана 18. јула 2016. године, 262. ванредне седнице одржане дана 25. јула 

2016. године, 263. ванредне седнице одржане дана 15. августа 2016. године, 264. ванредне 

седнице одржане дана 18. августа 2016. године, 265. ванредне седнице одржане дана 29. 

августа 2016. године, 266. ванредне седнице одржане 30. августа 2016. године и 267. 

ванредне седнице одржане 5. септембра 2016. године. 

  

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

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

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

Закона о јавном информисању и медијима;  

Седници је приступио представник ПМУ Сафет Павловић. 

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

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Изриче се мера опомене пружаоцу медијске услуге ТВ Хомоље због повреде члана 24. и 

47. став 2. Закона о електронским медијима и чланa 69. Закона о јавном информисању и 

медијима. 

  

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу у вези са програмским садржајем  

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

пружалаца медијских услуга током предизборне кампање (Забрањено је 

током предизборне кампање емитовати игране, документарне, забавне или 

друге сличне програмске садржаје у којима се појављује функционер или 

истакнути предтавник подносиоца изборне листе или кандидат); 

Седници је приступила представник ПМУ Ана Шушњар. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Нема места изрицању мере. 

  

5. Доношење одлуке у  поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу  у вези са програмским садржајем  

ПМУ ТВ KCN1 због непоштовања правила о предизборној тишини у емисији  

„Добро јутро сa Ђуком“, емитованој дана 4.5.2016. године чиме је учињена 

повреда Правилника  о обавезама ПМУ у току предизборне кампање, члана 

4 став 4  и члана 5 став 4; 

Седници је приступио представник ПМУ Слободан Милинковић. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Нема места изрицању мере.  

  

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу сачињеним по пријави Небојше 

Човића у вези са програмским садржајем ПМУ ТВ КЦН у емисији „К::ЦН 

Спорт“; 

Седници је приступио представник ПМУ Слободан Милинковић и подносиоци пријаве 

Небојша Човић и Зоран Тошковић. 

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

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Изриче се мера упозорења пружаоцу медијске услуге Друштва за радио и телевизијске 

активности „Kopernikus cable network“ д.о.о, Цара Душана 45, Ниш. - ТВ K::CN) због 

кршења одредби члана 54. Закона о електронским медијима, члана 8. став 1. и 2., члана 

29 став 1, члана 30 став 1 и члана 32 став 1, Правилника о заштити људских права у 

области пружања медијских услуга. 

  

7. Разматрање и доношење одлуке у  поступку изрицања мера пружаоцу аудио 

–визуелне медијске услуге ИВАНА ЂОРЂЕВИЋ МЕТОДИЕВ ПР 

АГЕНЦИЈА ЗА КИНЕМАТОГРАФСКУ И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ 

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

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

Седници су приступили представници ПМУ Ивана Ђорђевић и Ивица Методијевић. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Нема места изрицању мере. 

  

8. Доношење одлуке у поступку изрицања мере против пружаоца медијске 

услуге Д.о.о. за производњу, трговину и услуге “Mix Media” – TV MIX, 

Краљево, ул. Ибарска бр. 21 – TV MIX због повреде члана 53. Закона о 

електронским медијима (заштита ауторског и сродних права); 

Седници је приступио представник ПМУ Александар Михајловић. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Нема места изрицању мере ПМУ Д.о.о. за производњу, трговину и услуге “Mix Media” – 

TV MIX, Краљево, ул. Ибарска бр. 21 – TV MIX, те се обуставља поступак за изрицање 

мера према том ПМУ покренут на основу извештаја Службе за надзор и анализу 

Регулаторног тела за електронске медије бр. 05-543/15-5 од 15.04.2015. године. 

  

 

9. Доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге Јавно 

информативном предузећу „Радио и телевизија Бачка Паланка“, Бачка 

Паланка, ул. Жарка Зрењанина бр. 74 –Радио БАП 95,1 пре истека времена 

на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

  

10. Доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге Јавном 

предузећу „Радио Бела Паланка“ из Беле Паланке, ул. Српских владара бр. 

