Република Србија
РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО
ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ
Број:
Датум:
Београд
ЗАПИСНИК
са 238. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем
тексту: Савет РЕМ), одржане 09.10.2015. године, са почетком у 13,30 часова
У раду седнице учествовали су телефонским путем сходно члану 37. Став 2
Пословника о раду Савета РРА, следећи чланови Савета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Горан Караџић, председник Савета;
Проф. мр Горан Пековић;
Милош Рајковић;
Слободан Вељковић;
Божидар Николић;
Оливера Зекић
Гордана Суша

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. Доношење одлуке о покретању поступка изрицања мера предвиђених Законом о
електронским медијима против ПМУ Предузеће за маркетинг, издавачку
делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. - Nacionalna Happy TV због
кршења одредби чланова 5, 8. став 2., члана 26. и члана 29. Правилника о
заштити људских права у области пружања медијских услуга и чланова 47. тачка
1. и 3. и члана 50. Закона о електронским медијима;

1. Усвајање дневног реда;
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се предложени дневни ред 238. ванредне седнице.
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1. Усвајање дневног реда;
2. Доношење одлуке о покретању поступка изрицања мера предвиђених
Законом о електронским медијима против ПМУ Предузеће за маркетинг,
издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. - Nacionalna Happy
TV због кршења одредби чланова 5, 8. став 2., члана 26. и члана 29.
Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга
и чланова 47. тачка 1. и 3. и члана 50. Закона о електронским медијима;

2. Доношење одлуке о покретању поступка изрицања мера предвиђених
Законом о електронским медијима против ПМУ Предузеће за маркетинг,
издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. - Nacionalna Happy
TV због кршења одредби чланова 5, 8. став 2., члана 26. и члана 29.
Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга
и чланова 47. тачка 1. и 3. и члана 50. Закона о електронским медијима;
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Утврђује се да куповином субјекта приватизације Јавног предузећа «Центар за
информисање Нови Кнежевац» Нови Кнежевац од стране купца Радоици
Милосављевићу из Крушевца, Балканска бр. 55, неће настати стање којим се нарушава
медијски плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. и 47. Закона о јавном
информисању и медијима и члана 103. Закона о електронским медијима;
Упутити допис Агенцији за приватизацију следеће садржине:
Имајући у виду изјаву коју је доставио Радиоца Милосављевић, Савет Регулатора е
утврдио да куповином субјекта приватизације Јавног предузећа «Центар за
информисање Нови Кнежевац» Нови Кнежевац од стране купца Радоици
Милосављевићу из Крушевца, Балканска бр. 55, неће настати стање којим се нарушава
медијски плурализам, сходно одредбама члана 45, 46. и 47. Закона о јавном
информисању и медијима и члана 103. Закона о електронским медијима.

Седница завршена у 14 часова.
У Београду,
дана 09. октобра 2015. године
Записник сачинио
Никола Попмихајлов
председник Савета
Горан Караџић

