Број:
Датум:
Београд
ЗАПИСНИК
са 189. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије,
одржане 29. септембра 2017. године, са почетком у 11.00 часова.
Седници су присуствовали следећи чланови Савета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Горан Петровић, заменик председника Савета
Александра Јанковић члан Савета
Оливера Зекић члан Савета
мр. Горана Пековић, члан Савета
Ђорђе Возаревић члан Савета
Радоје Кујовић

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

Рајка Галин Ћертић, извршни директор
Ненад Јанковић, генерални секретар
Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу
Никола Попмихајлов, Аналитичар програма емитера

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 188. редовне седнице одржане дана 13. јула 2017. године,
283. ванредне седнице Савета одржане дана 27. јула 2017. године , 284. ванредне
седнице Савета одржане дана 9. августа 2017. године, 285. ванредне седнице
Савета одржане дана 21. августа 2017. године, 286. ванредне седнице Савета
одржане дана 31. августа 2017. године и 287. ванредне седнице Савета одржане
дана 7. септембра 2017.године и 288 ванредне седнице Савета одржане дана 21.
септембра 2017. године;
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3. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је
издата пружаоцу медијске услуге телевизије Новосадска ТВ д.o.o. – Новосадска
ТВ из Новог Сада због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о
електронским медијима;
4. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је
издата пружаоцу медијске услуге телевизије "Happy TV" d.o.o. – Nacionalna
Happy TV из Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона
о електронским медијима;
5. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске
услуге ПМУ Канал 9 д.о.о. за маркетинг радио и тв – ТВ К9, Нови Сад и
доношење одлуке;
6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на
који је издата пружаоцу медијске услуге Канал 9 д.о.о. – ТВ К9, Нови Сад због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на
који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Галаксија 32 д.о.о. – ТВ Галаксија,
Чачак због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским
медијима;
8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на
који је издата пружаоцу медијске услуге "Клик-Комерц" д.о.о. – ТВ Клик,
Ариље, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о
електронским медијима;
9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на
који је издата пружаоцу медијске услуге Телевизија Лесковац о.д. – ТВ
Лесковац, Лесковац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о
електронским медијима;
10. Доношење одлуке у поступка престанка важења дозволе пре истека времена на
који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Смедерево д.о.о. – Телевизија СД,
Смедерево због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о
електронским медијима;
11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је
издата пружаоцу медијске услуге Studio B d.o.o. - TV Studio B из Београда, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге
Studio B d.o.o. - Studio B-кабл. из Београда, пре истека времена на које је издата
сходно члану 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 Moto boem trans d.o.o. – TV Trans,
Неготин 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 Делта телевизија д.о.о. – ТВ Делта,
Нови Сад због наступања разлога прописаних у члану 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 Конзум Лав д.о.о. – ТВ Лав плус,
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Ужице због наступања разлога прописаних у члану 89. став 1. тачка 8) Закона о
електронским медијима;
16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на
који је издата пружаоцу медијске услуге Информативни центар д.о.о. – ТВ
Прибој, Прибој због наступања разлога прописаних у члану 89. став 1. тачка 8)
Закона о електронским медијима;
17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на
који је издата пружаоцу медијске услуге RTV Prima internacional d.o.o. – TВ
Прима, Бајина Башта због наступања разлога прописаних у члану 89. став 1.
тачка 8) Закона о електронским медијима;
18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на
који је издата пружаоцу медијске услуге YU ECO d.o.o. – TV YU Eco, Суботица
због наступања разлога прописаних у члану 89. став 1. тачка 8) Закона о
електронским медијима;
19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на које је
издата пружаоцу медијске услуге АТОМ-ЗОНА доо из Разбојне, Блаце – Радио
Зона 96,0;
20. Доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ
Мајданпек д.о.о, Мајданпек, Змај Јовина 3- Радио Мајданпек 89,0 пре истека
времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 1)
Закона о електронским медијима;
21. Разматрање листе кнадидата и доношење одлуке о избору два члана Управног
одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Србије"(РТС);
22. Разматрање листе кандидата и доношење одлуке о избору једног члана Управног
одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине"(РТВ)
23. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге
„Удружење Рома Нови Сад“ из Новог Сада, ул. Капетана Берића 1/А – Радио
Романо Кинг пре истека времена на које је издата због постојања разлога из
члана 99. Закона о електронским медијима;
24. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави Adria
Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским садржајима
приказаним на РТВ Пинк у информативним емисијама 06., 07. и 08. јуна 2017.
године којима је повређен лични интерес као и члан 8 ставови 1 и 2 Правилника
о заштити људских права у области пружања медијских услуга (правило друге
стране) и доношење одлуке;
25. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави Adria
Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским садржајима
приказаним на ТВ Студио Б – Радиодифузно предузеће Студио Б д.о.о. у
емисијама „Вести“ дана 08. јуна 2017. године којима је повређен лични интерес
као и члан 8 став 1 Правилника о заштити људских права у области пружања
медијских услуга (правило друге стране) и доношење одлуке;
26. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави Adria
Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмском садржајају
приказаном на Хепи ТВ – Предузеће ма маркетинг, издавачку делатност, радио и
телевизију Хепи ТВ д.о.о. – Национална Хепи ТВ, у информативној емисији
„Ћирилица“ дана 12.06.2017. године којим је повређен лични интерес као и члан
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20 Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга
(заштита достојанства личности) и доношење одлуке;
27. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави Adria
Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским садржајима
приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији Тешка реч 18. јуна 2017.
године којима је повређен лични интерес као и члан 8 ставови 1 и 2 Правилника
о заштити људских права у области пружања медијских услуга (правило друге
стране) и доношење одлуке;
28. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави Adria
Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским садржајима
приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији „Добар дан“ 27. јуна 2017.
године којима је повређен лични интерес као и члан 8 став 2 Правилника о
заштити људских права у области пружања медијских услуга (правило друге
стране) и доношење одлуке;
29. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави Adria
Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским садржајима
приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији „Свитање“ 30. јуна и 01. јула
2017. године којима је повређен лични интерес као и члан 8 ставови 1 и 2
Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга
(правило друге стране) и доношење одлуке;
30. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави Adria
Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским садржајима
приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији „Добро јутро“ 08. јула 2017.
године којима је повређен лични интерес као и члан 8 ставови 1 и 2 Правилника
о заштити људских права у области пружања медијских услуга (правило друге
стране) и доношење одлуке;
31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави Adria
Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским садржајима
приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији „Тешка реч“ 09. јула 2017.
године којима је повређен лични интерес као и члан 8 ставови 1 и 2 Правилника
о заштити људских права у области пружања медијских услуга (правило друге
стране) и доношење одлуке;
32. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави Adria
Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским садржајима
приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији „Национални дневник“ 17.
јула 2017. године којима је повређен лични интерес као и члан 7 став 3
Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга
(објективност информисања) и доношење одлуке;
33. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави Adria
Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским садржајима
приказаним на РТВ Пинк у информативном програму 25., 26., и 27. јула 2017.
године којима је повређен лични интерес као и члан 8 ставови 1 и 2 (правило
друге стране) и члан 20 (заштита достојанства личности) Правилника о заштити
људских права у области пружања медијских услуга и доношење одлуке;
34. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави Adria
Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским садржајима
приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији „Национални дневник“ 05.
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августа 2017. године којима је повређен лични интерес као и члан 5 став 1
(истинитост и потпуност информисања) и члан 8 ставови 1 и 2 Правилника о
заштити људских права у области пружања медијских услуга (правило друге
стране) и доношење одлуке;
35. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави Adria
Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским садржајима
приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији „Добро јутро“ 08. августа
2017. године којима је повређен лични интерес као и члан 8 ставови 1 и 2
Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга
(правило друге стране) и доношење одлуке;
36. Разматрање тематског извештаја Службе за надзор и анализу „Заштита права
малолетника, законски оквир и примери из праксе“ и доношење одлуке;
37. Разматрање тематског извештаја Службе за надзор и анализу „Ријалити ТВ
програми 2“ и доношење одлуке;
38. Измене Правилника о обавезама пружалаца медијских услуга током
предизборне кампање;
39. Мишљење на предлог Нацрта Закона о електронским комуникацијама;
40. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Предузећa
за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. из
Београда, ул. Александра Дубчека бр. 14 – Nacionalna Happy TV, за промену
власничке структуре;
41. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ТВ Смедерево
друштво са ограниченом одговорношћу, Смедерево, Горанска 12 – Телевизија
СД за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88.
Закона о електронским медијима;
42. Разматрање и одлучивање по захтеву пружалаца медијске услуге „Радио
телевизије Врњачка Бања“, Врњачка Бања, ул. Војвођанска бб, Врњачка Бања –
ТВ ВРЊАЧКА БАЊА, а продужење дозволе за пружање медијске услуге у
складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;
43. Разматрање и одлучивање по захтеву пружалаца медијске услуге „Радио
телевизије Врњачка Бања“, Врњачка Бања, ул. Војвођанска бб, Врњачка Бања –
РАДИО ВРЊАЧКА БАЊА, а продужење дозволе за пружање медијске услуге у
складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;
44. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности за промену
података у дозволи
пружаоца медијске услуге Наша телевизија д.о.о
маркетиншке активности продукција и радио дифузна делатност Београд, ул.
Табановачка бр. 5 – Наша;
45. Захтев за давање сагласности на предлог о наплати потраживања и уновчењу
имовине стечајног дужника „Радио Дрина“ д.о.о. из Малог Зворника – у стечају.
46. Представка „BS GROUP“ д.о.о. Београд у вези са ТВ програмом Happy TV;
47. Захтев за приступ информацији од јавног значаја Радмила Марковић, новинар
недељника Време број: 05-1951/17;
48. Захтев за приступ информацији од јавног значаја Радмила Марковић, новинар
недељника Време број: 07-898/17;
49. Захтев за приступ информацији од јавног значаја Центар за владавину права –
поновљени поступак по решењу Повереника за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности;
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50. Информација о достави записника са 182. седнице Управног одбора „Радиотелевизије Војводине“ и Записника о доношењу одлуке Управног одбора без
одржавања седнице од 22.06.2017. године, 17.07.2017. године и 21.07.2017.
године и План пословања Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“
за 2017. годину са другом изменом;
51. Информација о достави Одлуке Управног одбора Јавне медијске установе
„Радио-телевизије Србије“ о усвајању Финансијског извештаја РТС за 2016.
годину, Извештају о пословању РТС за 2016. годину и II Ревизорског извештаја
за 2016. годину;
52. Информација о састанку одржаном са представницима Пословног удружења
кабловских оператора Србије (ПУКОС) и Удружења кабловских оператера за
широкопојасне сервисе (УКОШ);
53. Разматрање и доношење одлуке о обустављању поступка одузимања дозволе
пружаоцу медијске услуге Mедијски ценар Blue доо, Сомбор, Трг светог тројства
бр. 1 - ББ Радио пре истека времена на које је издата због постојања разлога из
члана 99. Закона о електронским медијима;
54. Разматрање и доношење одлуке о обустављању поступка одузимања дозволе
пружаоцу медијске услуге Авалон доо за производњу и трговину, Кнез
Михаилова бр. 48, Оџаци - ББ Радио плус 89,7 пре истека времена на које је
издата због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима;
55. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге STREAMING & CAT
D.O.O. POŽAREVAC , ул. Немањина 7 а, Пожаревац – Planet TV, бр. 05-1616/17од 14.06.2017. године за упис у Регистар медијских услуга сходно члану 74. став
1. тачка 2. Закона о електронским медијима;
56. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге "Центар за студије
медија и комуникација", ул. Смиљанићева 43/16, Београд – Радио Студент, бр.
05-2197/17 од 15.09.2017. године за упис у Регистар медијских услуга сходно
члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;
57. Разматрање и доношење одлуке о престанку важења дозволе пре истека времена
на које је издата пружаоцу медијске услуге MOMČILO JANJIĆ PREDUZETNIK
PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA TV PROGRAMA LJIG, ул. Зелени венац бр. 1;
58. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге
Информативно предузеће Центар доо, Ваљевo, Проте Матеје 1 - Радио Патак
88,6 из истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 99.
Закона о електронским медијима;
59. Разматрање извештаја адвоката Милана Бирмана о судсдкој одлуци у поступку
