Број:
Датум:
Београд
ЗАПИСНИК
са 201. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије,
одржане 30. октобра 2018. 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 Горан Пековић члан Савета
Ђорђе Возаревић члан Савета
Радоје Кујовић члан Савета

Седници су присуствовали и:
1.
2.
3.
4.
5.

Рајка Галин Ћертић, извршни директор
Ненад Јанковић, генерални секретар
Душица Благојевић, начелник правне службе
Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу
Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета

Седница је одржана у седишту Регулаторног тела за електронске медије, Трг
Николе Пашића 5, Београд, у сали за одржавање седница, на IV спрату.
Седницом је председавао, заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић који
је констатовао да седници присуствује већина чланова Савета, те да Савет има кворум
за рад и пуноправно одлучивање.
За седницу је предложен следећи дневни ред:
1. Усвајање дневног реда;
2. Усвајање записника са 200. редовне седнице Савета Регулаторног тела за
електронске медије одржане дана 09. 10. 2018. године, записника са 314.
ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане
11.10. 2018. године и записника са 315. ванредне седнице Савета Регулаторног
тела за електронске медије одржане 18. 10. 2018. године;
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3. Разговор са представницима пружаоца медијске услуге Предузећа за маркетинг,
издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. Београд – Nacionalna
Happpy TV у вези са ријалити програмом;
4. Разговор са представницима пружаоца медијске услуге Предузећа за
информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд - ТВ Пинк у
вези са ријалити програмом;
5. Разматрање и усвајање Финансијског плана Регулаторног тела за електронске
медије за 2019. годину;
6. Разматрање и утврђивање Листе кандидата за једног члана Управног одбора
Јавне медијске установе „Радио – телевизија Србије“;
7. Разматрање и утврђивање Листе кандидата за два члана Управног одбора Јавне
медијске установе „Радио – телевизија Војводине“;
8. Разно;

