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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 359. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 17.10.2019. године, са почетком у 14 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. Оливера Зекић, члан Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. мр. Горана Пековић, члан Савета 

5. Ђорђe Возаревић, члан Савета 

6. Радојe Кујовић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

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: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу за савет о броју 

неправилности у вези са законом о оглашавању код комерцијалних тв 

пружалаца медијских услуга (пму) са дозволом за пружање медијске услуге за 

подручје целе републике и код јму радио-телевизија србије (ртс) за месец 

септембар 2019. године и доношење одлуке; 

3. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступак одузимања дозволе за 

пружање медијскe услуге пружаoцу медијске услуге Предузеће за радио и 

телевизијске активности РТВ Сврљиг д.о.о. Сврљиг – Радио Сврљиг 102,9, пре 

времена на које је издата (сходно одредби из члана 89. тачка 4) Закона о 

електронским медијима;  

4. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге Томислав Јевтић пр. снимање и издавање звучних записа и музике Мега 

Мареново бб (Варварин) – Мега Радио 99,9, пре истека времена на које је издата 

због постојања разлога из члана 89. став 2. Закона о електронским медијима; 

5. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пружаоцу медијске 

услуге Командитно друштво Чава за радио и новинску издавачку делатност 

Славко Чава Павловић к.д. Осечина – у принудној ликвидацији - Радио Осечина 
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88,1, пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. 

став 2. Закона о електронским медијима; 

6. Информација о достављању плана пословања за 2019. годину, Записника са 201. 

седнисе Управног одбора и записника са ванседничног одлучивања Управног 

одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ од 02.07. и 11.07. 

2019. године; 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Радиотелевизија Пруга 

д.о.о. Лајковац – Радио Пруга 96,9; 

8. Доношење одлуке о исправци и допуни Решења бр. 05-390/19-5 од 25.09.2019. 

године којим се одузима дозвола за пружање медијске услуге бр. К205 од 

31.07.2015. године издата на основу захтева Медијски Студио Мастер Владимир 

Маринковић пр Бучје – Мастер ТВТ; 

9. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад – ВТВ, бр. 05-1814/19 од 04.10.2019. 

године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

10. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева Toxic Television Network d.o.o. Beograd-Zemun - Toxic TV, бр. 05-1867/19 

од 11.10.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Доо Краљевачка телевизија – КА ТВ из 

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

електронским медијима; 

12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Радиодифузно предузеће Б92 а.д. 

Београд  – О2.ТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Прва телевизија д.о.о. Београд – Прва, 

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

медијима;  

14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Предузеће ТВ 5 д.о.о. Ужице –

Телевизија 5 Ужице, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Браничево Медија Центар д.о.о. 

Петровац – РТВ Браничево, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

16. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ РДП Студио Б д.о.о. Београд – ТВ 

Студио Б и доношење одлуке;  

17. Извештај са саветовања „Новине и примена општих и финансијских прописа у 

јавном и приватном сектору“ које је одржано на Палићу у периоду од 22. до 25. 

септембра 2019. године; 

18. Извештај са иницијалног регионалног састанка заједничког програма Европске 

уније и Савета Европе „Хоризонталног програма за западни Балкан и Турску – 

фаза 2“;  
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19. Доношење одлуке o надлежности за извештавање о примени препорука УН за 

права детета, а у смислу Матрице за праћење поступања по препорукама 

Комитета УН за права детета; 

20. Информација о Закључку Радне групе за сарадњу са ОЕБС и КДИЉП у 

кординацији и праћењу спровођења примене препорука за унапређење изборног 

процеса; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 359. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу за савет о броју 

неправилности у вези са законом о оглашавању код комерцијалних тв 

пружалаца медијских услуга (пму) са дозволом за пружање медијске услуге 

за подручје целе републике и код јму радио-телевизија србије (ртс) за месец 

септембар 2019. године и доношење одлуке; 

3. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступак одузимања дозволе 

за пружање медијскe услуге пружаoцу медијске услуге Предузеће за радио и 

телевизијске активности РТВ Сврљиг д.о.о. Сврљиг – Радио Сврљиг 102,9, 

пре времена на које је издата (сходно одредби из члана 89. тачка 4) Закона о 

електронским медијима);  

4. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пружаоцу 

медијске услуге Томислав Јевтић пр. снимање и издавање звучних записа и 

музике Мега Мареново бб (Варварин) – Мега Радио 99,9, пре истека 

времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 2. Закона 

о електронским медијима; 

5. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пружаоцу 

медијске услуге Командитно друштво Чава за радио и новинску издавачку 

делатност Славко Чава Павловић к.д. Осечина – у принудној ликвидацији 

- Радио Осечина 88,1, пре истека времена на које је издата због постојања 

разлога из члана 89. став 2. Закона о електронским медијима; 

6. Информација о достављању плана пословања за 2019. годину, Записника са 

201. седнисе Управног одбора и записника са ванседничног одлучивања 

Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ од 

02.07. и 11.07. 2019. године; 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Радиотелевизија Пруга 

д.о.о. Лајковац – Радио Пруга 96,9; 

8. Доношење одлуке о исправци и допуни Решења бр. 05-390/19-5 од 

25.09.2019. године којим се одузима дозвола за пружање медијске услуге бр. 

