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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 236. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 18.09.2015. године, са почетком у 14,00 часова 

 

У раду седнице учествовали су телефонским путем сходно члану 37. Став 2 

Пословника о раду Савета РРА, следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Караџић, председник Савета; 

2. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

3. митрополит Порфирије Перић 

4. Проф. мр Горан Пековић; 

5. Милош Рајковић; 

6. Слободан Вељковић; 

7. Божидар Николић; 

8. Оливера Зекић 

 

Седници је присуствоваo Никола Попмихајлов аналитичар програма емитера 

(записничар). 

 

Седницом је председавао председник Савета, Горан Караџић, који је констатовао да 

Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.   

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање захтева Агенције за приватизацију  за достављање мишљења о 

постојању, односно непостојању сметњи на страни купца Павле Анушић, ул. 

Јанка Чмелика 111, Нови Сад за закључење уговора о продаји капитала субјекта 

приватизације Јавног информативног предузећа „Радио и телевизија Бачка 

Паланка“ из Бачке Паланке;  

3. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе за емитовање програма 

пре истека времена на које је издата Радио новинском јавном предузећу 

„Параћин“ из Параћина, ул. Николе Пашића бб – Радио Параћин, због постојања 

разлога из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима; 

4. Разматрање и доношење одлуке по предлогу Предузећа за радио, телевизију и 

маркетинг „Алфа продукција“ д.о.о. из Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 133 – 

ТВ Алфа за понављање поступка одузимања дозволе за емитовање програма 

окончаног решењем Савета Регулатора бр. 08-1862/11/12-11 од 13. јуна 2012. 

године. 



 

 

5. Захтев „Linea electronics“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге из Новог Сада, 

ул. Димитрија Туцовића бр. 3 – КТВ за приступ мултиплекс; 
 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 236. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање захтева Агенције за приватизацију  за достављање мишљења о 

постојању, односно непостојању сметњи на страни купца Павле Анушић, 

ул. Јанка Чмелика 111, Нови Сад за закључење уговора о продаји капитала 

субјекта приватизације Јавног информативног предузећа „Радио и 

телевизија Бачка Паланка“ из Бачке Паланке;  

3. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе за емитовање 

програма пре истека времена на које је издата Радио новинском јавном 

предузећу „Параћин“ из Параћина, ул. Николе Пашића бб – Радио Параћин, 

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

медијима; 

4. Разматрање и доношење одлуке по предлогу Предузећа за радио, телевизију 

и маркетинг „Алфа продукција“ д.о.о. из Ужица, ул. Димитрија Туцовића 

бр. 133 – ТВ Алфа за понављање поступка одузимања дозволе за емитовање 

програма окончаног решењем Савета Регулатора бр. 08-1862/11/12-11 од 13. 

јуна 2012. године. 

5. Захтев „Linea electronics“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге из Новог 

Сада, ул. Димитрија Туцовића бр. 3 – КТВ за приступ мултиплекс; 

 

 

 

  

2. Разматрање захтева Агенције за приватизацију  за достављање мишљења о 

постојању, односно непостојању сметњи на страни купца Павле Анушић, 

ул. Јанка Чмелика 111, Нови Сад за закључење уговора о продаји капитала 

субјекта приватизације Јавног информативног предузећа „Радио и 

телевизија Бачка Паланка“ из Бачке Паланке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да Агенцији за приватизацију упути допис следеће 

садржине:  



 

Регулатор не може да да мишљење да ли на страни купца Павла Анушића, ул. Јанка 

Чмелика 111, Нови Сада за закључење уговора о продаји капитала субјекта 

приватизације Јавног информативног предузећа „Радио и телевизија Бачка Паланка“ из 

Бачке Паланке постоји, односно непостоји стањe 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), с обзиром на то да исти 

није доставио тражену документацију. 

 

  

3. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе за емитовање 

програма пре истека времена на које је издата Радио новинском јавном 

предузећу „Параћин“ из Параћина, ул. Николе Пашића бб – Радио Параћин, 

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

медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола Регулаторног тела за електронске медије за емитовање радио 

програма на локалном подручју Радио новинском јавном предузећу „Параћин“ из 

Параћина, ул. Николе Пашића бб – Радио Параћин, бр. 230/2008-1 од 30. јуна 2014. 

године, пре истека времена на које је издата. 

 

Брише се дозвола Регулаторног тела за електронске медије бр. 230/2008-1 од 30. јуна 

2014. године за емитовање радио програма издата Радио новинском јавном предузећу 

„Параћин“ из Параћина, ул. Николе Пашића бб – Радио Параћин из Регистра медијских 

услуга. 

 

Налаже се Радио новинском јавном предузећу „Параћин“ из Параћина, ул. Николе 

Пашића бб – Радио Параћин да одмах по пријему овог решења, под претњом принудног 

извршења, обустави емитовање свог програма. 

 

  

4. Разматрање и доношење одлуке по предлогу Предузећа за радио, телевизију 

и маркетинг „Алфа продукција“ д.о.о. из Ужица, ул. Димитрија Туцовића 

бр. 133 – ТВ Алфа за понављање поступка одузимања дозволе за емитовање 

програма окончаног решењем Савета Регулатора бр. 08-1862/11/12-11 од 13. 

јуна 2012. године; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се предлог Предузећа за радио, телевизију и маркетинг „Алфа продукција“ 

д.о.о. из Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 133 – ТВ Алфа, бр. 08-1862/11/13-29 од 17. 

маја 2013. године, за понављање поступка одузимања дозволе за емитовање програма 

окончаног решењем Савета Регулатора бр. 08-1862/11/12-11 од 13. јуна 2012. године, 

као недопуштен. 



 

 

 

 

 

  

5. Захтев „Linea electronics“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге из Новог 

Сада, ул. Димитрија Туцовића бр. 3 – КТВ за приступ мултиплекс; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се п да се право приступа другом мултиплексу у алотменту Кикинда за „Linea 

electronics“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге из Новог Сада, ул. Димитрија 

Туцовића бр. 3 – КТВ. 

 

 

 

Седница завршена у 14:40 часова. 

 

У Београду,        

дана 18. септембра  2015. године                                                       

Записник сачинила 

 

Никола Попмихајлов 

                     председник Савета 

 

                                                                                                                       Горан Караџић  

 


