Република Србија
РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО
ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ
Број:
Датум:
Београд

ЗАПИСНИК
са 179. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 23.
децембра 2016. године, са почетком у 11.00 часова.
Седници су присуствовали следећи чланови Савета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Горан Петровић, заменик председника Савета
Божидар Николић члан Савета
Слободан Вељковић члан Савета
Милош Рајковић члан Савета
Александра Јанковић члан Савета
Горан Пековић члан Савета
Ђорђе Возаревић члан Савета

Седници су присуствовали и:
1.
2.
3.
4.

Рајка Галин Ћертић, извршни директор
Ненад Јанковић, генерални секретар
Љубиша Кувекаловић, начелник правне службе
Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу

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 178. редовне седнице Савета одржане дана 9. децембра
2016. године;
3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Радио дифузног предузећа за
информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк због
приказивања програмског садржаја у емисији „Црна хроника“ којим су повређена
права малолетника у области пружања медијских услуга и повређене одредбе
Закона о јавном информисању и медијима, члан 80 став 2., одредбе Правилника
Трг Николе Пашића 5 – 11000 Беград – Србија – тел: 011/2028 700, 011/3033 245 – факс: 011/2028 745
www.rra.org.rs – e-mail: office@rra.org.rs – ПИБ: 102945724 – Матични број: 17488554