по тужби СОС канала против тужених РАТЕЛ-а и РЕМ-а.;
60. Разматрање и доношење одлуке о обустављању поступка одузимања дозволе
пружаоцу медијске услуге РТВ М доо, Књажевац, Главичица – Радио М55 пре
истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о
електронским медијима;
61. Разно;
1. Усвајање дневног реда;
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Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног
реда:
1. Разматање и доношење одлуке о исправци закључка о понављању поступка
одузимања дозволе бр. 08-219/15/17-24 пружаоца медијске услуге „Мрежа 3“
д.о.о. из Београда, ул. Исмета Мујезиновића бр. 20 – ТВ КАНАЛ 3;
Након разматрања наведеног, заменик председника Савета РЕМ је предложио, а Савет
РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 189. редовне седнице:
1. Усвајање дневног реда;
2. Усвајање записника са 188. редовне седнице одржане дана 13. јула 2017.
године, 283. ванредне седнице Савета одржане дана 27. јула 2017. године ,
284. ванредне седнице Савета одржане дана 9. августа 2017. године, 285.
ванредне седнице Савета одржане дана 21. августа 2017. године, 286.
ванредне седнице Савета одржане дана 31. августа 2017. године и 287.
ванредне седнице Савета одржане дана 7. септембра 2017.године и 288
ванредне седнице Савета одржане дана 21. септембра 2017. године;
3. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на
који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије Новосадска ТВ д.o.o. –
Новосадска ТВ из Новог Сада због постојања разлога из члана 89. став 1.
тачка 8 Закона о електронским медијима;
4. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на
који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије "Happy TV" d.o.o. –
Nacionalna Happy TV из Београда због постојања разлога из члана 89. став
1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
5. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске
услуге ПМУ Канал 9 д.о.о. за маркетинг радио и тв – ТВ К9, Нови Сад и
доношење одлуке;
6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата пружаоцу медијске услуге Канал 9 д.о.о. – ТВ К9, Нови
Сад због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о
електронским медијима;
7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Галаксија 32 д.о.о. – ТВ
Галаксија, Чачак због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона
о електронским медијима;
8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата пружаоцу медијске услуге "Клик-Комерц" д.о.о. – ТВ
Клик, Ариље, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о
електронским медијима;
9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата пружаоцу медијске услуге Телевизија Лесковац о.д. – ТВ
Лесковац, Лесковац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8
Закона о електронским медијима;
10. Доношење одлуке у поступка престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Смедерево д.о.о. –
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Телевизија СД, Смедерево због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка
8 Закона о електронским медијима;
11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на
који је издата пружаоцу медијске услуге Studio B d.o.o. - TV Studio B из
Београда, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о
електронским медијима;
12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге
Studio B d.o.o. - Studio B-кабл. из Београда, пре истека времена на које је
издата сходно члану 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 Moto boem trans d.o.o. – TV
Trans, Неготин 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 Делта телевизија д.о.о. – ТВ
Делта, Нови Сад због наступања разлога прописаних у члану 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 Конзум Лав д.о.о. – ТВ Лав плус,
Ужице због наступања разлога прописаних у члану 89. став 1. тачка 8)
Закона о електронским медијима;
16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата пружаоцу медијске услуге Информативни центар д.о.о. –
ТВ Прибој, Прибој због наступања разлога прописаних у члану 89. став 1.
тачка 8) Закона о електронским медијима;
17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата пружаоцу медијске услуге RTV Prima internacional d.o.o. –
TВ Прима, Бајина Башта због наступања разлога прописаних у члану 89.
став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата пружаоцу медијске услуге YU ECO d.o.o. – TV YU Eco,
Суботица због наступања разлога прописаних у члану 89. став 1. тачка 8)
Закона о електронским медијима;
19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на које
је издата пружаоцу медијске услуге АТОМ-ЗОНА доо из Разбојне, Блаце –
Радио Зона 96,0;
20. Доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ
Мајданпек д.о.о, Мајданпек, Змај Јовина 3- Радио Мајданпек 89,0 пре
истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1.
тачка 1) Закона о електронским медијима;
21. Разматрање листе кнадидата и доношење одлуке о избору два члана
Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија
Србије"(РТС);
22. Разматрање листе кандидата и доношење одлуке о избору једног члана
Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија
Војводине"(РТВ)
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23. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске
услуге „Удружење Рома Нови Сад“ из Новог Сада, ул. Капетана Берића 1/А
– Радио Романо Кинг пре истека времена на које је издата због постојања
разлога из члана 99. Закона о електронским медијима;
24. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским
садржајима приказаним на РТВ Пинк у информативним емисијама 06., 07.
и 08. јуна 2017. године којима је повређен лични интерес као и члан 8
ставови 1 и 2 Правилника о заштити људских права у области пружања
медијских услуга (правило друге стране) и доношење одлуке;
25. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским
садржајима приказаним на ТВ Студио Б – Радиодифузно предузеће Студио
Б д.о.о. у емисијама „Вести“ дана 08. јуна 2017. године којима је повређен
лични интерес као и члан 8 став 1 Правилника о заштити људских права у
области пружања медијских услуга (правило друге стране) и доношење
одлуке;
26. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмском
садржајају приказаном на Хепи ТВ – Предузеће ма маркетинг, издавачку
делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – Национална Хепи ТВ, у
информативној емисији „Ћирилица“ дана 12.06.2017. године којим је
повређен лични интерес као и члан 20 Правилника о заштити људских
права у области пружања медијских услуга (заштита достојанства
личности) и доношење одлуке;
27. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским
садржајима приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији Тешка реч
18. јуна 2017. године којима је повређен лични интерес као и члан 8 ставови
1 и 2 Правилника о заштити људских права у области пружања медијских
услуга (правило друге стране) и доношење одлуке;
28. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским
садржајима приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији „Добар
дан“ 27. јуна 2017. године којима је повређен лични интерес као и члан 8
став 2 Правилника о заштити људских права у области пружања медијских
услуга (правило друге стране) и доношење одлуке;
29. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским
садржајима приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији „Свитање“
30. јуна и 01. јула 2017. године којима је повређен лични интерес као и члан
8 ставови 1 и 2 Правилника о заштити људских права у области пружања
медијских услуга (правило друге стране) и доношење одлуке;
30. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским
садржајима приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији „Добро
јутро“ 08. јула 2017. године којима је повређен лични интерес као и члан 8
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ставови 1 и 2 Правилника о заштити људских права у области пружања
медијских услуга (правило друге стране) и доношење одлуке;
31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским
садржајима приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији „Тешка
реч“ 09. јула 2017. године којима је повређен лични интерес као и члан 8
ставови 1 и 2 Правилника о заштити људских права у области пружања
медијских услуга (правило друге стране) и доношење одлуке;
32. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским
садржајима приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији
„Национални дневник“ 17. јула 2017. године којима је повређен лични
интерес као и члан 7 став 3 Правилника о заштити људских права у
области пружања медијских услуга (објективност информисања) и
доношење одлуке;
33. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским
садржајима приказаним на РТВ Пинк у информативном програму 25., 26., и
27. јула 2017. године којима је повређен лични интерес као и члан 8 ставови
1 и 2 (правило друге стране) и члан 20 (заштита достојанства личности)
Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга
и доношење одлуке;
34. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским
садржајима приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији
„Национални дневник“ 05. августа 2017. године којима је повређен лични
интерес као и члан 5 став 1 (истинитост и потпуност информисања) и члан
8 ставови 1 и 2 Правилника о заштити људских права у области пружања
медијских услуга (правило друге стране) и доношење одлуке;
35. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским
садржајима приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији „Добро
јутро“ 08. августа 2017. године којима је повређен лични интерес као и члан
8 ставови 1 и 2 Правилника о заштити људских права у области пружања
медијских услуга (правило друге стране) и доношење одлуке;
36. Разматрање тематског извештаја Службе за надзор и анализу „Заштита
права малолетника, законски оквир и примери из праксе“ и доношење
одлуке;
37. Разматрање тематског извештаја Службе за надзор и анализу „Ријалити ТВ
програми 2“ и доношење одлуке;
38. Измене Правилника о обавезама пружалаца медијских услуга током
предизборне кампање;
39. Мишљење на предлог Нацрта Закона о електронским комуникацијама;
40. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге
Предузећa за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV
д.о.о. из Београда, ул. Александра Дубчека бр. 14 – Nacionalna Happy TV, за
промену власничке структуре;
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41. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ТВ
Смедерево друштво са ограниченом одговорношћу, Смедерево, Горанска 12
– Телевизија СД за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу
са чланом 88. Закона о електронским медијима;
42. Разматрање и одлучивање по захтеву пружалаца медијске услуге „Радио
телевизије Врњачка Бања“, Врњачка Бања, ул. Војвођанска бб, Врњачка
Бања –ТВ ВРЊАЧКА БАЊА, а продужење дозволе за пружање медијске
услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;
43. Разматрање и одлучивање по захтеву пружалаца медијске услуге „Радио
телевизије Врњачка Бања“, Врњачка Бања, ул. Војвођанска бб, Врњачка
Бања –РАДИО ВРЊАЧКА БАЊА, а продужење дозволе за пружање
медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским
медијима;
44. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности за промену
података у дозволи пружаоца медијске услуге Наша телевизија д.о.о
маркетиншке активности продукција и радио дифузна делатност Београд,
ул. Табановачка бр. 5 – Наша;
45. Захтев за давање сагласности на предлог о наплати потраживања и
уновчењу имовине стечајног дужника „Радио Дрина“ д.о.о. из Малог
Зворника – у стечају.
46. Представка „BS GROUP“ д.о.о. Београд у вези са ТВ програмом Happy TV;
47. Захтев за приступ информацији од јавног значаја Радмила Марковић,
новинар недељника Време број: 05-1951/17;
48. Захтев за приступ информацији од јавног значаја Радмила Марковић,
новинар недељника Време број: 07-898/17;
49. Захтев за приступ информацији од јавног значаја Центар за владавину
права – поновљени поступак по решењу Повереника за информације од
јавног значаја и заштиту података о личности;
50. Информација о достави записника са 182. седнице Управног одбора
„Радио-телевизије Војводине“ и Записника о доношењу одлуке Управног
одбора без одржавања седнице од 22.06.2017. године, 17.07.2017. године и
21.07.2017. године и План пословања Јавне медијске установе „Радиотелевизија Војводине“ за 2017. годину са другом изменом;
51. Информација о достави Одлуке Управног одбора Јавне медијске установе
„Радио-телевизије Србије“ о усвајању Финансијског извештаја РТС за 2016.
годину, Извештају о пословању РТС за 2016. годину и II Ревизорског
извештаја за 2016. годину;
52. Информација о састанку одржаном са представницима Пословног
удружења кабловских оператора Србије (ПУКОС) и Удружења кабловских
оператера за широкопојасне сервисе (УКОШ);
53. Разматрање и доношење одлуке о обустављању поступка одузимања
дозволе пружаоцу медијске услуге Mедијски ценар Blue доо, Сомбор, Трг
светог тројства бр. 1 - ББ Радио пре истека времена на које је издата због
постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима;
54. Разматрање и доношење одлуке о обустављању поступка одузимања
дозволе пружаоцу медијске услуге Авалон доо за производњу и трговину,
Кнез Михаилова бр. 48, Оџаци - ББ Радио плус 89,7 пре истека времена на
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које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским
медијима;
55. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге STREAMING & CAT
D.O.O. POŽAREVAC , ул. Немањина 7 а, Пожаревац – Planet TV, бр. 051616/17- од 14.06.2017. године за упис у Регистар медијских услуга сходно
члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;
56. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге "Центар за студије
медија и комуникација", ул. Смиљанићева 43/16, Београд – Радио Студент,
бр. 05-2197/17 од 15.09.2017. године за упис у Регистар медијских услуга
сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;
57. Разматрање и доношење одлуке о престанку важења дозволе пре истека
времена на које је издата пружаоцу медијске услуге MOMČILO JANJIĆ
PREDUZETNIK PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA TV PROGRAMA LJIG,
ул. Зелени венац бр. 1;
58. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске
услуге Информативно предузеће Центар доо, Ваљевo, Проте Матеје 1 Радио Патак 88,6 из истека времена на које је издата због постојања разлога
из члана 99. Закона о електронским медијима;
59. Разматрање извештаја адвоката Милана Бирмана о судсдкој одлуци у
поступку по тужби СОС канала против тужених РАТЕЛ-а и РЕМ-а.;
60. Разматрање и доношење одлуке о обустављању поступка одузимања
дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ М доо, Књажевац, Главичица –
Радио М55 пре истека времена на које је издата због постојања разлога из
члана 99. Закона о електронским медијима;
61. Разматање и доношење одлуке о исправци закључка о понављању
поступка одузимања дозволе бр. 08-219/15/17-24 пружаоца медијске услуге
„Мрежа 3“ д.о.о. из Београда, ул. Исмета Мујезиновића бр. 20 – ТВ КАНАЛ
3;
62. Разно;