52 – Радио Бела Паланка пре истека времена на које је издата због 

постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима; 

Седници је приступио представник ПМУ Милан Јовановић. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола пружаоцу медијске услуге     " Јавном предузећу „Радио Бела 

Паланка“ из Беле Паланке, ул. Српских владара бр. 52 – Радио Бела Паланка, пре истека 

времена на које је издата сходно члану 99. Закона о електронским медијима. 

 

  

11. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Асоцијација удружења и невладиних организација „РТВ Нишава“ из 

Ниша, ул. Блачка бр. 22 – ТВ Нишава пре истека времена на које је издата 

због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским 

медијима;  

Седници је приступио представник ПМУ Ферхад Саити. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

  

12. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Јавном предузећу ТВ Смедерево из Смедерева, ул. Горанска бб – ТВ 

СД пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима; 

Седници је приступио представник ПМУ Јовица Шешлак. 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

  

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

"Happy К. Televizija" д.о.о. – Happy К. из Београда, пре истека времена на 

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

медијима; 

Седници су приступили представници ПМУ Миломир Марић и Александра Крстић. 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета.  

  

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге   

"Happy TV " д.о.о. – Nacionalna Happy TV из Београда, пре истека времена 

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

медијима; 

Седници су приступили представници ПМУ Миломир Марић и Александра Крстић. 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

  

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"Студио Б" – Студио Б-кабловски ПМУиз Београда, пре истека времена на 

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

медијима; 

Седници су приступиле представнице ПМУ Олга Момировић и Јасминка Томић. 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 
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16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

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

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

медијима; 

Седници је приступила представник ПМУ Здравка Ковачевић. 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

  

 

17. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

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

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

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

  

 

18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

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

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

електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

  

 

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге      

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

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

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 
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20. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"Мостнет РТВ" д.о.о. – ТВ Мост нет из Прокупља, пре истека времена на које 

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

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

  

 

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге     

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

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

електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

  

22. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге Акционарско друштво „Тимочка телевизија и радио“ из Зајечара, ул. 

Љубе Нешића 38 – Тимочка телевизија пре истека времена на које је издата 

због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским 

медијима;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

  

23. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на 

основу извршне исправе против "Тимочка Телевизија и радио" а.д. – 

Тимочка телевизија из Зајечара, ул. Љубе Нешића бр.38;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Поднети предлог за извршење на основу извршне исправе надлежном суду против 

извршног дужника "Тимочка Телевизија и радио" а.д. – Тимочка телевизија из Зајечара, 

ул. Љубе Нешића бр.38 за износ 1.112.428,74. 

  

24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Тимочка телевизија и радио а.д. – BEST Televizija-кабл. из Зајечара, пре 

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

електронским медијима; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

  

25. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге   

Тимочка телевизија и радио а.д. – Тимочки Радио из Зајечара због постојања 

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

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета.  

  

26. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске 

услуге РТВ „Царичин град“ д.о.о. из Лебана, ул. Цара Душана 81 – ТВ 

Царичин Град пре истека времена на које је издата због постојања разлога 

из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

  

27. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на 

основу извршне исправе против РТВ "Царичин Град" д.о.о. – ТВ Царичин 

Град из Лебана; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Поднети предлог за извршење на основу извршне исправе надлежном суду против 

извршног дужника РТВ "Царичин Град" д.о.о. – ТВ Царичин Град из Лебана за износ 

49.603,79. 

 

 

  

28. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ HAPPY 

TV д.о.о, Београд - Национална HAPPY TV због садржаја приказаног у 

емисији „Проводаџије“ чиме су повређена права малолетника у области 

пружања медијских услуга и доношење одлуке; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак изрицања мере ПМУ HAPPY TV д.о.о, Београд - Национална 

HAPPY TV. 