К205 од 31.07.2015. године издата на основу захтева Медијски Студио 

Мастер Владимир Маринковић пр Бучје – Мастер ТВТ; 
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9. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад – ВТВ, бр. 05-1814/19 од 

04.10.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

10. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева Toxic Television Network d.o.o. Beograd-Zemun - Toxic TV, бр. 

05-1867/19 од 11.10.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима;  

11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Доо Краљевачка 

телевизија – КА ТВ из Краљева, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Радиодифузно 

предузеће Б92 а.д. Београд  – О2.ТВ, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Прва телевизија д.о.о. 

Београд – Прва, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона 

о електронским медијима;  

14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Предузеће ТВ 5 д.о.о. 

Ужице –Телевизија 5 Ужице, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Браничево Медија 

Центар д.о.о. Петровац – РТВ Браничево, због постојања разлога из члана 

89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

16. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ РДП Студио Б д.о.о. Београд – 

ТВ Студио Б и доношење одлуке;  

17. Извештај са саветовања „Новине и примена општих и финансијских 

прописа у јавном и приватном сектору“ које је одржано на Палићу у 

периоду од 22. до 25. септембра 2019. године; 

18. Извештај са иницијалног регионалног састанка заједничког програма 

Европске уније и Савета Европе „Хоризонталног програма за западни 

Балкан и Турску – фаза 2“;  

19. Доношење одлуке o надлежности за извештавање о примени препорука УН 

за права детета, а у смислу Матрице за праћење поступања по препорукама 

Комитета УН за права детета; 

20. Информација о Закључку Радне групе за сарадњу са ОЕБС и КДИЉП у 

кординацији и праћењу спровођења примене препорука за унапређење 

изборног процеса; 

 

  

2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу за савет о броју 

неправилности у вези са законом о оглашавању код комерцијалних ТВ 

пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске 

услуге за подручје целе републике и код јму радио-телевизија србије (РТС) 

за месец септембар 2019. године и доношење одлуке; 
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца 

медијских услуга Pink Internacional Company д.о.о. Београд - ТВ Пинк, Б92 а.д. Београд 

- ТВ O2, Прва телевизија д.о.о. Београд – Прва, Happy TV д.о.о. Београд – Nacionalna 

Happy TV у вези са повредама одредби члана 12; 29.1.1; 29.1.2; 32; 33.4; 33.5; 37.2; 

37.3; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе за надзор и 

анализу за месец септембар 2019. године. 

 

  

3. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступак одузимања дозволе 

за пружање медијскe услуге пружаoцу медијске услуге Предузеће за радио и 

телевизијске активности РТВ Сврљиг д.о.о. Сврљиг – Радио Сврљиг 102,9, 

пре времена на које је издата (сходно одредби из члана 89. тачка 4) Закона о 

електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге према Предузеће 

за радио и телевизијске активности РТВ Сврљиг д.о.о. Сврљиг – Радио Сврљиг 102,9, пре 

времена на које је издата због постојања разлога из члана 88. тачка 4) Закона о електронским 

медијима. 

Позвати представника Радио Сврљиг 102,9, на седницу Саетра Регулатора, ради 

изјашњења о чињеници која је била основа за покретање поступка. 

 

  

4. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пружаоцу 

медијске услуге Томислав Јевтић пр. снимање и издавање звучних записа и 

музике Мега Мареново бб (Варварин) – Мега Радио 99,9, пре истека 

времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 2. Закона 

о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге према 

пружаоцу медијске услуге Томислав Јевтић пр. снимање и издавање звучних записа и 

музике Мега Мареново бб (Варварин) – Мега Радио 99,9 пре истека времена на које је 

издата због постојања разлога из члана 89. став 2. Закона о електронским медијима. 

 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на седницу Савета Регулатора 

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

дозволе. 
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5. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пружаоцу 

медијске услуге Командитно друштво Чава за радио и новинску издавачку 

делатност Славко Чава Павловић к.д. Осечина – у принудној ликвидацији 

- Радио Осечина 88,1, пре истека времена на које је издата због постојања 

разлога из члана 89. став 2. Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге према 

пружаоцу медијске услуге Чава за радио и новинску издавачку делатност Славко Чава 

Павловић к.д. Осечина – у принудној ликвидацији - Радио Осечина 88,1, пре истека 

времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 2. Закона о 

електронским медијима. 