о заштити малолетника у области пружања медијских услуга, члан 27 став 1 и 3.
и члан 28 став 1;
4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Радио дифузног предузећа за
информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк због
повреда одредби члана 27. став 1 и 3, члана 28 став 1,3 и 6. и члана 29.
Правилника о заштити малолетника у области пружања медијских услуга у
прогрмаском садржају - емисија „Црна хроника“ емитованој дана 30. октобра
2016. године у времену од 21:38 до 23:41 и доношење одлуке;
5. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 1 од 28.
септембра 2011. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге
RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE B92 AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD,
ул. Аутопут За Загреб 22, Београд-Земун – Б92 ИНФО, сходно члану 89. став 1.
тачка 1. Закона о електронским медијима;
6. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 145 од
21. фебруар 2013. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге ART
MARKETING TV DOO BEOGRAD, ул. Мике Аласа 44, Београд - ART KANAL,
сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима;
7. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 101 од
16. марта 2012. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге Радио
телевизија Мајданпек доо Мајданпек, ул. Змај Јовина 3 - РТМ, сходно члану 89.
став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима;
8. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге
Фондација Мозаик за развој културе и неговања традиције Мађара у дијаспори на
територији АП Војводине из Новог Сада, Војводе Мишића 1/II – ТВ Мозаик пре
истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка
4) Закона о електронским медијима;
9. Доношење одлуке у поступку изрицања мере против пружаоца медијске услуге
Радио-телевизија и продукција „Свилајнац“ д.о.о., Мике Јовановића Браде 13 Радио Свилајнац због повреде услова који су садржани у дозволи за пружање
медијске услуге бр. 461/2010-2;
10. 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.
(напомена: искључен 10.11.2016. године- допис ЕТВ;
11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је
издата пружаоцу медијске услуге телевизије Јефимија д.о.о. – ТВ Јефимија,
Крушевац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о
електронским медијима;
12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је
издата пружаоцу медијске услуге телевизије ТВ Лесковац а.д. – TВ Лесковац,
Лесковац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о
електронским медијима;
13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је
издата пружаоцу медијске услуге „Мелос“ д.о.о. – ТВ МЕЛОС – кабл., Краљево
због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским
медијима;
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14. 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;
15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је
издата пружаоцу медијске услуге телевизије YU ECO d.o.o. – TV YU eco,
Суботица, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о
електронским медијима;
16. Доношење Правилника о поступку издавања одобрења за пружање медијске
услуге на захтев;
17. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке пружаоца
медијске услуге Предузећа за трговину и посредовање «АКОРД» ДОО Суботица
– Први радио Суботица;
18. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Радио
телевизија „Прима Интернационал“ д.о.о. из Бјине Баште, ул. Вука Караџића бб –
ТВ Прима и Радио Примус, за издавање сагласности на акт о преносу дозволе;
19. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке пружаоца
медијске услуге Радио телевизија Трстеник ДОО Трстеник;
20. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре
пружаоца медијске услуге Омладински ТВ Канал Нон Стоп 2015 д.о.о. из
Јагодине, Чочетова 1а, локал 4 – ТВ Нон Стоп;
21. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Друштво
са ограниченом одговорношћу Телевизија Ваљево плус, Ваљево, Норвешких
интернираца бр. 23 – Ва плус за промену власничке структуре;
22. Доношење одлуке о престанку важења дозволе пружаоца медијске услуге
Душанка Милошевић предузетник радио и телевизијске активности „Глас
Пчиње“, Трговиште, Краља Петра I Карађорђевића 67 – Радио Дуга М пре истека
времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 2. Закона о
електронским медијима;
23. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће
за производњу трговину и услуге Context д.о.о., Гроцка, ул. Хајдук Вељкова бр.
16 б – Радио Пулс Гроцка, за издавање сагласности на акт о преносу дозволе;
24. Разматрање Извештај о броју неправилности код националних тв пружалаца
медијских услуга (пму) у вези са аудио-визуелном комерцијалном комуникацијом
на основу законa о оглашавању ОКТОБАР 2016. године и доношење одлуке;
25. Информација Службе за надзор и анализу о изради извештаја о испуњавању
обавеза које проистичу из уговора о приватизацији медија;
26. Доношење одлуке о покретању поступка изрицања мера пму Привредно друштво
радио телевизија краљево и ибарске новости доо, конарево 800 б – тв Краљево
због повреде члана 8 став 1 и 2 Правилника о поштовању људских права у области
пружања електронских услуга;
27. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу
захтева Радио-телевизија Брус д.о.о. Брус, ул. Мике Ђорђевића број 2, Брус – ТВ
Брус, бр. 05-1331/16-2 од 02.12.2016. године, сходно члану 83. Закона о
електронским медијима;
28. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимању дозволе
пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за производњу и услуге „Реноар“
д.о.о. из Пожаревца, Љубичевска – насеље бб – ТВ Дуга пре истека времена на
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које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о
електронским медијима;
29. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге
Јавном предузећу ТВ Смедерево, Смедерево, Горанска бб (сада ТВ Смедерево
д.о.о.) – Телевизија СД пре истека времена на које је издата због постојања разлога
из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима;
30. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је
издата пружаоцу медијске услуге Linea Electronics d.o.o. - KTV, Зрењанин због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
31. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је
издата пружаоцу медијске услуге телевизије RTV " Belle amie " d.o.o. – TV Belle
amie, Ниш због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о
електронским медијима;
32. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе
пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге "SOS kanal" д.о.о.
– TV SOS-kabl. из Београда, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8
Закона о електронским медијима;
33. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге SREMSKA TELEVIZIJA
DOO ŠID, ул. Златка Шнајдера 2, Шид - СТВ за покретање поступка утврђивања
обавезног преноса телевизијског програма СТВ путем електронске
комуникационе мреже
оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY DOO,
BEOGRAD, ул. Јурија Гагарина 206, Београд, на подручју Срема, сходно члану
101. Закона о електронским комуникацијама;
34. Доношење одлуке о усвајању Плана набавки за 2017. годину регулаторног тела за
електронске медије;
35. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Синдиката „Независност“
Регулаторног тела за електронске медије у вези са применом чланова 61, 62, 63. и
64. Колективног уговора код послодавца Регулаторног тела за електронске
медије;
36. Разматрање Предлога
измена и допума промене колективног уговора
Регулаторног тела за електронске медије и доношење одлуке и Предлог Измене
Пословника о раду Савета и доношење одлуке;
37. Доношење одлуке о преносу дозвола издатих на основу захтева пружаоца
медијске услуге ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО БЕОГРАДСТАРИ ГРАД, ул. Трг Републике 5/8 , Београд - АГРО ТВ, Ženska TV и REPLAY
бр. К209-1, бр. К 2010-1 и К212-1 од 28. септембра 2015. године, од сходно члану
78. став 2. Закона о електронским медијима;
38. Разно;
1. Усвајање дневног реда;
Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног
реда:
1. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге «AТОМ-ЗОНА»
ДОО Разбојна, ул. Разбојна бб – Радио Зона за продужење дозволе за пружање
медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
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2. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Акционарско
друштво радио ТВ Подриње – ТВ Подриње из Лознице за понављање поступка;
3. Информација о састанку са иностраним ПМУ Н1 поводом уочених
неправилности у вези са Законом о оглашавању;
4. Информација о састанку са ПМУ СОС канал у вези са уоченим неправилностима
у вези са Законом о оглашавању;
5. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену
идентификационог знака пружаоца медијске услуге Удружења грађана „ХЕЛПХ“
из Младеновца, ул. Светозара Марковића бр. 26 – Радио Хелп Оп-Топ 106,4;
6. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге „ТВ Банат“
д.о.о за производњу и емитовање радио и телевизијског програма из Вршца ,
Омладински трг 17 – ТВ Банат, за промену власничке структуре;
Након разматрања наведеног, заменик председника Савета РЕМ је предложио, а Савет
РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 180. редовне седнице:
1. Усвајање дневног реда;
2. Усвајање записника са 178. редовне седнице Савета одржане дана 9. децембра
2016. године;