Налаже се стручној служби да позове представника ПМУ  HAPPY TV д.о.о, Београд - 

Национална HAPPY TV на следећу седницу Савета. 

  

 

29. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ   HAPPY 

TV д.о.о, Београд - Национална HAPPY TV због кршења чл. 69 ст. 6 у вези са 

чл. 69 ст. 1 Закона о оглашавању у програмском садржају Голи живот 

(забрана спонзорисања програмских садржаја од стране произвођача 

електронских цигарета) и доношење одлуке; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружаоца медијске услуге 

HAPPY TV д.о.о, Београд - Национална HAPPY TV у вези са повредама одредби члана 

69 став 1 и члана 69 став 6 Закона о оглашавању. 

Овлашћују се адвокати Милан Бирман, Драгослав Оташевић и Борис Богдановић да 

заступају РЕМ пред надлежним судом. 

  

30. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ Сос   

канала д.о.о., Београд – СОС канал због недозвољеног оглашавања и 

повреда више одредби Закона о оглашавању и доношење одлуке; 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се стручној служби да позове представника ПМУ  Сос   канала д.о.о., Београд – 

СОС канал на следећу седницу Савета. 

 

 

  

31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ Радио 

дифузног предузећа Б92 а.д. из Београда - ТВ Б92 због приказивања 

програмског садржаја у којем је ( истражујући судбину малолетника који 

годинама трпи насиље од оца) откривен идентитет малолетникачиме су 

угрожена права малолетника у области пружања медијских услуга и 

доношење одлуке;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак изрицања мере ПМУ Радио дифузног предузећа Б92 а.д. из Београда 

- ТВ Б92. 

Налаже се стручној служби да позове представника ПМУ  Радио дифузног предузећа Б92 

а.д. из Београда - ТВ Б92 на следећу седницу Савета. 

  

 

32. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ Радио 

дифузног предузећа Прва телевизија д.о.о., Београд – Прва, због 

приказивања програмског садржаја у којем је (истражујући судбину 

малолетника који годинама трпи насиље од оца) откривен идентитет 

малолетника чиме су угрожена права малолетника у области пружања 

медијских услуга и доношење одлуке; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак изрицања мере ПМУ Радио дифузног предузећа Прва телевизија 

д.о.о., Београд – Прва. 

Налаже се стручној служби да позове представника ПМУ  Радио дифузног предузећа 

Прва телевизија д.о.о., Београд – Прва на следећу седницу Савета. 
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33. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ 

Предузећа за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – 

ТВ Пинк због приказивања програмског садржаја у којем је, на индиректан 

начин, откривен идентитет малолетника чиме су угрожена права 

малолетника у области пружања медијских услуга и доношење одлуке; 

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

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак изрицања мере ПМУ Предузећа за информисање и маркетинг Pink 

international company д.о.о. – ТВ Пинк. 

Налаже се стручној служби да позове представника ПМУ  Предузећа за информисање и 

маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк на следећу седницу Савета.  

  

34. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ  

Предузећа за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – 

ТВ Пинк због емитовања програмског садржаја у емисији „Црна хроника“ 

којим су угрожена права малолетника у области пружања медијских услуга 

и доношење одлуке; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак изрицања мере ПМУ Предузећа за информисање и маркетинг Pink 

international company д.о.о. – ТВ Пинк. 

Налаже се стручној служби да позове представника ПМУ  Предузећа за информисање и 

маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк на следећу седницу Савета. 

  

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

Предузећа за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – 

ТВ Пинк због емитовања програмског садржаја у емисији „Пинкове 

звездице“ и кршења одредби одредби које се односе на заштиту малолетника 

у области пружања медијских услуга и доношење одлуке; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се стручној служби да упути допис ПМУ  Предузећа за информисање и 

маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк. 
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36. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму ПМУ  

Предузећа за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – 

ТВ Пинк због емитовања програмског садржаја у емисији „Национални 

дневник“ којим је откривне идентитет могућег починиоца кривичног дела 

чиме је угрожена претпоставка невиности и доношење одлуке; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак изрицања мере ПМУ Предузећа за информисање и маркетинг Pink 

international company д.о.о. – ТВ Пинк. 

