Република Србија
РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО
ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ

ЗАПИСНИК
са 157. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 16.
септембра 2015. године, са почетком у 11.00 часова.
Седници су присуствовали следећи чланови Савета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Горан Караџић, председник Савета
Горан Петровић, заменик председника Савета
Горан Пековић
Слободан Вељковић
Милош Рајковић
Божидар Николић
Гордана Суша
Оливера Зекић

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

Рајка Галин Ћертић, извршни директор
Ненад Јанковић, генерални секретар
Стевица Смедеревац, начелник Службе за надзор и анализу
Душица Благојевић, начелник правне службе
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 председник Савета РЕМ Горан Караџић 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 156. редовне седнице Савета одржане дана 9. септембра;
3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о
електронским медијима према пружаоцу медијске услуге Предузећу за
маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О., Београд,
Александра Дупчека број 14 – Happy TV покренутог по извештају Службе за
надзор и анализу од 9. јуна 2015. године о надзору над ријалити „Парови“ ; (број
предмета- 07/504/15-17) позван представник за 11 часова;
Трг Николе Пашића 5 – 11000 Беград – Србија – тел: 011/2028 700, 011/3033 245 – факс: 011/2028 745
www.rra.org.rs – e-mail: office@rra.org.rs – ПИБ: 102945724 – Матични број: 17488554

4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера од о
извршеном надзору над ријалити "Парови" и „Малдиви“ емитованим у програму
ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV
Д.О.О., Београд, Александра Дупчека број 14 – Happy TV и доношење одлуке; (
број предмета-) позван представник за 11 часова;
5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера од о
извршеном надзору над ријалити "Фарма" емитованом у програму ПМУ
Предузећа за информисање и макретинг "Pink international company" д.о.о.
Незнаног јунака 1, Београд, - ТВ Пинк и доношење одлуке; ( број предмета-)
позван представник за 11,15 часова;
6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера од о
извршеном надзору над ријалити „ Велики брат" емитованом у програмима ПМУ
Телевизија Прва д.о.о., Аутопут бр. 22, Београд – ТВ Прва и Радио дифузно
предузеће Б92 акционарско друштво из Београда, ул. Аутопут за Загреб бр. 22 –
ТВ Б92 и доношење одлуке; ( број предмета-) позвани представници за 11,30
часова;
7. Разматрање Извештаја о раду РЕМ-а за 2014. године и доношење одлуке;
8. Разматрање и доношење одлуке по приговору број РК-Л-1516/15-1 од 29.06.2015.
године Удружења Медијски центар „MIX“ Сремска Каменица, Нови Сад, ул.
Карађорђева бр. 63г - РАДИО MIX FM изјављеног против решења Савета
Регулатора бр. РК-Л-1516/15 од 15.04.2015. године;
9. Разматрање и доношење одлуке по приговору број РК-Л-1516/15-2 од 29.06.2015.
године „Master Media Mix“ д.о.о., Нови Сад, ул. Народног Фронта бр. 73 – Нови
радио изјављеног против решења Савета Регулатора бр. РК-Л-1516/15 од
15.04.2015. године;
10. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре
пружаоца медијске услуге „Прва телевизија“ д.о.о. из Београда, ул. Аутопут бр.
22 – ПРВА;
11. Разматрање захтевa пружаоца медијске услуге „Радиодифузно друштво радио
телевизија „АС“ д.о.о., ул. Краља Милана бр.9, Шабац- РАДИО АС, за продужење
дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о
електронским медијима и доношење одлуке; 05-1279/15-5
12. Разматрање захтева пружаоца медијске услуге Јавно предузеће „Радио Сомбор из
Сомбора, Трг Светог Ђорђа бр. 1 - Радио Сомбор, за продужење дозволе за
пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским
медијима и доношење одлуке; : 05-1341/15
13. Разматрање захтева пружаоца медијске услуге Јавно предузеће за информисање
„Врбас“ из Врбаса, Маршала Тита бр. 105 - Радио Врбас, за продужење дозволе
за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским
медијима и доношење одлуке; 05-1327/15
14. Разно;
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1. Усвајање дневног реда;
Председник Савета РЕМ Горан Караџић предложио је допуну дневног реда:
1. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о
постојању, односно непостојању сметњи на страни купца за закључење уговора о
продаји капитала субјекта приватизације Привредног друштва „Телевизија
Пирот“ д.о.о. из Пирота. За купца субјекта приватизације проглашен je Радоица
Милосављевић из Крушевца, ул. Балканска бр.55 и доношење одлуке;
2. Разматрање захтева Агенције за борбу за достављање мишљења о постојању,
односно непостојању сметњи на страни купца за закључење уговора о продаји
капитала субјекта приватизације Јавног информативног предузећа „БЦ Инфо“ из
Беле Цркве. За купца субјекта приватизације проглашен je Јовица Буркић из
Банатске Паланке, Бела Црква, Дунавска број 90;
3. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге
"GMC Trade"д.о.о. – ТВ ГЕМ из Лазаревца, пре истека времена на које је издата
сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
4. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге
"Радио телевизије Краљево и Ибарске новости"д.о.о. – ТВ Краљево из Краљевa,
пре истека времена на које је издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о
електронским медијима;
5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге
"Руф"д.о.о. – ТВ Кучево из Петровца на Млави, пре истека времена на које је
издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге
"Мелос"д.о.о. – ТВ Мелос-кабловски ПМУ из Краљевa, пре истека времена на које
је издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
7. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о
постојању, односно непостојању сметњи на страни купца за закључење уговора о
продаји капитала субјекта приватизације Јавног информативног предузећа „радио
и телевизија Бачка паланка“ из Бачке Паланке;
8. Поступање по налогу Привредног суда у предмету 3. П. 3339/2015 од 11.09.2015.
а на основу извештаја адвоката Милан Бирман из Београда; (05-981/11/15);