3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Радио дифузног предузећа
за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк због
приказивања програмског садржаја у емисији „Црна хроника“ којим су
повређена права малолетника у области пружања медијских услуга и
повређене одредбе Закона о јавном информисању и медијима, члан 80 став
2., одредбе Правилника о заштити малолетника у области пружања
медијских услуга, члан 27 став 1 и 3. и члан 28 став 1;
4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Радио дифузног предузећа
за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк због
повреда одредби члана 27. став 1 и 3, члана 28 став 1,3 и 6. и члана 29.
Правилника о заштити малолетника у области пружања медијских услуга у
прогрмаском садржају - емисија „Црна хроника“ емитованој дана 30.
октобра 2016. године у времену од 21:38 до 23:41 и доношење одлуке;
5. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 1 од
28. септембра 2011. године издате на основу захтева пружаоца медијске
услуге RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE B92 AKCIONARSKO DRUŠTVO,
BEOGRAD, ул. Аутопут За Загреб 22, Београд-Земун – Б92 ИНФО, сходно
члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима;
6. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 145
од 21. фебруар 2013. године издате на основу захтева пружаоца медијске
услуге ART MARKETING TV DOO BEOGRAD, ул. Мике Аласа 44, Београд ART KANAL, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским
медијима;
7. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 101
од 16. марта 2012. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге
Радио телевизија Мајданпек доо Мајданпек, ул. Змај Јовина 3 - РТМ, сходно
члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима;
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8. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске
услуге Фондација Мозаик за развој културе и неговања традиције Мађара у
дијаспори на територији АП Војводине из Новог Сада, Војводе Мишића 1/II
– ТВ Мозаик пре истека времена на које је издата због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима;
9. Доношење одлуке у поступку изрицања мере против пружаоца медијске
услуге Радио-телевизија и продукција „Свилајнац“ д.о.о., Мике Јовановића
Браде 13 - Радио Свилајнац због повреде услова који су садржани у дозволи
за пружање медијске услуге бр. 461/2010-2;
10. 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. (напомена: искључен 10.11.2016. године- допис ЕТВ;
11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који
је издата пружаоцу медијске услуге телевизије Јефимија д.о.о. – ТВ
Јефимија, Крушевац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8
Закона о електронским медијима;
12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који
је издата пружаоцу медијске услуге телевизије ТВ Лесковац а.д. – TВ
Лесковац, Лесковац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8
Закона о електронским медијима;
13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који
је издата пружаоцу медијске услуге „Мелос“ д.о.о. – ТВ МЕЛОС – кабл.,
Краљево због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о
електронским медијима;
14. 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;
15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који
је издата пружаоцу медијске услуге телевизије YU ECO d.o.o. – TV YU eco,
Суботица, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о
електронским медијима;
16. Доношење Правилника о поступку издавања одобрења за пружање медијске
услуге на захтев;
17. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке пружаоца
медијске услуге Предузећа за трговину и посредовање «АКОРД» ДОО
Суботица – Први радио Суботица;
18. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Радио
телевизија „Прима Интернационал“ д.о.о. из Бјине Баште, ул. Вука
Караџића бб – ТВ Прима и Радио Примус, за издавање сагласности на акт о
преносу дозволе;
19. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке пружаоца
медијске услуге Радио телевизија Трстеник ДОО Трстеник;
20. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре
пружаоца медијске услуге Омладински ТВ Канал Нон Стоп 2015 д.о.о. из
Јагодине, Чочетова 1а, локал 4 – ТВ Нон Стоп;
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21. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге
Друштво са ограниченом одговорношћу Телевизија Ваљево плус, Ваљево,
Норвешких интернираца бр. 23 – Ва плус за промену власничке структуре;
22. Доношење одлуке о престанку важења дозволе пружаоца медијске услуге
Душанка Милошевић предузетник радио и телевизијске активности „Глас
Пчиње“, Трговиште, Краља Петра I Карађорђевића 67 – Радио Дуга М пре
истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 2.
Закона о електронским медијима;
23. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге
Предузеће за производњу трговину и услуге Context д.о.о., Гроцка, ул. Хајдук
Вељкова бр. 16 б – Радио Пулс Гроцка, за издавање сагласности на акт о
преносу дозволе;
24. Разматрање Извештај о броју неправилности код националних тв пружалаца
медијских услуга (пму) у вези са аудио-визуелном комерцијалном
комуникацијом на основу законa о оглашавању ОКТОБАР 2016. године и
доношење одлуке;
25. Информација Службе за надзор и анализу о изради извештаја о испуњавању
обавеза које проистичу из уговора о приватизацији медија;
26. Доношење одлуке о покретању поступка изрицања мера пму Привредно
друштво радио телевизија краљево и ибарске новости доо, конарево 800 б –
тв Краљево због повреде члана 8 став 1 и 2 Правилника о поштовању
људских права у области пружања електронских услуга;
27. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу
захтева Радио-телевизија Брус д.о.о. Брус, ул. Мике Ђорђевића број 2, Брус
– ТВ Брус, бр. 05-1331/16-2 од 02.12.2016. године, сходно члану 83. Закона о
електронским медијима;
28. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимању дозволе
пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за производњу и услуге
„Реноар“ д.о.о. из Пожаревца, Љубичевска – насеље бб – ТВ Дуга пре истека
времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4)
Закона о електронским медијима;
29. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске
услуге Јавном предузећу ТВ Смедерево, Смедерево, Горанска бб (сада ТВ
Смедерево д.о.о.) – Телевизија СД пре истека времена на које је издата због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским
медијима;
30. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који
је издата пружаоцу медијске услуге Linea Electronics d.o.o. - KTV, Зрењанин
због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским
медијима;
31. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који
је издата пружаоцу медијске услуге телевизије RTV " Belle amie " d.o.o. – TV
Belle amie, Ниш због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о
електронским медијима;
32. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења
дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге "SOS
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kanal" д.о.о. – TV SOS-kabl. из Београда, због постојања разлога из члана 89.
став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
33. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге SREMSKA
TELEVIZIJA DOO ŠID, ул. Златка Шнајдера 2, Шид - СТВ за покретање
поступка утврђивања обавезног преноса телевизијског програма СТВ путем
електронске
комуникационе мреже
оператора KOPERNIKUS
TECHNOLOGY DOO, BEOGRAD, ул. Јурија Гагарина 206, Београд, на
подручју Срема, сходно члану 101. Закона о електронским комуникацијама;
34. Доношење одлуке о усвајању Плана набавки за 2017. годину регулаторног
тела за електронске медије;
35. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Синдиката „Независност“
Регулаторног тела за електронске медије у вези са применом чланова 61, 62,
63. и 64. Колективног уговора код послодавца Регулаторног тела за
електронске медије;
36. Разматрање Предлога измена и допума промене колективног уговора
Регулаторног тела за електронске медије и доношење одлуке и Предлог
Измене Пословника о раду Савета и доношење одлуке;
37. Доношење одлуке о преносу дозвола издатих на основу захтева пружаоца
медијске услуге ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД, ул. Трг Републике 5/8 , Београд - АГРО ТВ, Ženska
TV и REPLAY бр. К209-1, бр. К 2010-1 и К212-1 од 28. септембра 2015. године,
од сходно члану 78. став 2. Закона о електронским медијима;
38. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге «AТОМЗОНА» ДОО Разбојна, ул. Разбојна бб – Радио Зона за продужење дозволе за
пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским
медијима;
39. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге
Акционарско друштво радио ТВ Подриње – ТВ Подриње из Лознице за
понављање поступка;
40. Информација о састанку са иностраним ПМУ Н1 поводом уочених
неправилности у вези са Законом о оглашавању;
41. Информација о састанку са ПМУ СОС канал у вези са уоченим
неправилностима у вези са Законом о оглашавању;
42. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену
идентификационог знака пружаоца медијске услуге Удружења грађана
„ХЕЛПХ“ из Младеновца, ул. Светозара Марковића бр. 26 – Радио Хелп ОпТоп 106,4;
43. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге „ТВ
Банат“ д.о.о за производњу и емитовање радио и телевизијског програма из
Вршца , Омладински трг 17 – ТВ Банат, за промену власничке структуре