Налаже се стручној служби да позове представника ПМУ  Предузећа за информисање и 

маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк на следећу седницу Савета. 

  

 

37. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по захтеву за 

измену програмског елабората од стране Радио телевизије Мајданпек А.Д – 

ТВ Мајданпек и доношење одлуке; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Даје се сагласност за измену програмског елабората од стране Радио телевизије 

Мајданпек А.Д – ТВ Мајданпек. 

  

 

38. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ HAPPY 

TV д.о.о, Београд - Национална HAPPY TV  после изрицања мере и доношење 

одлуке; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се стручној служби да упути допис ПМУ  HAPPY TV д.о.о, Београд - Национална 

HAPPY TV. 

  

 

39. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ HAPPY 

TV д.о.о, Београд - Национална HAPPY TV  после изрицања мере и доношење 

одлуке; 
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Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови савета упознати са извештајем. 

  

 

40. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ ТВ 

КЦН 1 после изрицања мере и доношење одлуке; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се стручној служби да упути допис ПМУ Друштва за радио и телевизијске 

активности „Kopernikus cable network“ д.о.о, Цара Душана 45, Ниш. - ТВ K::CN). 

  

 

41. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма сачињеног по 

пријави поднетој на програмски садржај „Ћирилица“ емитовано на "Happy 

TV " д.о.о. – Nacionalna Happy TV из Београда  и доношење одлуке; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Нема места покретању поступка. 

  

42. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма сачињеног по 

пријави поднетој на програмски садржај „Парови “ емитованој на "Happy 

TV " д.о.о. – Nacionalna Happy TV из Београда дана 1.јуна 2016. године  и 

доношење одлуке; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Нема места покретању поступка. 

  

43. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма сачињеног по 

пријави поднетој на програмски садржај – филм „Sweet movie“ приказан РТ 

Војводине  и доношење одлуке; 

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

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Нема места покретању поступка. 

  

 

44. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма сачињеног по 

пријави поднетој на програмски садржај –  „Интервју“ од 5.5.2016. године од 

19:00 до 20:00, емитованом у програму ПМУ Д.О.О. за информисање и 

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

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Нема места покретању поступка. 

  

45. Извештај Службе по поднетој молби за додатни рок за плаћање макнаде за 

пружење медијске услуге ПМУ  "Radio S" д.о.о. – Radio S, Кнеза Вишеслава 

72, Београд и доношење одлуке; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се ПМУ "Radio S" д.о.о. – Radio S, Кнеза Вишеслава 72, Београд да преостали 

дуг у износу од 476.809,37 динара измири до краја септембра уз доставу менице. 

 

  

46. Извештај Службе по поднетој молби за додатни рок за плаћање макнаде за 

пружење медијске услуге ПМУ  RTV "PI Canal" д.о.о. – ТВ ПИ Канал, 

22.дивизије 10, Пирот и доношење одлуке;  

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Належе се ПМУ RTV "PI Canal" д.о.о. – ТВ ПИ Канал, 22.дивизије 10, Пирот да уплати 

другу половину дуга у износу од 75.000,00 динара и достави менице до 30. септембра 

2016. године. 

  

 

47. Извештај Службе по поднетој молби за додатни рок за плаћање накнаде за 

пружање медијске услуге ПМУ Новосадска ТВ д.о.о. – Новосадска ТВ из 

Новог Сада и доношење одлуке; 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се ПМУ Новосадска ТВ д.о.о. – Новосадска ТВ из Новог Сада да измири  

преостали дуг 1.236.602,19 динара до 30. септембра 2016. године. 

 

 

  

48. Извештај Службе по поднетој молби за додатни рок за плаћање накнаде за 

пружање медијске услуге ПМУ SatTV communications do.o.. – SAT TV из 

Пожаревца и доношење одлуке; 

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

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се ПМУ SatTV communications do.o.. – SAT TV из Пожаревца да измири 

преостали  дуг за САТ-ТВ-кабловски ПМУ у износу од 71.757,13 динара до 30. септембра 

2016. године.  