Након разматрања наведеног, председник Савета је предложио, а Савет РЕМ једногласно
усвојио допуњен дневни ред 157. редовне седнице, а тачке 13. и 14. повлаче се са дневног
реда:
1. Усвајање дневног реда;
2. Усвајање записника са 156. редовне седнице Савета одржане дана 9.
септембра;
3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о
електронским медијима према пружаоцу медијске услуге Предузећу за
маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О.,
Београд, Александра Дупчека број 14 – Happy TV покренутог по извештају
3

Службе за надзор и анализу од 9. јуна 2015. године о надзору над ријалити
„Парови“; (број предмета- 07/504/15-17)
4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера од о
извршеном надзору над ријалити "Парови" и „Малдиви“ емитованим у
програму ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и
телевизију Happy TV Д.О.О., Београд, Александра Дупчека број 14 – Happy
TV и доношење одлуке;
5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера од о
извршеном надзору над ријалити "Фарма" емитованом у програму ПМУ
Предузећа за информисање и макретинг "Pink international company" д.о.о.
Незнаног јунака 1, Београд, - ТВ Пинк и доношење одлуке;
6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера од о
извршеном надзору над ријалити „ Велики брат" емитованом у програмима
ПМУ Телевизија Прва д.о.о., Аутопут бр. 22, Београд – ТВ Прва и доношење
одлуке;
7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера од о
извршеном надзору над ријалити „ Велики брат" емитованом у програмима
ПМУ Телевизија Радио дифузно предузеће Б92 акционарско друштво из
Београда, ул. Аутопут за Загреб бр. 22 – ТВ Б92 и доношење одлуке;
8. Разматрање Извештаја о раду РЕМ-а за 2014. године и доношење одлуке;
9. Разматрање и доношење одлуке по приговору број РК-Л-1516/15-1 од
29.06.2015. године Удружења Медијски центар „MIX“ Сремска Каменица,
Нови Сад, ул. Карађорђева бр. 63г - РАДИО MIX FM изјављеног против
решења Савета Регулатора бр. РК-Л-1516/15 од 15.04.2015. године;
10. Разматрање и доношење одлуке по приговору број РК-Л-1516/15-2 од
29.06.2015. године „Master Media Mix“ д.о.о., Нови Сад, ул. Народног Фронта
бр. 73 – Нови радио изјављеног против решења Савета Регулатора бр. РК-Л1516/15 од 15.04.2015. године;
11. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре
пружаоца медијске услуге „Прва телевизија“ д.о.о. из Београда, ул. Аутопут
бр. 22 – ПРВА;
12. Разматрање захтевa пружаоца медијске услуге „Радиодифузно друштво
радио телевизија „АС“ д.о.о., ул. Краља Милана бр.9, Шабац- РАДИО АС, за
продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став
2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
13. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о
постојању, односно непостојању сметњи на страни купца за закључење
уговора о продаји капитала субјекта приватизације Привредног друштва
„Телевизија Пирот“ д.о.о. из Пирота. За купца субјекта приватизације
проглашен je Радоица Милосављевић из Крушевца, ул. Балканска бр.55 и
доношење одлуке;
14. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о
постојању, односно непостојању сметњи на страни купца за закључење
уговора о продаји капитала субјекта приватизације Јавног информативног
предузећа „БЦ Инфо“ из Беле Цркве. За купца субјекта приватизације
проглашен je Јовица Буркић из Банатске Паланке, Бела Црква, Дунавска
број 90;
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15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге
"GMC Trade"д.о.о. – ТВ ГЕМ из Лазаревца, пре истека времена на које је
издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге
"Радио телевизије Краљево и Ибарске новости"д.о.о. – ТВ Краљево из
Краљевa, пре истека времена на које је издата сходно члану 89. став 1. тачка
8) Закона о електронским медијима;
17. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге
"Руф"д.о.о. – ТВ Кучево из Петровца на Млави, пре истека времена на које
је издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге
"Мелос"д.о.о. – ТВ Мелос-кабловски ПМУ из Краљевa, пре истека времена
на које је издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима;
19. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о
постојању, односно непостојању сметњи на страни купца за закључење
уговора о продаји капитала субјекта приватизације Јавног информативног
предузећа „радио и телевизија Бачка паланка“ из Бачке Паланке;
20. Поступање по налогу Привредног суда у предмету 3. П. 3339/2015 од
11.09.2015. а на основу извештаја адвоката Милан Бирман из Београда; (05981/11/15);