2. Усвајање записника са 178. редовне седнице Савета одржане дана 9. децембра
2016. године;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
Усваја се записник са 178. редовне седнице Савета одржане дана 9. децембра 2016.
године.

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Радио дифузног предузећа
за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк због
приказивања програмског садржаја у емисији „Црна хроника“ којим су
повређена права малолетника у области пружања медијских услуга и
повређене одредбе Закона о јавном информисању и медијима, члан 80 став
2., одредбе Правилника о заштити малолетника у области пружања
медијских услуга, члан 27 став 1 и 3. и члан 28 став 1;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета.

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Радио дифузног предузећа
за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. – ТВ Пинк због
повреда одредби члана 27. став 1 и 3, члана 28 став 1,3 и 6. и члана 29.
Правилника о заштити малолетника у области пружања медијских услуга у
прогрмаском садржају - емисија „Црна хроника“ емитованој дана 30.
октобра 2016. године у времену од 21:38 до 23:41 и доношење одлуке;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета.

5. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 1 од
28. септембра 2011. године издате на основу захтева пружаоца медијске
услуге RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE B92 AKCIONARSKO DRUŠTVO,
BEOGRAD, ул. Аутопут За Загреб 22, Београд-Земун – Б92 ИНФО, сходно
члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
Одузима се дозволa за пружање медијске услуге бр. К 1 од 28. септембра 2011. године
издата пружаоцу медијске услуге RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE B92 AKCIONARSKO
DRUŠTVO, BEOGRAD, ул. Аутопут за Загреб 22, Београд-Земун – Б92 ИНФО.
Бришe се дозволa за пружање медијске услуге из става 1. изреке овог решења из Регистра
медијских услуга.
Налаже се пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења да, под претњом
принудног извршења, одмах по пријему овог решења обустави пружање медијске услуге
чије је право на пружање стекао издавањем дозволе из става 1. изреке.

6. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 145
од 21. фебруар 2013. године издате на основу захтева пружаоца медијске
услуге ART MARKETING TV DOO BEOGRAD, ул. Мике Аласа 44, Београд ART KANAL, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским
медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Oдузимa се дозвола за пружање медијске услуге бр. K145 од 21. фебруара 2013. године,
издате на основу захтева пружаоца медијске услуге ART MARKETING TV DOO
BEOGRAD, ул. Мике Аласа 44, Београд - ART KANAL, сходно члану 89. став 1. тачка 1.
Закона о електронским медијима.

7. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. К 101
од 16. марта 2012. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге
Радио телевизија Мајданпек доо Мајданпек, ул. Змај Јовина 3 - РТМ, сходно
члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Одузима се дозволa за пружање медијске услуге бр. K101 од 16. марта 2012. године,
издате на основу захтева пружаоца медијске услуге Радио телевизија Мајданпек доо
Мајданпек, ул. Змај Јовина 3 - РТМ, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о
електронским медијима.

8. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске
услуге Фондација Мозаик за развој културе и неговања традиције Мађара у
дијаспори на територији АП Војводине из Новог Сада, Војводе Мишића 1/II
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– ТВ Мозаик 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
ОДЛУКУ
Одузима се дозволa за пружање медијске пружаоцу медијске услуге Фондација Мозаик
за развој културе и неговања традиције Мађара у дијаспори на територији АП Војводине
из Новог Сада, Војводе Мишића 1/II – ТВ Мозаик.
Поднети предлог за принудно извршење због дуга насталог по основу неплаћања накнаде
за пружање медијске услуге.

9. Доношење одлуке у поступку изрицања мере против пружаоца медијске
услуге Радио-телевизија и продукција „Свилајнац“ д.о.о., Мике Јовановића
Браде 13 - Радио Свилајнац због повреде услова који су садржани у дозволи
за пружање медијске услуге бр. 461/2010-2;
Седници je приступиo представниk ПМУ Јанковић Радослав.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Изриче се мера опомене пружаоцу медијске услуге Радио-телевизија и продукција
„Свилајнац“ д.о.о., Мике Јовановића Браде 13 - Радио Свилајнац.
Налаже се стручној служби даупути допис пружаоцу медијске услуге Радио-телевизија
и продукција „Свилајнац“ д.о.о., Мике Јовановића Браде 13 - Радио Свилајнац у којем ће
му наложити да отклони уочене неправилности.