  

49. Извештај Службе по поднетој молби за додатни рок за плаћање накнаде за 

пружање медијске услуге ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о. – ТМС Телевизија 

Телемарк из Чачка и доношење одлуке; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Належе се ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о. – ТМС Телевизија Телемарк из Чачка да 

уплати другу половину дуга у износу од 1.060.712,57 динара и достави менице до 30. 

септембра 2016. године. 

  

50. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ Канал 9 д.o.o. – TV К9 из Новог Сада, и доношење одлуке; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 
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51. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ  Studio B d.o.o. – TV Studio B из Београда, и доношење одлуке; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета. 

 

  

 

52. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ Друштво за медијску, пропагандну делатност и маркетинг "SOS 

kanal" д.о.о. – TV SOS-kabl. из Београда, и доношење одлуке; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се стручној служби да позове представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

  

 

53. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Краљевачка телевизија д.о.о. – КА ТВ из Краљева, пре истека времена на 

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

медијима; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Краљевачка 

телевизија д.о.о. – КА ТВ из Краљева. 

  

 

54. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

ТВ Банат д.о.о. – ТВ Банат из Вршца, пре истека времена на које је издата 

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

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге ТВ Банат д.о.о. – 

ТВ Банат из Вршца. 
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55. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

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

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

медијима; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Телевизија 

Галаксија 32– ТВ Галаксија 32 из Чачка. 

  

56. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на акт о 

преносу дозволе  пружаоца медијске услуге Друштва за емитовање радио и 

телевизијског програма Комета д.о.о., ул. Моше Пијаде бр. 29/5, Бор- РАДИО 

КЛИК ФМ 030 99,5; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Даје се сагласност пружаоцу медијске услуге Друштво за емитовање радио и 

телевизијског програма Комета д.о.о., ул. Моше Пијаде бр. 29/5, Бор- РАДИО КЛИК ФМ 

030 99,5, на акт о преносу дозволе у поступку спровођења статусне промене издвајања 

уз оснивање тако што ће   

Ималац дозволе Друштво за емитовање радио и телевизијског програма Комета д.о.о., 

Бор, извршити статусну промену и издвојити део имовине, права и обавеза на 

новоосновано друштво стицаоца Медијски центар Комета-Клик д.о.о. Бор након које 

промене ће ималац дозволе за емитовање радио програма бити новоосновано правно 

лице Медијски центар Комета-Клик д.о.о. Бор  

Налаже се Друштву за емитовање радио и телевизијског програма Комета д.о.о., ул. 

Моше Пијаде бр. 29/5, Бор, да у примереном року од дана пријема ове одлуке, поднесе 

Уговор о статусној промени, као и доказ о упису статусне промене у регистар 

привредних субјеката. 

  

 

57. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

„РАДИО 5“ Д.О.О. ЗА РАДИО-ДИФУЗНУ ДЕЛАТНОСТ из Новог Сада, ул. 

Булевар Ослобођења бр. 81 – ТДИ РАДИО 107,5 МHZ; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Упутити допис пружаоцу медијске услуге „РАДИО 5“ Д.О.О. ЗА РАДИО-ДИФУЗНУ 

ДЕЛАТНОСТ из Новог Сада, ул. Булевар Ослобођења бр. 81 – ТДИ РАДИО 107,5 МHZ, 

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 висине 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; 

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

Регулатора и у дозволама за радијско емитовање програма. 