2. Усвајање записника са 156. редовне седнице Савета одржане дана 9.
септембра;
Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета
једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се записник са са 156. редовне седнице Савета одржане дана 9. септембра.

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о
електронским медијима према пружаоцу медијске услуге Предузећу за
маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О.,
Београд, Александра Дупчека број 14 – Happy TV покренутог по извештају
Службе за надзор и анализу од 9. јуна 2015. године о надзору над ријалити
„Парови“;
Седници су присуствовали представни ПМУ Александра Крстић, директор и главни и
одговорни уредник и Миломир Марић саветник директора.
Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета
једногласно донели
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ОДЛУКУ
Обуставља се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима покренут
против ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О.,
Београд, Александра Дупчека број 14 – Nacionalna Happy TV.


4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера од о
извршеном надзору над ријалити "Парови" и „Малдиви“ емитованим у
програму ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и
телевизију Happy TV Д.О.О., Београд, Александра Дупчека број 14 – Happy
TV и доношење одлуке;
Седници су присуствовали представни ПМУ Александра Крстић, директор и главни и
одговорни уредник и Миломир Марић саветник директора.
Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета
једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима
против ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy
TV Д.О.О., Београд, Александра Дупчека број 14 – Nacionalna Happy TV због емитовања
ријалити "Парови" у периоду од 02.09. – 11.09.2015. године.
ОДЛУКУ
Изриче се мера упозорења ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и
телевизију Happy TV Д.О.О., Београд, Александра Дупчека број 14 – Happy TV.

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера од о
извршеном надзору над ријалити "Фарма" емитованом у програму ПМУ
Предузећа за информисање и макретинг "Pink international company" д.о.о.
Незнаног јунака 1, Београд, - ТВ Пинк и доношење одлуке;
Седници су присуствовали представни ПМУ Жељко Митровић, главни и одговорни
уредник и Нина Ковачевић заменик главног и одговорног уредника.
Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета
једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима
против ПМУ Предузећа за информисање и макретинг "Pink international company"
д.о.о. Незнаног јунака 1, Београд, - ТВ Пинк због емитовања ријалити "Фарма".
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ОДЛУКУ
Изриче се мера опомена ПМУ Предузећа за информисање и макретинг "Pink
international company" д.о.о. Незнаног јунака 1, Београд, - ТВ Пинк .

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера од о
извршеном надзору над ријалити „ Велики брат" емитованом у програмима
ПМУ Телевизија Прва д.о.о., Аутопут бр. 22, Београд – ТВ Прва и доношење
одлуке;
Седници су присуствовали представни ПМУ Мања Гачић, директор
Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета
једногласно донели
ОДЛУКУ
Нема места покретању поступка изрицања мера.

