Број:
Датум:
Београд
ЗАПИСНИК
са 345. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у
даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 17.07.2019. године, са почетком у 13,00 часова
У раду седнице учествовали су телефонским путем сходно члану 37. Став 2
Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Горан Петровић, заменик председника Савета;
Оливера Зекић, члан Савета
Александра Јанковић, члан Савета
мр. Горан Пековић, члан Савета
Ђорђe Возаревић, члан Савета
Радојe Кујовић, члан Савета

Седници је присуствоваo Никола Попмихајлов, медијски аналитичар.
Седницом је председавао заменик председника Савета, Горан Петровић, који је
констатовао да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.
За седницу је предложен следећи дневни ред:
1. Усвајање дневног ред.а
2. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање
медијске услуге бр. К209-4 издате на основу захтева пружаоца медијске услуге R Media
Group d.o.o. Београд – Агро ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о
електронским медијима
3. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање
медијске услуге бр. K210-4 издате на основу захтева пружаоца медијске услуге R
Media Group d.o.o. Београд – Женска ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о
електронским медијима
4. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање
медијске услуге бр. K212-3 издате на основу захтева пружаоца медијске услуге R
Media Group d.o.o. Београд – Replay TV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о
електронским медијима
5. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија Focus radio
d.o.o. Нова Пазова – Фокус Радио за упис у Регистар медијских услуга сходно члану
74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;
6. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге РТВ
Радио Среће д.о.о. Сомбор – ТВ Среће, сходно члану 105. Закона о електронским
медијима;
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www.rra.org.rs – e-mail: office@rra.org.rs – ПИБ: 102945724 – Матични број: 17488554

7. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/791275/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Телевизија Пожега
д.о.о. Пожега - ТВ Пожега, утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
8. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. 052767/15/19-42 од 29.06.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Радио Ваљево
д.о.о. Београд - Радио Ваљево 95,8 утврђена висина накнаде за пружање медијске
услуге радија;
9. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/721413/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Kанал 9 д.о.о. Нови
Сад - ТВ К 9, утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
10. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/2461605/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Д.о.о. Телевизија
Канал 9 Крагујевац - ТВ Канал 9, утврђена висина накнаде за пружање медијске
услуге;
11. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/2431602/17 од 21.04. 2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Телевизија Петровец
д.о.о. Бачки Петровац - ТВ Петровец, утврђена висина накнаде за пружање медијске
услуге;
12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге
Привредно друштво за изнајмљивање и дистрибуцију филмова ИБМ д.о.о. Краљево –
Radio Naxi M 102,5, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка
8) Закона о електронским медијима;
13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге
Озон д.о.о. Сремска Митровица – Радио Озон 91,9, пре истека времена на које је издата
сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге
Радио Суботица-Сзабадкаи радио д.о.о. Суботица – Радио Суботица 104,4, пре истека
времена на које је издата сходно 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 Клик Комерц д.о.о. Ариље – ТВ Клик, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима.
16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе Пружаоцу Медијске Услуге
Радио Ема д.о.о. Бујановац – Ема Радио 88,5, пре истека времена на које је издата
сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
17. Информација о достављању годишњег извештаја о раду и пословању за 2018.
годину, Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја
за 2018. годину, Финансијског извештаја за период јануар-март 2019. године,
Записника са ванседничног одлучивања Управног одбора од 17.04.2019. године и
Записника са 200. седнице Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија
Војводине“
18. Информација о техничком састанку Групе за родну равноправност у
медијима Медитеранске мреже регулаторних тела (МНРА), одржаног 14. јуна 2019.
године у Барселони, у вези са представљањем „Студије медијског извештавања о
насиљу над женама“;
19. Информација о разговорима са пружаоцима медијских услуга у вези са
повредама Закона о оглашавању;
20. Извештај са радионице за јавне медијске сервисе и регулаторна тела о
алатима и смерницама за поуздано мерење слушаности/гледаности у оквиру пројекта