1. Усвајање дневног реда;
Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног
реда:
1. Разматрање и доношење одлуке о Измени појединих расхода без промене
укупних расхода Финансијског плана Регулаторног тела за електронске медије
за 2018. годину;
2. Разматрање питања народног посланика Александра Марковића у вези са
програмом ТВ Н1 и ТВ Шабац;
3. Разматрање пријаве Регулаторне агенција за електронске комуникације и
поштанске услуге из Београда поднете против Удружење Рома Нови Сад Радио НС плус 105,2 због програмског садржаја;
4. Разматрање дописа Ерсте банке број 05-2035/18 у коме се тражи став
Регулаторног тела за електронске медије у вези са огласном поруком;
5. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности у
вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских
услуга (пму) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе
Републике и код ЈМУ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ (РТС) за август 2018.
године;
6. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности у
вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских
услуга (пму) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе
Републике и код ЈМУ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ (РТС) за септембар 2018.
године;
7. Доношење одлуке о захтеву за приступ информацији од јавног значаја бр. 082036/18 од 10. октобра 2018. године, поднет од стране Анђеле Миливојевић из
Београда, Ресавска 28;
8. Информација о Деветом годишњем састанку BRAF-а (Black Sea Broadcasting
Regulatory Authorities Forum) који се одржао 4-5. октобра 2018. године у
Букурешту, Румунији;
9. Извештај са састанка Централно-европски регулаторни форум (ЦЕРФ), 26-28.
септембар 2018. године, Београд, Република Србија;
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10. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге TV Top Sound DOO
Beograd-Palilula, ул. Иванковачка бр. 9-11, Београд – TV TOP SOUND, бр. 052103/18 од 18.10.2018. године за упис у Регистар медијских услуга сходно члану
74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;
11. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге Радио и
телевизија Канал М д.о.о Параћин, ул. Немањина бб- ТВ Канал М;
12. Изјаве у вези са Планом интегритета Регулаторног тела за електронске медије;
13. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање
медијске услуге бр. К 13 од 21.10.2011. године године издате на основу захтева
пружаоца медијске услуге Filmski kablovski TV kanal Cinemania d.o.o. Beograd,
ул. Булевар Зорана Ђинђића 8а, Нови Београд – Cinemania, сходно члану 89. став
1. тачка 1. Закона о електронским медијима;
14. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре
пружаоца медијске услуге Радио дифузног предузећа „Б92“ а.д. из Београда, ул.
Аутопут за Загреб бр. 22 – O2 ТВ и Play radija д.о.о. из Београда, ул. Аутопут за
Загреб бр. 22 – Radio Play;
15. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге РТМ
друштво са ограниченом одговорношћу за радио-телевизију, маркетинг и друге
делатности из Ћуприје, ул. Јосифа Панчића бр. 7/1 - Радио Horreum Margi 95,1 за
промену власничке структуре;
16. Разматрање и доношење одлуке о понављању поступка о одзимању дозволе за
пружање медијске услуге Инфо Рас д.о.о. из Београда- ТВ Рас;
Након разматрања наведеног, заменик председника Савета РЕМ је предложио, а Савет
РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 201. редовне седнице:
1. Усвајање дневног реда;
2. Усвајање записника са 200. редовне седнице Савета Регулаторног тела за
електронске медије одржане дана 09. 10. 2018. године, записника са 314.
ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане
11.10. 2018. године и записника са 315. ванредне седнице Савета
Регулаторног тела за електронске медије одржане 18. 10. 2018. године;
3. Разговор са представницима пружаоца медијске услуге Предузећа за
маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. Београд
– Nacionalna Happpy TV у вези са ријалити програмом;
4. Разговор са представницима пружаоца медијске услуге Предузећа за
информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд - ТВ
Пинк у вези са ријалити програмом;
5. Разматрање и усвајање Финансијског плана Регулаторног тела за
електронске медије за 2019. годину;
6. Разматрање и утврђивање Листе кандидата за једног члана Управног
одбора Јавне медијске установе „Радио – телевизија Србије“;
7. Разматрање и утврђивање Листе кандидата за два члана Управног одбора
Јавне медијске установе „Радио – телевизија Војводине“;
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8. Разматрање и доношење одлуке о Измени појединих расхода без промене
укупних расхода Финансијског плана Регулаторног тела за електронске
медије за 2018. годину;
9. Разматрање питања народног посланика Александра Марковића у вези са
програмом ТВ Н1 и ТВ Шабац;
10. Разматрање пријаве Регулаторне агенција за електронске комуникације и
поштанске услуге из Београда поднете против Удружење Рома Нови Сад Радио НС плус 105,2 због програмског садржаја;
11. Разматрање дописа Ерсте банке број 05-2035/18 у коме се тражи став
Регулаторног тела за електронске медије у вези са огласном поруком;
12. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности
у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца
медијских услуга (пму) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје
целе Републике и код ЈМУ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ (РТС) за август
2018. године;
13. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности
у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца
медијских услуга (пму) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје
целе Републике и код ЈМУ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ (РТС) за
септембар 2018. године;
14. Доношење одлуке о захтеву за приступ информацији од јавног значаја бр.
08-2036/18 од 10. октобра 2018. године, поднет од стране Анђеле
Миливојевић из Београда, Ресавска 28;
15. Информација о Деветом годишњем састанку BRAF-а (Black Sea
Broadcasting Regulatory Authorities Forum) који се одржао 4-5. октобра 2018.
године у Букурешту, Румунији;
16. Извештај са састанка Централно-европски регулаторни форум (ЦЕРФ), 2628. септембар 2018. године, Београд, Република Србија;
17. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге TV Top Sound DOO
Beograd-Palilula, ул. Иванковачка бр. 9-11, Београд – TV TOP SOUND, бр.
05-2103/18 од 18.10.2018. године за упис у Регистар медијских услуга сходно
члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;
18. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге
Радио и телевизија Канал М д.о.о Параћин, ул. Немањина бб- ТВ Канал М;
19. Изјаве у вези са Планом интегритета Регулаторног тела за електронске
медије;
20. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање
медијске услуге бр. К 13 од 21.10.2011. године године издате на основу
захтева пружаоца медијске услуге Filmski kablovski TV kanal Cinemania
d.o.o. Beograd, ул. Булевар Зорана Ђинђића 8а, Нови Београд – Cinemania,
сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима;
21. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре
пружаоца медијске услуге Радио дифузног предузећа „Б92“ а.д. из Београда,
ул. Аутопут за Загреб бр. 22 – O2 ТВ и Play radija д.о.о. из Београда, ул.
Аутопут за Загреб бр. 22 – Radio Play;
22. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге РТМ
друштво са ограниченом одговорношћу за радио-телевизију, маркетинг и
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друге делатности из Ћуприје, ул. Јосифа Панчића бр. 7/1 - Радио Horreum
Margi 95,1 за промену власничке структуре;
23. Разматрање и доношење одлуке о понављању поступка о одзимању дозволе
за пружање медијске услуге Инфо Рас д.о.о. из Београда- ТВ Рас;

2. Усвајање записника са 200. редовне седнице Савета Регулаторног тела за
електронске медије одржане дана 09. 10. 2018. године, записника са 314.
ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане
11.10. 2018. године и записника са 315. ванредне седнице Савета
Регулаторног тела за електронске медије одржане 18. 10. 2018. године;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се записник са 200. редовне седнице Савета Регулаторног тела за
електронске медије одржане дана 09. 10. 2018. године, записник са 314. ванредне
седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 11.10. 2018. године и
записник са 315. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије
одржане 18. 10. 2018. године.