2. Усвајање записника са 188. редовне седнице одржане дана 13. јула 2017.
године, 283. ванредне седнице Савета одржане дана 27. јула 2017. године ,
284. ванредне седнице Савета одржане дана 9. августа 2017. године, 285.
ванредне седнице Савета одржане дана 21. августа 2017. године, 286.
ванредне седнице Савета одржане дана 31. августа 2017. године и 287.
ванредне седнице Савета одржане дана 7. септембра 2017.године и 288
ванредне седнице Савета одржане дана 21. септембра 2017. године;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели

ОДЛУКУ
Усваја се записник са 188. редовне седнице одржане дана 13. јула 2017. године,
283. ванредне седнице Савета одржане дана 27. јула 2017. године , 284. ванредне
седнице Савета одржане дана 9. августа 2017. године, 285. ванредне седнице Савета
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одржане дана 21. августа 2017. године, 286. ванредне седнице Савета одржане дана 31.
августа 2017. године и 287. ванредне седнице Савета одржане дана 7. септембра
2017.године и 288 ванредне седнице Савета одржане дана 21. септембра 2017. године.

3. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на
који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије Новосадска ТВ д.o.o. –
Новосадска ТВ из Новог Сада због постојања разлога из члана 89. став 1.
тачка 8 Закона о електронским медијима;
Седници је приступио представник ПМУ Станислав Шишић.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак одузимања дозволе против ПМУ телевизије Новосадска
ТВ д.o.o. – Новосадска ТВ из Новог Сада због престанка постојања разлога из члана 89.
став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима.

4. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на
који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије "Happy TV" d.o.o. –
Nacionalna Happy TV из Београда због постојања разлога из члана 89. став
1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
Седници су приступили представници ПМУ Александра Крстић и Миломир
Марић.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета.

5. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске
услуге ПМУ Канал 9 д.о.о. за маркетинг радио и тв – ТВ К9, Нови Сад и
доношење одлуке;
Седници је приступила представник ПМУ Маја Павловић.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
Одобрава рок за плаћање доспелог дуга за плаћање накнаде ПМУ Канал 9 д.о.о.
за маркетинг радио и тв – ТВ К9, Нови Сад, до 13.11.2017. године за плаћање накнаде
за пружање медијске услуге.

6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата пружаоцу медијске услуге Канал 9 д.о.о. – ТВ К9, Нови
Сад 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 у поступку за одузимање дозволе пружаоцу
медијске услуге Канал 9 д.о.о. за маркетинг радио и тв – ТВ К9, Нови Сад због
престанка постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским
медијима.

7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Галаксија 32 д.о.о. – ТВ
Галаксија, Чачак 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 за одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге ТВ
Галаксија 32 д.о.о. – ТВ Галаксија, Чачак због престанка постојања разлога из члана 89.
став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима.

8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата пружаоцу медијске услуге "Клик-Комерц" д.о.о. – ТВ
Клик, Ариље, 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
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ОДЛУКУ
Обуставља се поступак за одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге "КликКомерц" д.о.о. – ТВ Клик, Ариље због престанка постојања разлога из члана 89. став 1.
тачка 8 Закона о електронским медијима.

9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата пружаоцу медијске услуге Телевизија Лесковац о.д. – ТВ
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 за одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге
Телевизија Лесковац о.д. – ТВ Лесковац, Лесковац због престанка постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима.

10. Доношење одлуке у поступка престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Смедерево д.о.о. –
Телевизија СД, Смедерево 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.

11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на
који је издата пружаоцу медијске услуге Studio B d.o.o. - TV Studio B из
Београда, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о
електронским медијима;
Седници су приступили представници ПМУ Гордана Бошковић Николић и
Јасминка Томић.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
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Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета.

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге
Studio B d.o.o. - Studio B-кабл. из Београда, 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
Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета.

13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата пружаоцу медијске услуге Moto boem trans d.o.o. – TV
Trans, Неготин 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
Налаже се стручној служби да упути допис пружаоцу медијске услуге да у року
од 30 дана исплати целокупан износ дуга.