2

,,Техничка подршка медијским јавним сервисима на западном Балкану“, од 2. до 3. јула
2019. године, Сарајево, БиХ;
21. Извештај са састанка Европске платформе регулаторних тела одржаног 29-31.
маја 2019. године у Сарајеву, БиХ
22. Извештај са 11. пленарног састанак групе Европских регулатора за
аудиовизуелне медијске услуге (ЕРГА)
23. Разматрање записника са 8. седнице Међувладиног мешовитог одбора за
националне мањине између Републике Србије и Републике Хрватске
24. Извештај са састанка са британским и босанским регулатором поводом
тренинга о медијској писмености 28. маја 2019. године, Сарајево, БиХ.

1.

Усвајање дневног реда;

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се предложени дневни ред 3108. ванредне седнице.
1. Усвајање дневног ред.а
2. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање
медијске услуге бр. К209-4 издате на основу захтева пружаоца медијске услуге R
Media Group d.o.o. Београд – Агро ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о
електронским медијима
3. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање
медијске услуге бр. K210-4 издате на основу захтева пружаоца медијске услуге R
Media Group d.o.o. Београд – Женска ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о
електронским медијима
4. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање
медијске услуге бр. K212-3 издате на основу захтева пружаоца медијске услуге R
Media Group d.o.o. Београд – Replay TV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о
електронским медијима
5. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија Focus radio
d.o.o. Нова Пазова – Фокус Радио за упис у Регистар медијских услуга сходно
члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;
6. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге
РТВ Радио Среће д.о.о. Сомбор – ТВ Среће, сходно члану 105. Закона о
електронским медијима;
7. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр.
КН/79-1275/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Телевизија
Пожега д.о.о. Пожега - ТВ Пожега, утврђена висина накнаде за пружање медијске
услуге;
8. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. 052767/15/19-42 од 29.06.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Радио
Ваљево д.о.о. Београд - Радио Ваљево 95,8 утврђена висина накнаде за пружање
медијске услуге радија;
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9. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр.
КН/72-1413/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Kанал 9
д.о.о. Нови Сад - ТВ К 9, утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
10. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр.
КН/246-1605/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Д.о.о.
Телевизија Канал 9 Крагујевац - ТВ Канал 9, утврђена висина накнаде за
пружање медијске услуге;
11. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр.
КН/243-1602/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге
Телевизија Петровец д.о.о. Бачки Петровац - ТВ Петровец, утврђена висина
накнаде за пружање медијске услуге;
12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске
услуге Привредно друштво за изнајмљивање и дистрибуцију филмова ИБМ д.о.о.
Краљево – Radio Naxi M 102,5, пре истека времена на које је издата сходно члану
89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске
услуге Озон д.о.о. Сремска Митровица – Радио Озон 91,9, пре истека времена на
које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске
услуге Радио Суботица-Сзабадкаи радио д.о.о. Суботица – Радио Суботица 104,4,
пре истека времена на које је издата сходно 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 Клик Комерц д.о.о. Ариље –
ТВ Клик, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о
електронским медијима.
16. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе Пружаоцу Медијске
Услуге Радио Ема д.о.о. Бујановац – Ема Радио 88,5, пре истека времена на које је
издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
17. Информација о достављању годишњег извештаја о раду и пословању за
2018. годину, Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских
извештаја за 2018. годину, Финансијског извештаја за период јануар-март 2019.
године, Записника са ванседничног одлучивања Управног одбора од 17.04.2019.
године и Записника са 200. седнице Управног одбора Јавне медијске установе
„Радио-телевизија Војводине“
18. Информација о техничком састанку Групе за родну равноправност у
медијима Медитеранске мреже регулаторних тела (МНРА), одржаног 14. јуна
2019. године у Барселони, у вези са представљањем „Студије медијског
извештавања о насиљу над женама“;
19. Информација о разговорима са пружаоцима медијских услуга у вези са
повредама Закона о оглашавању;
20. Извештај са радионице за јавне медијске сервисе и регулаторна тела о
алатима и смерницама за поуздано мерење слушаности/гледаности у оквиру
пројекта ,,Техничка подршка медијским јавним сервисима на западном
Балкану“, од 2. до 3. јула 2019. године, Сарајево, БиХ;
21. Извештај са састанка Европске платформе регулаторних тела одржаног
29-31. маја 2019. године у Сарајеву, БиХ
22. Извештај са 11. пленарног састанак групе Европских регулатора за
аудиовизуелне медијске услуге (ЕРГА)
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23. Разматрање записника са 8. седнице Међувладиног мешовитог одбора за
националне мањине између Републике Србије и Републике Хрватске
24. Извештај са састанка са британским и босанским регулатором поводом
тренинга о медијској писмености 28. маја 2019. године, Сарајево, БиХ.

1. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање
медијске услуге бр. К209-4 издате на основу захтева пружаоца медијске услуге R
Media Group d.o.o. Београд – Агро ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о
електронским медијима
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак одузимања дозвола за пружање медијских услуга, бр.
К209-4, од 28.09.2015. године, пружаоцу медијске услуге R Media Group d.o.o. Београд
– Агро ТВ,сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима.
Позвати представника пружаоца медијске услуге R Media Group d.o.o. Београд –
Агро ТВ позове на седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о чињеници која је
била основ за покретање поступка.

2. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање
медијске услуге бр. K210-4 издате на основу захтева пружаоца медијске услуге R
Media Group d.o.o. Београд – Женска ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о
електронским медијима
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак одузимања дозвола за пружање медијских услуга, K210-4
од 28.09.2015. године, пружаоцу медијске услуге R Media Group d.o.o. Београд –
Женска ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима.
Позвати представника пружаоца медијске услуге R Media Group d.o.o. Београд
– Женска ТВ позове на седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о чињеници која је
била основ за покретање поступка.

3. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање
медијске услуге бр. K212-3 издате на основу захтева пружаоца медијске услуге R
Media Group d.o.o. Београд – Replay TV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о
електронским медијима
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак одузимања дозвола за пружање медијских услуга, K212-3
од 28.09.2015. године, пружаоцу медијске услуге R Media Group d.o.o. Београд - Replay
TV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима.
Позвати представника пружаоца медијске услуге R Media Group d.o.o. Београд –
Replay TV позове на седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о чињеници која је
била основ за покретање поступка.

4. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија Focus radio
d.o.o. Нова Пазова – Фокус Радио за упис у Регистар медијских услуга сходно
члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Налаже се стручној служби да пружаоца медијске услуге радија Focus radio
d.o.o. Нова Пазова – Фокус Радио, упише у Регистар медијских услуга пружаоца који
медијске услуге пружају искључиво путем глобалне информатичке мреже, сходно
члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима.

5. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге
РТВ Радио Среће д.о.о. Сомбор – ТВ Среће, сходно члану 105. Закона о
електронским медијима;
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Упутити допис пружаоцу медијске услуге РТВ Радио Среће д.о.о. Сомбор – ТВ
Среће којим ће се обавестити да је према одредби члана 105. Закона о електронским
медијима, ималац дозволе за пружање медијске дозволе дужан да сваку промену
власничке структуре у основном капиталу, претходно пријави Регистратору у писаној
форми, као и да ће Савет Регулатора убудуће, у случају поновног непријављивања
промене власничке структуре, покренути поступак за изрицање мера (члан 28. Закона о
електронским медијима).

6. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр.
КН/79-1275/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Телевизија
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Пожега д.о.о. Пожега - ТВ Пожега, утврђена висина накнаде за пружање медијске
услуге;
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Доноси се
ПРИВРЕМЕНО РЕШЕЊЕ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге : Телевизија Пожега д.о.о. из Пожеге, Војводе
Мишића бб - ТВ Пожега, МБ 20297972 почев од …….године ,у износу од 5.471,05
динара.
Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, плаћа
месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. изреке
решења и то износ од 455,92 динара
до петог у месецу за текући месец, на рачун Регулаторног тела за електронске медије
840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања: Уплата месечне накнаде за пружање
медијске услуге и позивом на број овог решења.
Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи Привремено решење Савета
Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/79-1275/17 од 21.04.2017. године.
Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари.

7. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. 052767/15/19-42 од 29.06.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Радио
Ваљево д.о.о. Београд - Радио Ваљево 95,8 утврђена висина накнаде за пружање
медијске услуге радија;
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Доноси се
ПРИВРЕМЕНОРЕШЕЊЕ
МЕЊА СЕ Привремено Решење Савета Регулаторног тела за електронске медије бр.
05-2767/15/19-42 од 29. јуна 2018. године тако што :
- у преамбули Решења, у седмом реду, после речи „Београд, речи:“у стечају“, бришу се;
- у ставу 1, изреке Решења, у другом реду, после речи „Београд, речи:“у стечају“,
бришу се;
- у образложењу Решења, р у другом реду, после речи „Београд, речи:“у стечају“
бришу се;
У осталом делу, Решење бр. 05-2767/15/19-42 од 29. јуна 2018. године, остаје
непромењено
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8. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр.
КН/72-1413/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Kанал 9
д.о.о. Нови Сад - ТВ К 9, утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Доноси се
ПРИВРЕМЕНОРЕШЕЊЕ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије путем
електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.)
пружаоцу медијске услуге : „Kанал 9“ д.о.о. за маркетинг радио и телевизију из Новог
Сада, Димитрија Бугарског 12а - ТВ К 9, МБ 08695482 почев од …….године ,у износу
од 27.491,75 динара.
Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, плаћа
месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. изреке
решења и то износ од 2.290,98 динара до петог у месецу за текући месец, на рачун
Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања:
Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог решења.
Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи Привремено решење Савета
Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/72-1413/17 од 21.04.2017. године.
Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари.

9. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр.
КН/246-1605/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Д.о.о.
Телевизија Канал 9 Крагујевац - ТВ Канал 9, утврђена висина накнаде за
пружање медијске услуге;
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Доноси се
ПРИВРЕМЕНОРЕШЕЊЕ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге : „Телевизија Канал 9“ из Крагујевца, ул. Милоја
Павловића 8 - ТВ Канал 9, МБ 17429957 почев од …….године ,у износу од 2.297,10
динара.
Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, плаћа
месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. изреке
решења и то износ од 191,43 динара
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до петог у месецу за текући месец, на рачун Регулаторног тела за електронске медије
840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања: Уплата месечне накнаде за пружање
медијске услуге и позивом на број овог решења.
Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи Привремено решење Савета
Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/246-1605/17 од 21.04.2017. године.
Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари.

10. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр.
КН/243-1602/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге
Телевизија Петровец д.о.о. Бачки Петровац - ТВ Петровец, утврђена висина
накнаде за пружање медијске услуге;
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Доноси се
ПРИВРЕМЕНО РЕШЕЊЕ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге : „Телевизија Петровец“ д.о.о. из Бачког Петровца, ул.
Индустријска Зона бб, - ТВ Петровец, МБ 08655529 почев од …….године ,у износу од
4.967,43 динара.
Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, плаћа
месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. изреке
решења и то износ од
413,95 динара до петог
у месецу за текући месец, на рачун Регулаторног тела за електронске медије 840978627-49, са назнаком – сврха плаћања: Уплата месечне накнаде за пружање медијске
услуге и позивом на број овог решења.
Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи Привремено решење Савета
Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/243-1602/17 од 21.04.2017. године.
Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари.