  

 

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

радио и телевизију „РАДИО АНТЕНА 037“ д.о.о., ул. Цара Лазара бр. 71, 

Крушевац – РАДИО АНТЕНА 037 за продужење дозволе за пружање 

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

медијима; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

59. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио „City“ 

о.д., ул. Вожда Карађорђа бр. 114/3, Ниш- РАДИО CITY NIŠ, за продужење 

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

електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

60. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге  Балтазар 

доо, Ниш, ул. Булевар Немањића бр. 2-Радио Јат 90,5 за продужење дозволе 

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

медијима; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

 

 

 

  

61. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „RTV 

SIGNAL - NS“ д.о.о., ул. Булевар ослобођења бр. 88, Нови Сад – РАДИО 

СИГНАЛ за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

62. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге -„РАДИО 5“ 

д.о.о. Предузеће за радио-дифузну делатност, ул. Булевар Ослобођења бр. 81, 

Нови Сад – ТДИ РАДИО 107,5 МHZ запродужење дозволе за пружање 

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

медијима; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

63. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва за 

радио и дифузију „ТИМ РАДИО“  d.o.o. из  Прњавора, Ул. Арчибалда Рајса 

б.б. - ТИМ РАДИО, 8. став 2. Закона о електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

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

телевизија Смедерево“ д.о.о. из Смедерева, ул. Краља Петра I бр. 2 – Радио 

Смедерево 96,1 за продужење дозволе за пружање медијске услуге; 
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Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе. 

  

 

65. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге ДОО 

за радио и телевизијску делатност «РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РУБИН» 

Крушевац – РУБИН РАДИО; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге ДОО за радио и телевизијску делатност 

«РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РУБИН» Крушевац – РУБИН РАДИО, којим ће обавестити 

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

("Службени гласник РС", бр. 83/14 и 6/16 - др.закон), 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. 

Даје се налог Стручној служби Регулатора да изврши промену података на у дозволи за 

пружање медијске услуге радија ДОО за радио и телевизијску делатност «РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА РУБИН» Крушевац – РУБИН РАДИО, а који се односе на власничку 

структуру. 

  

 

66. Доношење одлуке о документацији потребној за упис у Регистар медијских 

услуга пружаоца који медијске услуге пружа искључиво путем глобалне 

информатичке мреже, сходно члану 74. став 1. тачка 2 Закона о 

електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Доноси се одлука да је за упис у Регистар медијских услуга, пружалаца који медијске 

услуге пружају искључиво путем глобалне информатичке мреже, потребна следећа 

документација: 

1. Извод из регистра привредних субјеката ако је подносилац захтева привредни 

субјекат/ извод из регистра удружења (удружења, фондације и задужбине)/ извод 

из регистра цркава и верских заједница (цркве и верске заједнице); 

2. Адреса студија; 
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3. Број телефона, факса, имејл адреса; 

4. Назив медијске услуге (скраћени идентификациони знак); 

5. Фотокопија личне исправе лица одговорног за заступање (уколико је лична карта 

са микроконтролером (чипом) потребно је поднети податке са аутоматски 

очитане личне карте); 

6. Фотокопија личне исправе главног и одговорног уредника (уколико је лична 

карта са микроконтролером (чипом) потребно је поднети податке са аутоматски 

очитане личне карте); 

7. Програмски елаборат са разрађеном програмском концепцијом, који садржи 

податак о врсти медијске услуге према садржају, у смислу члана 43. став 2. Закона 

о електронским медијима, циљну групу којој је програм намењен и језик, односно 

језици на којима ће се програм емитовати; 

8. Веб портал на којем је медијска услуга доступна. 

 

Налаже се стручној служби да на сајту Регулатора објави наведену документацију као и 

кратко упутство и погледу одређених обавеза које пружаоци медијских услуга имају на 

основу Закона о електронским медијима. 

  

67. Разматрање Дописа ЈП Емисиона техника и везе, обавештење о трећем 

мултиплексу; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови Савета сагласни са Дописом ЈП ЕТВ. 

 

 

Седница завршена у 13:30 часова. 

У Београду,         

дана 14. септембра 2016. године                                                          

Записник сачинила Секретар Кацеларије Савета 

Драгана Таљић 

 

        заменик председник Савета 

Горан Петровић 

 