3. Разговор са представницима пружаоца медијске услуге Предузећа за
маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. Београд
– Nacionalna Happpy TV у вези са ријалити програмом;
Седници су приступили представници ПМУ Миломир Марић и Александра Крстић.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Констатује се да је обављен разговор са представницима ПМУ.
Налаже се стручној служби да упути допис следеће садржине:
Обавештавамо вас да ће Служба за надзор и анализу, у наредном периоду,
повести посебну пажњу програмском садржају „Парови“, нарочито у деловима овог
садржаја који су биповани, као и оним у којима је уочен очигледан прекршај, како би се
установило настојање пружаоца медијске услуге да, после разговора на седници Савета,
учини све да отклони сваки могући прекршај.
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4. Разговор са представницима пружаоца медијске услуге Предузећа за
информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд - ТВ
Пинк у вези са ријалити програмом;
Седници су приступили представници ПМУ Жељко Митровић и Татјана
Ђурашиновић.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Констатује се да је обављен разговор са представницима ПМУ.
Налаже се стручној служби да упути допис следеће садржине:
Обавештавамо вас да ће Служба за надзор и анализу, у наредном периоду,
повести посебну пажњу програмском садржају „Задруга“, нарочито у деловима овог
садржаја који су биповани, као и оним у којима је уочен очигледан прекршај, како би се
установило настојање пружаоца медијске услуге да, после разговора на седници Савета,
учини све да отклони сваки могући прекршај.

5. Разматрање и усвајање Финансијског плана Регулаторног тела за
електронске медије за 2019. годину;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2019.
год.
Утврђују се укупни планирани приходи од накнада коју пружалац медијске
услуге плаћа по решењу за право на пружање медијске услуге по начелу
пропорционалности, полазећи од стварних трошкова регулације у износу од
315.324.520,00 динара.
Утврђују се укупни планирани расходи полазећи од стварних трошкова
регулације у износу од 315.324.520,00 динара, без износа суфицита.
Планирани суфицит по основу разлике између планираних прихода и расхода
није планиран јер је чланом 36. ст.1 Закона о електронским медијима прописано да се
висина накнаде за право на пружање медијске услуге утврђује полазећи од стварних
трошкова регулације по начелу пропорционалности.
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6. Разматрање и утврђивање Листе кандидата за једног члана Управног
одбора Јавне медијске установе „Радио – телевизија Србије“;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Утврђује се Листа кандидата за чланове Управног одбора Јавне медијске
установе „Радио - Телевизија Србије“.
ЛИСТУ КАНДИДАТА
ЗА ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ“
Марио Спасић, дипломирани комуниколог
др Ирина Милутиновић, доктор политичких наука, научни сарадник
Синиша Милошевић, инокоресподент
Ненад Јанковић, новинар
мр Милован Филиповић, композитор/ пензионер
Приговори на листу кандидата подносе се Регулаторном телу за електронске
медије лично или поштом, у року од 15 дана од дана објављивања листе.
Пријаве са биографијом кандидата налазе се на сајту www.rem.rs
Адреса је:
Регулаторно тело за електронске медије
Трг Николе Пашића број 5
11 000 Београд
Е-адреса је office@rem.rs
Телефон : 011/20-28-700
Факс: 011/20-28-745
Пријава др Наде Вигњевић Ђорђевић се одбацује.

7. Разматрање и утврђивање Листе кандидата за два члана Управног одбора
Јавне медијске установе „Радио – телевизија Војводине“;
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Утврђује се Листа кандидата за чланове Управног одбора Јавне медијске
установе „Радио - Телевизија Србије“.
ЛИСТУ КАНДИДАТА
ЗА ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ“

Далибор Бубњевић, мастер економиста
Ђура Влашкалић, дипломирани правник
Будимир Марковић, менаџер у медијима
Јован Адамов, композитор и диригент
Бранислав Поповић, дипломирани економиста
Приговори на листу кандидата подносе се Регулаторном телу за електронске
медије лично или поштом, у року од 15 дана од дана објављивања листе.
Пријаве са биографијом кандидата налазе се на сајту www.rem.rs
Адреса је:
Регулаторно тело за електронске медије
Трг Николе Пашића бр. 5
11 000 Београд
Е-адреса је office@rem.rs
Телефон : 011/20-28-700
Факс: 011/20-28-745


.