14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата пружаоцу медијске услуге Делта телевизија д.о.о. – ТВ
Делта, Нови Сад због наступања разлога прописаних у члану 89. став 1.
тачка 8) Закона о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета
једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак за одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге Делта
телевизија д.о.о. – ТВ Делта, Нови Сад због престанка постојања разлога прописаних у
члану 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 Конзум Лав д.о.о. – ТВ Лав плус,
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Ужице због наступања разлога прописаних у члану 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 за одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге Конзум
Лав д.о.о. – ТВ Лав плус, Ужице због престанка постојања разлога прописаних у члану
89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.

16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата пружаоцу медијске услуге Информативни центар д.о.о. –
ТВ Прибој, Прибој због наступања разлога прописаних у члану 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 за одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге
Информативни центар д.о.о. – ТВ Прибој, Прибој због престанка постојања разлога
прописаних у члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.

17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата пружаоцу медијске услуге RTV Prima internacional d.o.o. –
TВ Прима, Бајина Башта због наступања разлога прописаних у члану 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 за одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге RTV
Prima internacional d.o.o. – TВ Прима, Бајина Башта због престанка постојања разлога
прописаних у члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.

18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата пружаоцу медијске услуге YU ECO d.o.o. – TV YU Eco,
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Суботица због наступања разлога прописаних у члану 89. став 1. тачка 8)
Закона о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Налаже се стручној служби да упути допис пружаоцу медијске услуге да у року
од 30 дана исплати целокупан износ дуга.

19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на које
је издата пружаоцу медијске услуге АТОМ-ЗОНА доо из Разбојне, Блаце –
Радио Зона 96,0;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак за одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге АТОМЗОНА доо из Разбојне, Блаце – Радио Зона 96,0.

20. Доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ
Мајданпек д.о.о, Мајданпек, Змај Јовина 3- Радио Мајданпек 89,0 пре
истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 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 дозвола за пружање медијске услуге Регулаторног тела за
електронске медије РТВ Мајданпек д.о.о, Мајданпек, Змај Јовина 3- Радио Мајданпек
89,0, пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1.
тачка 1) Закона о електронским медијима.

21. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске
услуге „Удружење Рома Нови Сад“ из Новог Сада, ул. Капетана Берића 1/А
– Радио Романо Кинг пре истека времена на које је издата због постојања
разлога из члана 99. Закона о електронским медијима;
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Одлаже се доношење одлуке за следећу седницу Савета.
Позвати представника пружаоца медијске услуге на следећу седницу Савета
ради изјашњења о чињеницама које су биле основ за покретање поступка и преко
огласне табле

22. Разматрање листе кнадидата и доношење одлуке о избору два члана
Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија
Србије"(РТС);
Именује се комисија за спровођење тајног гласања у саставу: Оливера Зекић,
Ђорђе Возаревић и Ненад Јанковић
ОДЛУКУ
Именују се Зоран Пановић, дипломирани политиколог – новинар, и др Небојша
Крстић, лекар за чланове Управног одбора Јавне медијске установе „Радио телевизија
Србије“.
Одлуку објавити на на веб сајту Регулатора и у једном штампаном јавном
гласилу које се дистрибуира на подручју целе Републике.

23. Разматрање листе кандидата и доношење одлуке о избору једног члана
Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија
Војводине"(РТВ);
Именује се комисија за спровођење тајног гласања у саставу: Оливера Зекић,
Ђорђе Возаревић и Ненад Јанковић
ОДЛУКУ
Именује се Бранко Бјелић, професор универзитета за члана Управног одбора
Јавне медијске установе „Радио телевизија Војводине“.
Одлуку објавити на на веб сајту Регулатора и у једном штампаном јавном
гласилу које се дистрибуира на подручју целе Републике.

24. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским
садржајима приказаним на РТВ Пинк у информативним емисијама 06., 07.
19

и 08. јуна 2017. године којима је повређен лични интерес као и члан 8
ставови 1 и 2 Правилника о заштити људских права у области пружања
медијских услуга (правило друге стране) и доношење одлуке;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Спајају се поступци по поднетим пријавама postupci po podnetim prijavama Adria
Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским садржајима
приказаним на РТВ Пинк ради једновременог одлучивања ( тачке 24, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34 и 35.).

25. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским
садржајима приказаним на ТВ Студио Б – Радиодифузно предузеће Студио
Б д.о.о. у емисијама „Вести“ дана 08. јуна 2017. године којима је повређен
лични интерес као и члан 8 став 1 Правилника о заштити људских права у
области пружања медијских услуга (правило друге стране) и доношење
одлуке;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели

ОДЛУКУ
Одбијају се пријаве као неосноване.
Упутити подносиоца на друге државне органе ради заштите својих права.

26. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмском
садржајају приказаном на Хепи ТВ – Предузеће ма маркетинг, издавачку
делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – Национална Хепи ТВ, у
информативној емисији „Ћирилица“ дана 12.06.2017. године којим је
повређен лични интерес као и члан 20 Правилника о заштити људских
права у области пружања медијских услуга (заштита достојанства
личности) и доношење одлуке;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
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Одбијају се пријаве као неосноване.
Упутити подносиоца на друге државне органе ради заштите својих права.

27. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским
садржајима приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији Тешка реч
18. јуна 2017. године којима је повређен лични интерес као и члан 8 ставови
1 и 2 Правилника о заштити људских права у области пружања медијских
услуга (правило друге стране) и доношење одлуке;
28. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским
садржајима приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији „Добар
дан“ 27. јуна 2017. године којима је повређен лични интерес као и члан 8
став 2 Правилника о заштити људских права у области пружања медијских
услуга (правило друге стране) и доношење одлуке;
29. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским
садржајима приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији „Свитање“
30. јуна и 01. јула 2017. године којима је повређен лични интерес као и члан
8 ставови 1 и 2 Правилника о заштити људских права у области пружања
медијских услуга (правило друге стране) и доношење одлуке;
30. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским
садржајима приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији „Добро
јутро“ 08. јула 2017. године којима је повређен лични интерес као и члан 8
ставови 1 и 2 Правилника о заштити људских права у области пружања
медијских услуга (правило друге стране) и доношење одлуке;
31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским
садржајима приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији „Тешка
реч“ 09. јула 2017. године којима је повређен лични интерес као и члан 8
ставови 1 и 2 Правилника о заштити људских права у области пружања
медијских услуга (правило друге стране) и доношење одлуке;
32. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским
садржајима приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији
„Национални дневник“ 17. јула 2017. године којима је повређен лични
интерес као и члан 7 став 3 Правилника о заштити људских права у
области пружања медијских услуга (објективност информисања) и
доношење одлуке;
33. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским
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садржајима приказаним на РТВ Пинк у информативном програму 25., 26., и
27. јула 2017. године којима је повређен лични интерес као и члан 8 ставови
1 и 2 (правило друге стране) и члан 20 (заштита достојанства личности)
Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга
и доношење одлуке;
34. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским
садржајима приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији
„Национални дневник“ 05. августа 2017. године којима је повређен лични
интерес као и члан 5 став 1 (истинитост и потпуност информисања) и члан
8 ставови 1 и 2 Правилника о заштити људских права у области пружања
медијских услуга (правило друге стране) и доношење одлуке;
35. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави
Adria Media Group doo, Београд и Александра Родића о програмским
садржајима приказаним на РТВ Пинк у информативној емисији „Добро
јутро“ 08. августа 2017. године којима је повређен лични интерес као и члан
8 ставови 1 и 2 Правилника о заштити људских права у области пружања
медијских услуга (правило друге стране) и доношење одлуке;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Одбијају се пријаве као неосноване.
Упутити подносиоца на друге државне органе ради заштите својих права.

36. Разматрање тематског извештаја Службе за надзор и анализу „Заштита
права малолетника, законски оквир и примери из праксе“ и доношење
одлуке;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се извештај Службе за надзор и анализу „Заштита права малолетника,
законски оквир и примери из праксе“.

37. Разматрање тематског извештаја Службе за надзор и анализу „Ријалити ТВ
програми 2“ и доношење одлуке;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
Усваја се извештај Службе за надзор и анализу „Ријалити ТВ програми 2“.

38. Доношење одлуке о техничкој редакцији Правилника о обавезама
пружалаца медијских услуга током предизборне кампање;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се Правилник о изменама правилника о обавезама пружалаца медијских
услуга током предизборне кампање.

39. Мишљење на предлог Нацрта Закона о електронским комуникацијама;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Министарству културе упутити допис са мишљењем о достваљеном Нацрту
Закона дефинисано у извештају Правне службе.

40. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге
Предузећa за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV
д.о.о. из Београда, ул. Александра Дубчека бр. 14 – Nacionalna Happy TV, за
промену власничке структуре;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Даје се сагласност пружаоцу медијске услуге Предузећa за маркетинг,
издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. из Београда, ул. Александра
Дубчека бр. 14 – Nacionalna Happy TV, на извршене промене.

41. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ТВ
Смедерево друштво са ограниченом одговорношћу, Смедерево, Горанска 12
– Телевизија СД за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу
са чланом 88. Закона о електронским медијима;
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.

42. Разматрање и одлучивање по захтеву пружалаца медијске услуге „Радио
телевизије Врњачка Бања“, Врњачка Бања, ул. Војвођанска бб, Врњачка
Бања –ТВ ВРЊАЧКА БАЊА, а продужење дозволе за пружање медијске
услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.

43. Разматрање и одлучивање по захтеву пружалаца медијске услуге „Радио
телевизије Врњачка Бања“, Врњачка Бања, ул. Војвођанска бб, Врњачка
Бања –РАДИО ВРЊАЧКА БАЊА, а продужење дозволе за пружање
медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским
медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе.

44. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности за промену
података у дозволи пружаоца медијске услуге Наша телевизија д.о.о
маркетиншке активности продукција и радио дифузна делатност Београд,
ул. Табановачка бр. 5 – Наша;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак за изрицање мера против ПМУ Наша телевизија д.о.о
маркетиншке активности продукција и радио дифузна делатност Београд, ул.
Табановачка бр. 5 – Наша.
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Упутити пружаоцу медијске услуге допис у вези са почињеном повредом закона.

45. Захтев за давање сагласности на предлог о наплати потраживања и
уновчењу имовине стечајног дужника „Радио Дрина“ д.о.о. из Малог
Зворника – у стечају;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Прихвата се предлог Далибора Крстића да једнократно исплати откупну цену
стана у износу од 250.000,00 динара.
Прихвата се понуда „Мартекс ТМТ“ д.о.о. из Лознице за откупом опреме
стечајног дужника.

46. Представка „BS GROUP“ д.о.о. Београд у вези са ТВ програмом Happy TV;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели

ОДЛУКУ
Изриче се мера опомене пружаоцу медијске услуге "Happy TV" d.o.o. Београд –
Nacionalna Happy TV.

47. Захтев за приступ информацији од јавног значаја Радмила Марковић,
новинар недељника Време број: 05-1951/17;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Одбија се захтев Радмила Марковић, новинара недељника Време, за доставу
аудио снимка са седнице Савета о чему подносиоца обаветити писмено.

48. Захтев за приступ информацији од јавног значаја Радмила Марковић,
новинар недељника Време број: 07-898/17;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
Одбија се захтев Радмила Марковић, новинара недељника Време, за доставу
аудио снимка са седнице Савета о чему подносиоца обаветити писмено.

49. Захтев за приступ информацији од јавног значаја Центар за владавину
права – поновљени поступак по решењу Повереника за информације од
јавног значаја и заштиту података о личности;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Одбија се захтев Центра за владавину права, за доставу аудио снимка са седнице
Савета о чему подносиоца обаветити писмено.

50. Информација о достави записника са 182. седнице Управног одбора
„Радио-телевизије Војводине“ и Записника о доношењу одлуке Управног
одбора без одржавања седнице од 22.06.2017. године, 17.07.2017. године и
21.07.2017. године и План пословања Јавне медијске установе „Радиотелевизија Војводине“ за 2017. годину са другом изменом;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Констатује се да је Савет упознат са информацијом.