 

Позвати представника пружаоца медијске услуге на седницу Савета Регулатора 

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

дозволе. 

 

  

6. Информација о достављању плана пословања за 2019. годину, Записника са 

201. седнисе Управног одбора и записника са ванседничног одлучивања 

Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“од 

02.07 и 11.07 2019. године; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом. 

 

  

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Радиотелевизија Пруга 

д.о.о. Лајковац – Радио Пруга 96,9; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за промену идентификационог знака ,,Радио Пруга 96,9“ у нови 

идентификациони знак ,,Радио Колубара“. 

 

  

8. Доношење одлуке о исправци и допуни Решења бр. 05-390/19-5 од 

25.09.2019. године којим се одузима дозвола за пружање медијске услуге бр. 

К205 од 31.07.2015. године издата на основу захтева Медијски Студио 

Мастер Владимир Маринковић пр Бучје Трстеник – Мастер ТВТ; 
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Исправља се Решење Регулаторног тела за електронске медије бр. 05-390/19-5 

од 25.09.2019. године тако што: 

у ставу 2. изреке уместо датума „31.07.2017.године“ треба да стоји датум „26.02.2016. 

године“.  

 

Додаје се након става 2. наведеног решења став који гласи:  

 

„Утврђује се да обавеза плаћања накнаде за пружање медијске услуге по 

Решењу бр. КН/205-608/16 од 26.02.2016. године пружаоца медијске услуге из става 1. 

овог решења, постоји закључно са 31.03.2017. године.“ 

 

У осталом делу наведено решење остаје неизмењено. 

 

Ова исправка и допуна решења има правно дејство од дана од којег правно 

дејство има решење које се исправља. 

 

  

9. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад – ВТВ, бр. 05-1814/19 од 

04.10.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Новосадска ТВ 

д.о.о. Нови Сад – ВТВ, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

  

10. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева Toxic Television Network d.o.o. Beograd-Zemun - Toxic TV, бр. 

05-1867/19 од 11.10.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Toxic Television 

Network d.o.o. Beograd-Zemun - Toxic TV, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

 

  

11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Доо Краљевачка 
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телевизија – КА ТВ из Краљева, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

  

12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Радиодифузно 

предузеће Б92 а.д. Београд – О2.ТВ из, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

  

13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Прва телевизија д.о.о. 

Београд – Прва, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона 

о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

  

14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Предузеће ТВ 5 д.о.о. 

Ужице –Телевизија 5 Ужице, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

  

15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Браничево Медија 

Центар д.о.о. Петровац – РТВ Браничево, због постојања разлога из члана 

89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

  

16. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ РДП Студио Б д.о.о. Београд – 

ТВ Студио Б и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ РДП Студио Б д.о.о. Београд – ТВ Студио Б да измири доспели 

дуг према Регулатору у 5 једнаких месечних рата од по 1.280.404,94 динара уз 

достављање 5 меница, с тим што би прва рата била најкасније до 31.10.2019.године, уз 

редовно измирења месечних накнада. 

 

  

17. Извештај са саветовања „Новине и примена општих и финансијских 

прописа у јавном и приватном сектору“ које је одржано на Палићу у 

периоду од 22. до 25. септембра 2019. године; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем. 

 

  

18. Извештај са иницијалног регионалног састанка заједничког програма 

Европске уније и Савета Европе „Хоризонталног програма за западни 

Балкан и Турску – фаза 2“; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем. 

 

  

19. Доношење одлуке o надлежности за извештавање о примени препорука УН 

за права детета, а у смислу Матрице за праћење поступања по препорукама 

Комитета УН за права детета; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Регулаторно тело за електронске медије је сагласно да предлогом надлежности 

за препоруку у којој је наведен Регулатор и у овом тренутку Регулатор може да 

доставља извештаје по тачки 2 индикатора - „Јавни сервис Републике Србије у 

програмској шеми има редовне садржаје који се односе на права детета“.  

 

Налаже се Служби за надзор и анализу да прати број емисија ЈМУ којe се односе 

на права детета. 

 

Доставити допис Канцеларији за људска и мањинска права и УНИЦЕФ-у којим 

се прихвата предлог надлежности и којима ће се затражити састанак у циљу 

разјашњења осталих индикатора и даљег поступања Регулатора у складу са истим. 

 

  

20. Информација о Закључку Радне групе за сарадњу са ОЕБС и КДИЉП у 

кординацији и праћењу спровођења примене препорука за унапређење 

изборног процеса; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом. 

 

 

 

Седница завршена у 14.30 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