8. Разматрање и доношење одлуке о Измени појединих расхода без промене
укупних расхода Финансијског плана Регулаторног тела за електронске
медије за 2018. годину;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
Усваја се Измена појединих расхода без промене укупних расхода Финансијског
плана Регулаторног тела за електронске медије за 2018. годину.

9. Разматрање питања народног посланика Александра Марковића у вези са
програмом ТВ Н1 и ТВ Шабац;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Налаже се стручној служби да подносиоцу питања упути допис следеће
садржине:
Наведеног дана у надзору није забележен никакав прекршај те врсте.
Регулатор нема надлежност над програмом телевизије Н1. Што се тиче
РАДИОДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ШАБАЦ ДОО, ШАБАЦ- ТВ
Шабац, која се не налази у режиму непрестаног надзора, на основу описаног садржаја
се не може закључити да је реч о прекршају јер, 1) није реч о страначком скупу; 2)
пружаоци медијских услуга имају уређивачку слободу да преносе и страначке и друге
политичке скупове у оквирима свог информативног програма уколико процене да је
реч о догађајима од ширег информативног значаја.

10. Разматрање пријаве Регулаторне агенција за електронске комуникације и
поштанске услуге из Београда поднете против Удружење Рома Нови Сад Радио НС плус 105,2 због програмског садржаја;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак изрицања мера против ПМУ Удружење Рома Нови Сад Радио НС плус 105,2 .
Позвати представника ПМУ на седницу ради изјашњења.

11. Разматрање дописа Ерсте банке број 05-2035/18 у коме се тражи став
Регулаторног тела за електронске медије у вези са огласном поруком;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
Налаже се стручној служби да подносиоцу пријаве упути допис следеће
садржине:
Приказани садржај у супротности је са чл. 21 ст. 1 т. 1 Закона о оглашавању:
Огласна порука не сме да:
-садржи приказ детета или малолетника у опасној ситуацији;
-обавештење написано на крају огласне поруке није довољно да би могао да се направи
изузетак у односу на чл. 21 ст. 1 т. 1 Закона о оглашавању, јер, с обзиром да се ради о
малолетницима, конкретно детету, ко може гарантовати, да без обзира на обавештење,
приказани садржај неће мотивисати неког малолетника да покуша да опонаша
приказани садржај у огласној поруци.
Поставља се питање сврсисходности употребе малолетника у огласној поруци
једне банке са слоганом на крају огласне поруке који гласи: „Наша земља треба људе
који вјерују у себе. И банку која вјерује у њих“.

12. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности
у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца
медијских услуга (пму) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје
целе Републике и код ЈМУ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ (РТС) за август
2018. године;
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 O2, Предузће за маркетинг, издавачку делатност, Прва телевизија Д.О.О. – Прва,
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; 29.1.2; 32; 33.4; 35.1;
37.3; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе за надзор и
анализу за месец август 2018. године.

13. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности
у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца
медијских услуга (пму) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје
целе Републике и код ЈМУ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ (РТС) за
септембар 2018. године;
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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 O2, Предузће за маркетинг, издавачку делатност, Прва телевизија Д.О.О. – Прва,
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; 29.1.2; 32; 33.4; 35.1;
37.3; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе за надзор и
анализу за месец септембар 2018. године.

14. Доношење одлуке о захтеву за приступ информацији од јавног значаја бр.
08-2036/18 од 10. октобра 2018. године, поднет од стране Анђеле
Миливојевић из Београда, Ресавска 28;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ у целости захтев за приступ информацији од јавног значаја бр. 082036/18 од 10. октобра 2018. године, поднет од стране Анђеле Миливојевић из
Београда, Ресавска 28, као неоснован.

15. Информација о Деветом годишњем састанку BRAF-а (Black Sea
Broadcasting Regulatory Authorities Forum) који се одржао 4-5. октобра 2018.
године у Букурешту, Румунији;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем.

16. Извештај са састанка Централно-европски регулаторни форум (ЦЕРФ), 2628. септембар 2018. године, Београд, Република Србија;
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 Извештајем.

17. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге TV Top Sound DOO
Beograd-Palilula, ул. Иванковачка бр. 9-11, Београд – TV TOP SOUND, бр.
05-2103/18 од 18.10.2018. 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 у регистар медијских услуга пружалац медијске услуге TV Top Sound
DOO Beograd-Palilula, ул. Иванковачка бр. 9-11, Београд – TV TOP SOUND, као
пружалац који медијске услуге пружа искључиво путем глобалне информатичке мреже,
сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима.

18. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге
Радио и телевизија Канал М д.о.о Параћин, ул. Немањина бб- ТВ Канал М;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Упутити допис пружаоцу медијске услуге Канал М д.о.о Параћин, ул. Немањина
бб - Р ТВ Канал М којим ће обавестити истог да је према одредби из члана 105. став 1.
Закона о електронским медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/2014), ималац дозволе
за пружање медијске услуге дужан да сваку промену власничке структуре у основном
капиталу (промена оснивача или промена висибне учешћа оснивача у капиталу),
претходно пријави Регулатору у писменој форми. Савет Регулатора ће убудуће, у
случају непријављивања промене власничке структуре Регулатору, покренути поступак
изрицања мера у складу са чланом 28. Закона о електронским медијима.

19. Изјаве у вези са Планом интегритета Регулаторног тела за електронске
медије;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
Према Плану интегритета који је усвојио Савет потребно је у области Етика и
лични интегритет предвидети интерним актом прописивање обавезе да свако лице које
се запошљава, као и запослени у радном односу, потпишу изјаве које се односе на:
обављање послова по основу уговора о делу, привемених и повремених послова и др;
да ли су осниваци или власници неког привредног друштва или јавне службе; да ли
врше функцију управљања, надзора или заступања капитала.

20. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање
медијске услуге бр. К 13 од 21.10.2011. године године издате на основу
захтева пружаоца медијске услуге Filmski kablovski TV kanal Cinemania
d.o.o. Beograd, ул. Булевар Зорана Ђинђића 8а, Нови Београд – Cinemania,
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
Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге, бр. К 13 од
21.10.2011. године, пружаоцу медијске услуге Filmski kablovski TV kanal Cinemania
d.o.o. Beograd, ул. Булевар Зорана Ђинђића 8а, Нови Београд – Cinemania, сходно
члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима.
Да се представник пружаоца медијске услуге Filmski kablovski TV kanal
Cinemania d.o.o. Beograd, ул. Булевар Зорана Ђинђића 8а, Нови Београд – Cinemania
позове на седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о чињеници која је била основ за
покретање поступка.

21. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре
пружаоца медијске услуге Радио дифузног предузећа „Б92“ а.д. из Београда,
ул. Аутопут за Загреб бр. 22 – O2 ТВ и Play radija д.о.о. из Београда, ул.
Аутопут за Загреб бр. 22 – Radio Play;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Утврђује се да планираном променом власничке структуре у власничком ланцу
имаоца дозволе за пружање медијске услуге Радио дифузног предузећа „Б92“ а.д. из
Београда, ул. Аутопут за Загреб бр. 22, која би била извршена на тај начин што би
досадашњи посредни оснивач у власничком ланцу привредно друштво Antenna South
East Europe B.V. са седиштем у Холандији откупило целокупан удео у висини од 33%
од привредног друштва Salink Ltd. које је један од власника привредног друштва
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Astonko Holdings Ltd. са седиштем на Кипру и које би на тај начин иступило из
наведеног друштва, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам.

22. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге РТМ
друштво са ограниченом одговорношћу за радио-телевизију, маркетинг и
друге делатности из Ћуприје, ул. Јосифа Панчића бр. 7/1 - Радио Horreum
Margi 95,1 за промену власничке структуре;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Утврђује се да планираном променом власничке структуре РТМ друштва са
ограниченом одговорношћу за радио-телевизију, маркетинг и друге делатности из
Ћуприје, ул. Јосифа Панчића бр. 7/1 - Радио Horreum Margi 95,1, која би била извршена
тако што би његов досадашњи власник Драган Живковић из Ћуприје пренео целокупан
свој оснивачки удео у висини од 75% удела у капиталу друштва на другог власника
Ненада Живковића из Ћуприје, неће настати стање којим се нарушава медијски
плурализам.

23. Разматрање и доношење одлуке о понављању поступка о одзимању дозволе
за пружање медијске услуге Инфо Рас д.о.о. из Београда- ТВ Рас;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Ставља се ван снаге одлука о одузимању дозволе за пружање медијске услуге
Инфо Рас д.о.о. из Београда- ТВ Рас.
Поновља се поступак за одузимање дозволе за пружање медијске услуге према
ПМУ Инфо Рас д.о.о. из Београда- ТВ Рас.
Обуставља се поступак одузимања дозволе ПМУ Инфо Рас д.о.о. из БеоградаТВ Рас.

Седница завршена у 12:30 часова.
Записник сачинила:
Секретар Канцеларије Савета
Драгана Таљић
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ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Горан Петровић
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