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера од о
извршеном надзору над ријалити „ Велики брат" емитованом у програмима
ПМУ Телевизија Радио дифузно предузеће Б92 акционарско друштво из
Београда, ул. Аутопут за Загреб бр. 22 – ТВ Б92 и доношење одлуке;
Седници су присуствовали представни ПМУ Игор Стоименов, директор програма и
Круна Савић адвокат.
Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета
једногласно донели
ОДЛУКУ
Нема места покретању поступка изрицања мера

8. Разматрање Извештаја о раду РЕМ-а за 2014. године и доношење одлуке;
Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета
једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се Извештаја о раду РЕМ-а за 2014. године.
Налаже се Стручној служби да Извештаја о раду РЕМ-а за 2014. године објави на сајту и
да исти достави Народној скупштини.
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9. Разматрање и доношење одлуке по приговору број РК-Л-1516/15-1 од
29.06.2015. године Удружења Медијски центар „MIX“ Сремска Каменица,
Нови Сад, ул. Карађорђева бр. 63г - РАДИО MIX FM изјављеног против
решења Савета Регулатора бр. РК-Л-1516/15 од 15.04.2015. године;
Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета
једногласно донели
ОДЛУКУ
Одбија се приговор Удружења Медијски центар „MIX“ Сремска Каменица, Нови Сад,
ул. Карађорђева бр. 63г - РАДИО MIX FM, број РК-Л-1516/15-1 од 29.06.2015. године,
изјављен против решења Савета Регулатора бр. РК-Л-1516/15 од 15.04.2015. године, као
неоснован.

10. Разматрање и доношење одлуке по приговору број РК-Л-1516/15-2 од
29.06.2015. године „Master Media Mix“ д.о.о., Нови Сад, ул. Народног
Фронта бр. 73 – Нови радио изјављеног против решења Савета Регулатора
бр. РК-Л-1516/15 од 15.04.2015. године;
Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета
једногласно донели
ОДЛУКУ
Одбија се приговор „Master Media Mix“ д.о.о., Нови Сад, ул. Народног Фронта бр. 73 –
Нови радио, број РК-Л-1516/15-2 од 29.06.2015. године, изјављен против решења Савета
Регулатора бр. РК-Л-1516/15 од 15.04.2015. године, као неоснован.

11. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре
пружаоца медијске услуге „Прва телевизија“ д.о.о. из Београда, ул. Аутопут
бр. 22 – ПРВА;
Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета
једногласно донели
ОДЛУКУ
Утврђује се да планираном променом у власничком ланцу имаоца дозволе за пружање
медијске услуге „Прва телевизија“ д.о.о. из Београда, ул. Аутопут бр. 22 – ПРВА, која би
била извршена тако што би компаније Holnest Investments S.a.r.l. Luksemburg, Globecast
Holdings S.a.r.l. Luksemburg, Altavista Global Holdings S.a.r.l. Luksemburg и Praxis Global
Investments S.a.r.l. Luksemburg пренеле своје акције у капиталу Antenna Group BV,
Holandija, као неновчани улог путем повећања капитала, на своје зависно друштво K
Group Holding S.a.r.l. са седиштем у Луксембургу, 15 rue Edward Steichen, неће настати
стање којим се нарушава медијски плурализам.
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Налаже се Стручној служби да изврши промену података на сајту Регулатора, а који се
односе на графички приказ власничке структуре пружаоца медијске услуге „Прва
телевизија“ д.о.о. из Београда, ул. Аутопут бр. 22 - ПРВА.

12. Разматрање захтевa пружаоца медијске услуге „Радиодифузно друштво
радио телевизија „АС“ д.о.о., ул. Краља Милана бр.9, Шабац- РАДИО АС,
за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88.
став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета
једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се захтев пружаоца медијске услуге „Радиодифузно друштво радио телевизија
„АС“ д.о.о., ул. Краља Милана бр.9, Шабац- РАДИО АС за продужење дозволе.

13. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о
постојању, односно непостојању сметњи на страни купца за закључење
уговора о продаји капитала субјекта приватизације Привредног друштва
„Телевизија Пирот“ д.о.о. из Пирота. За купца субјекта приватизације
проглашен je Радоица Милосављевић из Крушевца, ул. Балканска бр.55 и
доношење одлуке;
Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета
једногласно донели
ОДЛУКУ
Утврђује се да куповином субјекта приватизације Привредног друштва „Телевизија
Пирот“ д.о.о. Пирот од стране Радоице Милосављевића из Крушевца, ул. Балканска бр.
55, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам, сходно одредбама члана
45, 46. и 47. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14
и 53/15) и члана 103. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС", бр.
83/14).

14. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о
постојању, односно непостојању сметњи на страни купца за закључење
уговора о продаји капитала субјекта приватизације Јавног информативног
предузећа „БЦ Инфо“ из Беле Цркве. За купца субјекта приватизације
проглашен je Јовица Буркић из Банатске Паланке, Бела Црква, Дунавска
број 90;
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Након разматрања извештаја Правне службе, председник Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Утврђује се да куповином субјекта приватизације Јавног информативног предузећа „БЦ
Инфо“ из Беле Цркве од стране Јовицe Буркићa из Банатске Паланке, Бела Црква,
Дунавска број 90, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам, сходно
одредбама члана 45, 46. и 47. Закона о јавном информисању и медијима („Службени
гласник РС“, бр. 83/14 и 53/15) и члана 103. Закона о електронским медијима („Службени
гласник РС", бр. 83/14).

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге
"GMC Trade"д.о.о. – ТВ ГЕМ из Лазаревца, пре истека времена на које је
издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
Након разматрања извештаја Правне службе, председник Савета је предложио, а чланови
Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак за одузимање дозволе који је покренут против ПМУ"GMC
Trade"д.о.о. – ТВ ГЕМ из Лазаревца.

16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге
"Радио телевизије Краљево и Ибарске новости"д.о.о. – ТВ Краљево из
Краљевa, пре истека времена на које је издата сходно члану 89. став 1. тачка
8) Закона о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета
једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак за одузимање дозволе који је покренут против ПМУ"Радио
телевизије Краљево и Ибарске новости"д.о.о. – ТВ Краљево из Краљевa.

17. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге
"Руф"д.о.о. – ТВ Кучево из Петровца на Млави, пре истека времена на које
је издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета
једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак за одузимање дозволе који је покренут против ПМУ"Руф"д.о.о.
– ТВ Кучево из Петровца на Млави.
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18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволe пружаоцу медијске услуге
"Мелос"д.о.о. – ТВ Мелос-кабловски ПМУ из Краљевa, пре истека времена
на које је издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима;
Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета
једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак за одузимање дозволе који је покренут против ПМУ "
Мелос"д.о.о. – ТВ Мелос-кабловски ПМУ из Краљевa.

19. Разматрање захтева Агенције за приватизацију за достављање мишљења о
постојању, односно непостојању сметњи на страни купца за закључење
уговора о продаји капитала субјекта приватизације Јавног информативног
предузећа „радио и телевизија Бачка паланка“ из Бачке Паланке;
Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета
једногласно донели
ОДЛУКУ
Утврђује се да куповином субјекта приватизације Јавног информативног предузећа
„радио и телевизија Бачка Паланка“ из Бачке Паланке, од стране другог учесника
субјекта приватизације Радивој Црњак ПР Агенцијаза веб маркетинг и ИТ консалтнг БИТ
инжињеринг БП из Бачке Паланке, неће настати стање којим се нарушава медијски
плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. и 47. Закона о јавном информисању и
медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 53/15) и члана 103. Закона о електронским
медијима („Службени гласник РС", бр. 83/14).

20. Поступање по налогу Привредног суда у предмету 3. П. 3339/2015 од
11.09.2015. а на основу извештаја адвоката Милан Бирман из Београда;
Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета
једногласно донели
ОДЛУКУ
Овлашћује се адвокат Милан Бирман из Београда, Булевар краља Александра број 160
да заступа Регулаторно тело за електронске медије из Београда, Трг Николе Пашића број
5 у поступку пред Привредним судом у Београду у предмету 3. П. 3339/2015, а у вези са
поднетим тружбом Друштва за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг
„СОС канал“ д.о.о из Београда против Регулаторне агенције за електронске
комуникације и поштанске услуге и Регулаторног тела за електронске медије, оба из
Београда.
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Седница завршена у 13:00 часова.
У Београду,
дана 16. септембра 2015. године
Записник сачинио
Драгана Таљић
председник Савета

Горан Караџић
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