51. Информација о достави Одлуке Управног одбора Јавне медијске установе
„Радио-телевизије Србије“ о усвајању Финансијског извештаја РТС за 2016.
годину, Извештају о пословању РТС за 2016. годину и II Ревизорског
извештаја за 2016. годину;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Констатује се да је Савет упознат са информацијом.
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52. Информација о састанку одржаном са представницима Пословног
удружења кабловских оператора Србије (ПУКОС) и Удружења кабловских
оператера за широкопојасне сервисе (УКОШ);
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Констатује се да је Савет упознат са информацијом.

53. Разматрање и доношење одлуке о обустављању поступка одузимања
дозволе пружаоцу медијске услуге Mедијски ценар Blue доо, Сомбор, Трг
светог тројства бр. 1 - ББ Радио пре истека времена на које је издата због
постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели

ОДЛУКУ
Обуставља се поступак одузимање дозволе пружаоцу медијске услуге Mедијски
ценар Blue доо, Сомбор, Трг светог тројства бр. 1 - ББ Радио пре истека времена на које
је издата због престанка постојања разлога из члана 99. Закона о електронским
медијима.

54. Разматрање и доношење одлуке о обустављању поступка одузимања
дозволе пружаоцу медијске услуге Авалон доо за производњу и трговину,
Кнез Михаилова бр. 48, Оџаци - ББ Радио плус 89,7 пре истека времена на
које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским
медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак одузимање дозволе Авалон доо за производњу и
трговину, Кнез Михаилова бр. 48, Оџаци - ББ Радио плус 89,7 пре истека времена на
које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима.
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55. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге STREAMING & CAT
D.O.O. POŽAREVAC , ул. Немањина 7 а, Пожаревац – Planet TV, бр. 051616/17- од 14.06.2017. године за упис у Регистар медијских услуга сходно
члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Уписује се пружалац медијске услуге STREAMING & CAT D.O.O.
POŽAREVAC, ул Немањина 7а, Пожаревац – Planet TV у Регистар медијских услуга
пружалаца који медијске услуге пружају искључиво путем глобалне информатичке
мреже, сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима.

56. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге "Центар за студије
медија и комуникација", ул. Смиљанићева 43/16, Београд – Радио Студент,
бр. 05-2197/17 од 15.09.2017. године за упис у Регистар медијских услуга
сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Уписује се пружалац медијске услуге „Центар за студије медија и
комуникација“, ул. Смиљанићева 43/16, Београд – Радио Студент, у Регистар медијских
услуга пружалаца који медијске услуге пружају искључиво путем глобалне
информатичке мреже, сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским
медијима.

57. Разматрање и доношење одлуке о престанку важења дозволе пре истека
времена на које је издата пружаоцу медијске услуге MOMČILO JANJIĆ
PREDUZETNIK PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA TV PROGRAMA LJIG,
ул. Зелени венац бр. 1;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Престаје важење дозволе пре истека времена на које је издата пружаоцу
медијске услуге MOMČILO JANJIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA
TV PROGRAMA LJIG, ул. Зелени венац бр. 1, због постојања разлога из члана 89. став
2. Закона о електронским медијима.
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58. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе пружаоцу медијске
услуге Информативно предузеће Центар доо, Ваљевo, Проте Матеје 1 Радио Патак 88,6 из истека времена на које је издата због постојања разлога
из члана 99. 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 Регулаторног тела за
електронске медије бр. 66/2007 од 12.08.2015. године издате пружаоцу медијске услуге
Центар доо, Ваљевo, Проте Матеје 1 - Радио Патак 88,6, за пружање медијске услуге, на
регионалном подручју, радиодифузна област бр. 7, оквирна жељена зона покривања –
подручје општине Рр 13 (Ваљево, Мионица, Љиг, Лајковац) пре истека времена на које
је издата.

59. Разматрање извештаја адвоката Милана Бирмана о судсдкој одлуци у
поступку по тужби СОС канала против тужених РАТЕЛ-а и РЕМ-а.;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Да се поднесе ревизија о судској одлуци у поступку по тужби СОС канала
против тужених РАТЕЛ-а и РЕМ-а.
Овлашћује се адвокат Милан Бирман да поднесе ревизију о судској одлуци у
поступку по тужби СОС канала против тужених РАТЕЛ-а и РЕМ-а.

60. Разматрање и доношење одлуке о обустављању поступка одузимања
дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ М доо, Књажевац, Главичица –
Радио М55 пре истека времена на које је издата због постојања разлога из
члана 99. Закона о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета
једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге
Регулаторног тела за електронске медије бр. 521/2014-1 од 11.01.2016. године издате
пружаоцу медијске услуге РТВ М доо, Књажевац, Главичица – Радио М55 за пружање
медијске услуге на регионалном подручју, радиодифузна област бр 3, оквирна жељена
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зона покривања – подручје општине Рр 7 (Књажевац, Зајечар), пре истека времена на
које је издата.

61. Разматање и доношење одлуке о исправци закључка о понављању
поступка одузимања дозволе бр. 08-219/15/17-24 пружаоца медијске услуге
„Мрежа 3“ д.о.о. из Београда, ул. Исмета Мујезиновића бр. 20 – ТВ КАНАЛ
3;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Исправља се закључак о понављању поступка бр. 08-219/15/17-28 од 03.03.017.
године, тако што ће се уместо назива правног лица „ТВ Канал 3“ д.о.о. из Београда, ул.
Исмета Мујезиновића бр. 20 – ТВ КАНАЛ 3 унети назив правног лица „Мрежа 3“ д.о.о.
из Београда, ул. Исмета Мујезиновића бр. 20 – ТВ КАНАЛ 3.
Седница завршена у 12:45 часова.
Записник сачинио:
АНАЛИТИЧАР ПРОГРАМА ЕМИТЕРА
Никола Попмихајлов
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Горан Петровић
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