10. 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;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Одузима се дозвола за пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге "РТВ
Панонија" д.o.o. – ТВ Панонија из Новог Сада.
Поднети предлог за принудно извршење због дуга насталог по основу неплаћања накнаде
за пружање медијске услуге.
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11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који
је издата пружаоцу медијске услуге телевизије Јефимија д.о.о. – ТВ
Јефимија, Крушевац 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
ОДЛУКУ
Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета.
Налаже се стручној служби да упути допис ПМУ телевизија Јефимија д.о.о. – ТВ
Јефимија, Крушевац у којем ће бити наложено да ПМУ измири дуг до 31.01.2017. године.

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који
је издата пружаоцу медијске услуге телевизије ТВ Лесковац а.д. – TВ
Лесковац, Лесковац 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
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге телевизије ТВ
Лесковац а.д. – TВ Лесковац, Лесковац.

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који
је издата пружаоцу медијске услуге „Мелос“ д.о.о. – ТВ МЕЛОС – кабл.,
Краљево 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
ОДЛУКУ
Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета.
Налаже се стручној служби да позове представника ПМУ на следећу седницу Савета и у
допису затражи да ПМУ приложи доказ о измирењу дуга.

14. 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;
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Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета
једногласно донели
ОДЛУКУ
Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета.
Налаже се стручној служби да позове представника ПМУ на следећу седницу Савета и
у допису затражи да ПМУ да предложи начин на који ће измирити дуг.

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који
је издата пружаоцу медијске услуге телевизије YU ECO d.o.o. – TV YU eco,
Суботица, 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 већином донели
ОДЛУКУ
Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета.
Налаже се стручној служби да позове представника ПМУ на следећу седницу Савета и у
допису затражи да ПМУ да предложи начин на који ће измирити дуг.

16. Доношење Правилника о поступку издавања одобрења за пружање медијске
услуге на захтев;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Доноси се Правилник о поступку издавања одобрења за пружање медијске услуге на
захтев.
Налаже се стручној служби да Правилник о поступку издавања одобрења за пружање
медијске услуге на захтев објави у Службеном гласнику и на сајту Регулатора.

17. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке пружаоца
медијске услуге Предузећа за трговину и посредовање «АКОРД» ДОО
Суботица – Први радио Суботица;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке структуре
Предузећа за трговину и посредовање «АКОРД» ДОО Суботица – Први радио Суботица,
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која би била извршена тако што би његов једини члан Привредно друштво Радио
продукција плус ДОО из Београда, као преносилац, пренео целокупан свој удео
наведеног друштва на привредно друштво «MASTER MEDIA MIX» ДОО из Новог Сада
чиме би привредно друштво «MASTER MEDIA MIX» ДОО из Новог Сада постало
једини члан Предузећа за трговину и посредовање «АКОРД» ДОО Суботица – Први
радио Суботица, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам.
Даје се налог стручним службама Регулатора да након достављања извода Агенције за
привредне регистре, изврше промену података у дозволама за пружање медијских услуга
које се односе на промену назива привредног друштва и промену чланова привредног
друштва.

18. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Радио
телевизија „Прима Интернационал“ д.о.о. из Бјине Баште, ул. Вука
Караџића бб – ТВ Прима и Радио Примус, за издавање сагласности на акт о
преносу дозволе;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Нацрт Уговора о одвајању уз оснивање од 15.05.2016.
године на основу кога би се извршио пренос дозволе Регулаторног тела за електронске
медије за пружање медијске услуге радија број 235/2008-3 од 30.12.2015. године са
имаоца дозволе Радио телевизија „Прима Интернационал“ д.о.о. из Бјине Баште, ул. Вука
Караџића бб, на новоосновано друштво стицаоца „Радио Примус“ д.о.о. из Бајине Баште,
ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 21 и пренос дозволе Регулаторног тела за електронске
медије за пружање медијске услуге телевизијског емитовања број 160/2008-3 од
30.12.2015. године са имаоца дозволе Радио телевизија „Прима Интернационал“ д.о.о. из
Бјине Баште, ул. Вука Караџића бб, на новоосновано друштво стицаоца „Телевизија
Прима“ д.о.о. из Бајине Баште, ул. Вука Караџића бр. 32.
- након чега би ималац дозволе за пружање медијске услуге радија било правно лице
„Радио Примус“ д.о.о. из Бајине Баште, ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 21, док ималац
дозволе за пружање медијске услуге телевизијског емитовања било правно лице
„Телевизија Прима“ д.о.о. из Бајине Баште, ул. Вука Караџића бр. 32.
ДАЈЕ СЕ НАЛОГ Стручној служби да се у складу са Уговором о статусној промени,
након уписа новооснованих друштава у регистар АПР-а, промене подаци у дозволи за
пружање медијске услуге радија број 235/2008-3 од 30.12.2015. године, тако што ће
ималац наведене дозволе бити правно лице „Радио Примус“ д.о.о. из Бајине Баште, ул.
Кнеза Милана Обреновића бр. 21 и у дозволи за пружање медијске услуге телевизијског
емитовања број 160/2008-3 од 30.12.2015. године, тако што ће ималац наведене дозволе
бити правно лице „Телевизија Прима“ д.о.о. из Бајине Баште, ул. Вука Караџића бр. 32.

19. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке пружаоца
медијске услуге Радио телевизија Трстеник ДОО Трстеник;
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке структуре
Радио телевизија Трстеник ДОО Трстеник, која би била извршена тако што би његови
досадашњи чланови (власници) пренели део удела у капиталу друштва и то: Ћалић
Александра пренела би 17,50% удела у капиталу друштва, Милетић Анкица пренела би
30,50% удела у капиталу друштва и Петровић Марија пренела би 3% удела у капиталу
друштва, на стицаоца Јовановић Велибор чиме би именовани стекао 51,00% удела у
капиталу друштва, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам.
Даје се налог стручним службама Регулатора да након достављања извода Агенције за
привредне регистре, изврше промену података у дозволама за пружање медијских услуга
које се односе на промену назива привредног друштва и промену чланова привредног
друштва.

20. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре
пружаоца медијске услуге Омладински ТВ Канал Нон Стоп 2015 д.о.о. из
Јагодине, Чочетова 1а, локал 4 – ТВ Нон Стоп;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ да планираном променом власничке структуре пружаоца медијске услуге
Омладински ТВ Канал Нон Стоп 2015 д.о.о. из Јагодине, Чочетова 1а, локал 4 – ТВ Нон
Стоп, која би била извршена тако што би досадашњи оснивач тог друштва Станимирка
Стоиљковић из Јагодине, ЈМБГ 0811949727244 пренела 100% свог оснивачког удела у
капиталу друштва на Владимира Живаљевића из Јагодине, ЈМБГ 2504976722227 и на тај
начин иступила из наведеног друштва, не би настало стање којим се нарушава медијски
плурализам.

21. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге
Друштво са ограниченом одговорношћу Телевизија Ваљево плус, Ваљево,
Норвешких интернираца бр. 23 – Ва плус за промену власничке структуре;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Донесе решење којим се утврђује да планираном променом власничке структуре
Друштво са ограниченом одговорношћу Телевизија Ваљево плус, Ваљево, Норвешких
интернираца бр. 23 – Ва плус која би била извршена тако што би његов досадашњи
оснивач Милинковић Живојин из Ваљева пренео свој целокупан оснивачки удео у
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висини од 100% у капиталу друштва на привредно друштво Ремонт друштво са
ограниченом одговорношћу, Ваљево, Обилазни пут бб, не би настало стање којим се
нарушава медијски плурализам.

22. Доношење одлуке о престанку важења дозволе пружаоца медијске услуге
Душанка Милошевић предузетник радио и телевизијске активности „Глас
Пчиње“, Трговиште, Краља Петра I Карађорђевића 67 – Радио Дуга М пре
истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 2.
Закона о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Утврђује се да је дозволa за пружање медијске услуге бр. 497/2011 од 16.12.2011. године
издата пружаоцу медијске услуге Душанка Милошевић предузетник радио и
телевизијске активности „Глас Пчиње“, Трговиште, Краља Петра I Карађорђевића 67 –
Радио Дуга М престала да важи, са даном 14.04.2016. године, због престанка постојања
физичког лица које је ималац дозволе.
Бришe се дозволa за пружање медијске услуге из става 1. изреке овог решења из Регистра
медијских услуга.
Налаже се пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења да, под претњом
принудног извршења, одмах по пријему овог решења обустави пружање медијске услуге
чије је право на пружање стекао издавањем дозволе из става 1. изреке.

23. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге
Предузеће за производњу трговину и услуге Context д.о.о., Гроцка, ул. Хајдук
Вељкова бр. 16 б – Радио Пулс Гроцка, за издавање сагласности на акт о
преносу дозволе;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Нацрт Плана поделе Предузећa за производњу трговину и
услуге Context д.о.о., Гроцка од 12.10.2016. године којим би се извршила статусна
промена издвајања уз оснивање, на основу чега би се извршио и пренос дозволе за
пружање медијске услуге број 299/2008-3 од 25.10.2016. године са имаоца дозволе
Предузеће за производњу трговину и услуге Context д.о.о., Гроцка, ул. Хајдук Вељкова
бр. 16 б – Радио Пулс Гроцка на новоосновано друштво стицаоца Радиодифузног
предузећа ПУЛС ОСКАРА д.о.о., Београд., након чега би ималац напред наведене
дозволе за пружање медијске услуге радија био правно лице:
Радиодифузно предузеће ПУЛС ОСКАРА д.о.о., Београд
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ДАЈЕ СЕ НАЛОГ Стручној служби да се у складу са Планом поделе издвајања уз
оснивање, након уписа новооснованог друштва у регистар АПР-а промене подаци у
дозволи за пружање медијске услуге радија број 299/2008-3 од 25.10.2016. године, тако
што ће ималац наведене дозволе бити правно лице Радиодифузно предузеће ПУЛС
ОСКАРА д.о.о., Београд.

24. Разматрање Извештај о броју неправилности код националних тв пружалаца
медијских услуга (пму) у вези са аудио-визуелном комерцијалном
комуникацијом на основу законa о оглашавању ОКТОБАР 2016. године и
доношење одлуке;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца медијских
услуга Предузеће за информисање и маркетинг Pink Internacional Company Друштво са
ограниченом одговорношћу - ТВ Пинк, Радио дифузно предузеће Б92 А.Д. - ТВ Б92,
Предузће за маркетинг, издавачку делатност, Прва телевизија Д.О.О. – Прва, Јавне
медијске установе Радио-телевизије Србије, РТС1, Предузеће за маркетинг, издавачку
делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О.– Nacionalna Happy TV у вези са
повредама одредби члана 12; 23.6; 28.2; 29.1.2; 30.1; 32; 33.4; 35.1; 35.2; 37.1; 37.2; 37.3;
46.3.3; 55.1.5; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе за надзор
и анализу за месец октобар 2016. године.
Овлашћује се адвокат Милан Бирман да заступа РЕМ пред надлежним судом.

25. Информација Службе за надзор и анализу о изради извештаја о испуњавању
обавеза које проистичу из уговора о приватизацији медија;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Констатује се да су чланови Савета упознати са информацијом.

26. Доношење одлуке о покретању поступка изрицања мера пму Привредно
друштво радио телевизија краљево и ибарске новости доо, конарево 800 б –
тв Краљево због повреде члана 8 став 1 и 2 Правилника о поштовању
људских права у области пружања електронских услуга;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
Покреће се поступак изрицања мере против пружаоца медијске услуге Привредно
друштво радио телевизија краљево и ибарске новости доо, конарево 800 б – тв Краљево.
Налаже се стручној служби да позове представника пружаоца медијске услуге
Привредно друштво радио телевизија краљево и ибарске новости доо, конарево 800 б –
тв Краљево на следећу седницу Савета ради изјашњења о чињеници која је била основ
за покретање поступка.

27. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу
захтева Радио-телевизија Брус д.о.о. Брус, ул. Мике Ђорђевића број 2, Брус
– ТВ Брус, бр. 05-1331/16-2 од 02.12.2016. године, сходно члану 83. Закона о
електронским медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Издаје се дозвола за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу захтева Радиотелевизија Брус д.о.о. Брус, ул. Мике Ђорђевића број 2, Брус – ТВ Брус, сходно члану
83. Закона о електронским медијима.
Да се решењем утврди накнада за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу
захтева, Радио-телевизија Брус д.о.о. Брус, ул. Мике Ђорђевића број 2, Брус – ТВ Брус,
сходно члану 36. Закона о електронским медијима.

28. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимању дозволе
пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за производњу и услуге
„Реноар“ д.о.о. из Пожаревца, Љубичевска – насеље бб – ТВ Дуга 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
ОДЛУКУ
Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге Регулаторног тела
за електронске медије бр. 120/2008-5 од 03.03.2016. године издата пружаоцу медијске
услуге Привредно друштво за производњу и услуге „Реноар“ д.о.о. из Пожаревца,
Љубичевска – насеље бб – ТВ Дуга у зони покривања алотмент Авала (Барајево, Београд,
Гроцка, Ковачица, Ковин, Лазаревац, Мало Црниће, Младеновац, Обреновац, Опово,
Панчево, Пожаревац, Смедерево, Сопот, Велико Градиште), пре истека времена на које
је издата.
Позвати представника пружаоца медијске услуге на седницу Савета Регулатора ради
изјашњења о чињенице које су биле основ за покретање поступка одузимања дозволе.
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29. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске
услуге Јавном предузећу ТВ Смедерево, Смедерево, Горанска бб (сада ТВ
Смедерево д.о.о.) – Телевизија СД 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
ОДЛУКУ
ОБУСТАВЉА СЕ поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге покренут
према пружаоцу медијске услуге „ТВ Смедерево“ д.о.о. из Смедерева, Горанска бб –
Телевизија СД.

30. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који
је издата пружаоцу медијске услуге Linea Electronics d.o.o. - KTV, Зрењанин
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
ОДЛУКУ
ОБУСТАВЉА СЕ поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге покренут
према пружаоцу медијске услуге Linea Electronics d.o.o. - KTV, Зрењанин.

31. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који
је издата пружаоцу медијске услуге телевизије RTV " Belle amie " d.o.o. – TV
Belle amie, Ниш 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
ОДЛУКУ
ОБУСТАВЉА СЕ поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге покренут
према пружаоцу медијске услуге RTV " Belle amie " d.o.o. – TV Belle amie, Ниш.

32. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења
дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге "SOS
kanal" д.о.о. – TV SOS-kabl. из Београда, због постојања разлога из члана 89.
став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата
пружаоцу медијске услуге "SOS kanal" д.о.о. – TV SOS-kabl. из Београда због постојања
разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о електронским медијима.

33. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге SREMSKA
TELEVIZIJA DOO ŠID, ул. Златка Шнајдера 2, Шид - СТВ за покретање
поступка утврђивања обавезног преноса телевизијског програма СТВ путем
електронске
комуникационе мреже
оператора KOPERNIKUS
TECHNOLOGY DOO, BEOGRAD, ул. Јурија Гагарина 206, Београд, на
подручју Срема, сходно члану 101. Закона о електронским комуникацијама;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Налаже се стручној служби да се Републичка агенција за електронске комуникације и
поштанске услуге обавести о испуњености услова прописаног чланом 101. тачка 2.
Закона о електронским комуникацијама од стране пружаоца медисјке услуге SREMSKA
TELEVIZIJA DOO ŠID, ул. Златка Шнајдера 2, Шид - СТВ, односно да се упути захтев
за одређивање обавезног преноса телевизијског програма СТВ путем електронске
комуникационе мреже кабловског оператора, на подручју Срема, сходно члану 101.
Закона о електронским комуникацијама.

34. Доношење одлуке о усвајању Плана набавки за 2017. годину регулаторног
тела за електронске медије;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се План набавки бр. 08-3270/16 за 2017. годину.

35. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Синдиката „Независност“
Регулаторног тела за електронске медије у вези са применом чланова 61, 62,
63. и 64. Колективног уговора код послодавца Регулаторног тела за
електронске медије;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
Одобрава се формирање Одбора за социјални дијалог и дозвољава се учешће
представника Одбора репрезентативног синдиката на седницама Савета на којима се
разматрају њихова мишљења, захтеви и предлози и одлучује о појединим правима
запослених.
Именују се члан Савета Александра Јанковић и извршни директор Рајка галин Ћертић да
заступају РЕМ у Одбору за социјални дијалог.

36. Разматрање Предлога измена и допума промене колективног уговора
Регулаторног тела за електронске медије и доношење одлуке и Предлог
Измене Пословника о раду Савета и доношење одлуке;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усвајају се измене и допуне Колективног уговора.
Усвајају се измене и допуне Пословника о раду Савета.
Налаже се стручној служби да припреми анекс Колективног уговора
и Пословник о раду Савета.

37. Доношење одлуке о преносу дозвола издатих на основу захтева пружаоца
медијске услуге ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РИВИЈЕРА ФИЛМ ДОО
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД, ул. Трг Републике 5/8 , Београд - АГРО ТВ, Ženska
TV и REPLAY бр. К209-1, бр. К 2010-1 и К212-1 од 28. септембра 2015. године,
од сходно члану 78. став 2. Закона о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Прихвата се захтев пружаоца медијске услуге ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РИВИЈЕРА
ФИЛМ ДОО БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД, ул. Трг Републике 5/8 , Београд - АГРО ТВ
(дозвола бр. К209-1), Ženska TV (дозвола бр. К 2010-1) и REPLAY (дозвола бр.К212-1)
да се дозволе бр. К209-1, К 2010-1 и бр.К 212-1 од 28. септембра 2015. године пренесе на
R Media Group d.o.o. Beograd-Stari Grad, ул. Француска 14, Београд, сходно члану 78. став
2. Закона о електронским медијима.

38. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге «AТОМЗОНА» ДОО Разбојна, ул. Разбојна бб – Радио Зона за продужење дозволе за
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пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским
медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Дозвољава се повраћај у пређашње стање по предлогу «AТОМ-ЗОНА» ДОО Разбојна,
ул. Разбојна бб – Радио Зона у поступку продужења дозволе за пружање медијске услуге
издате наведеном правном лицу.
Пружаоцу медијске услуге «AТОМ-ЗОНА» ДОО Разбојна, ул. Разбојна бб – Радио Зона,
матични број: 20285346, ПИБ: 104980386 продужава се важење дозволе за пружање
медијске услуге број 172/2008-1, на период од осам година, и важи до 18.08.2024. године.

39. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге
Акционарско друштво радио ТВ Подриње – ТВ Подриње из Лознице за
понављање поступка;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Дозвољава се понављање поступка одузимања дозволе покренутог према ПМУ
Акционарско друштво радио ТВ Подриње – ТВ Подриње из Лознице.
Поништава се решење о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге Акционарско
друштво радио ТВ Подриње – ТВ Подриње из Лознице.

40. Информација о састанку са иностраним ПМУ Н1 поводом уочених
неправилности у вези са Законом о оглашавању;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Констатује се да су чланови Савета упознати са информацијом.

41. Информација о састанку са ПМУ СОС канал у вези са уоченим
неправилностима у вези са Законом о оглашавању;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
Констатује се да су чланови Савета упознати са информацијом.

42. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену
идентификационог знака пружаоца медијске услуге Удружења грађана
„ХЕЛПХ“ из Младеновца, ул. Светозара Марковића бр. 26 – Радио Хелп ОпТоп 106,4;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се захтев за промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге
Удружења грађана „ХЕЛПХ“ из Младеновца, ул. Светозара Марковића бр. 26 – Радио
Хелп Оп-Топ 106,4, у Радио Оп-Топ 106,4.
Налаже се Стручној служби да након достављања измењене дозволе за радиодифузну
станицу од стране РАТЕЛ-а, изврши промену података у дозволи пружаоца медијске
услуге услуге Удружења грађана „ХЕЛПХ“ из Младеновца, ул. Светозара Марковића бр.
26 – Радио Хелп Оп-Топ 106,4, у Радио Оп-Топ 106,4 који се односе на промену
идентификационог знака.

43. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге „ТВ
Банат“ д.о.о за производњу и емитовање радио и телевизијског програма из
Вршца , Омладински трг 17 – ТВ Банат, за промену власничке структуре;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Донеси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке структуре „ТВ
Банат“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и емитовање радио и
телевизијског програма из Вршца, Омладински трг бр. 17 – ТВ Банат, која би била
извршена тако што би његов досадашњи власник Фондација Хемофарм из Београда
пренела целокупан свој оснивачки удео у висини од 100% удела у капиталу друштва на
новог оснивача Celanova Capital d.o.o. Вршац, ул. Горанска, матични број: 20739126,
ПИБ: 107084631, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам;
Даје се налог Стручној служби да након достављања извода из АПР-а изврши промену
података у дозволи за емитовање програма који се односе на власничку структуру ТВ
Банат.
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Седница завршена у 12:20 часова.
У Београду,
дана 23. децембра 2016. године
Записник сачинила Секретар Кацеларије Савета
Драгана Таљић

заменик председник Савета
Горан Петровић

24