11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске
услуге Привредно друштво за изнајмљивање и дистрибуцију филмова ИБМ д.о.о.
Краљево – Radio Naxi M 102,5, пре истека времена на које је издата сходно члану
89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
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ОДЛУКУ
Обуставља се поступак одузимања дозволе због престанка разлога из члана 89.
став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске
услуге Озон д.о.о. Сремска Митровица – Радио Озон 91,9, пре истека времена на
које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак одузимања дозволе због престанка разлога из члана 89.
став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске
услуге Радио Суботица-Сзабадкаи радио д.о.о. Суботица – Радио Суботица 104,4,
пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о
електронским медијима;
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак одузимања дозволе због престанка 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 Клик Комерц д.о.о. Ариље –
ТВ Клик, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о
електронским медијима.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак одузимања дозволе због престанка разлога из члана 89.
став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
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15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске
услуге Радио Ема д.о.о. Бујановац – Ема Радио 88,5, пре истека времена на које је
издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак одузимања дозволе због престанка разлога из члана 89.
став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.

16. Информација о достављању годишњег извештаја о раду и пословању за
2018. годину, Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских
извештаја за 2018. годину, Финансијског извештаја за период јануар-март 2019.
године, Записника са ванседничног одлучивања Управног одбора од 17.04.2019.
године и Записника са 200. седнице Управног одбора Јавне медијске установе
„Радио-телевизија Војводине“
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Констатује се да је Савет упознат са Информацијом.

17. Информација о техничком састанку Групе за родну равноправност у
медијима Медитеранске мреже регулаторних тела (МНРА), одржаног 14. јуна
2019. године у Барселони, у вези са представљањем „Студије медијског
извештавања о насиљу над женама“;
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Констатује се да је Савет упознат са Информацијом.

18. Информација о разговорима са пружаоцима медијских услуга у вези са
повредама Закона о оглашавању;
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Констатује се да је Савет упознат Инвормацијом.
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19. Извештај са радионице за јавне медијске сервисе и регулаторна тела о
алатима и смерницама за поуздано мерење слушаности/гледаности у оквиру
пројекта ,,Техничка подршка медијским јавним сервисима на западном
Балкану“, од 2. до 3. јула 2019. године, Сарајево, БиХ;
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Констатује се да је Савет упознат са Извештајем.
20. Извештај са састанка Европске платформе регулаторних тела одржаног
29-31. маја 2019. године у Сарајеву, БиХ.

21. Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Констатује се да је Савет упознат са Извештајем.

22. Извештај са 11. пленарног састанак групе Европских регулатора за
аудиовизуелне медијске услуге (ЕРГА)
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Констатује се да је Савет упознат са Извештајем.

23. Разматрање записника са 8. седнице Међувладиног мешовитог одбора за
националне мањине између Републике Србије и Републике Хрватске
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Налаже се стручној служби да упути следећи одговор:
Поштовани,
У вези са нацртом записника са 8. седнице Међувладиног мешовитог одбора за
националне мањине између Републике Србије и Републике Хрватске који сте нам
доставили дана 08.07.2019. године, обавештавамо Вас да је Савет Регулаторног тела за
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електронске медије на седници одржаној дана _____________ разматрао достављени
нацрт записника и да је сагласан са достављеним формулацијама.
Наиме, препоруке у којима је препозната надлежност Регулатора су под тачкама 7, 9. и
10. препорука за обе стране.
7. ММО предлаже доследну примену законских одредби које санкционишу говор
мржње, и побољшања постојећих и доношења нових прописа који санкционишу говор
мржње или дискрининаторни говор У МЕДИЈИМА И НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА.
Сматрајући да само репресивне мере нису довољне, ММО позива обе државе да донесу
културне, образовне и друге политике, као и акционе планове, усмерене ка превенцији
злочина из мржње и говора мржње, те да у склопу тих планова одреде рокове, циљеве
и средства, као и институције за њихово спровођење. ММО позива медије на
заузимање активног става у вези са злочинима из мржње и говором мржње: да не
објављују и не подстичу говор мржње, те да још већу пажњу посвете објављивању
пресуда из ове области.
Сагласни смо са достављеном формулацијом и констатујемо да је она идентична
формулацији српске стране, али напомињемо да је Регулатор надлежан само за
праћење садржаја на интернет страницама и порталима пружалаца медијских услуга
(електронских медија - телевизија и радио).
9. ФОРМУЛАЦИЈА СРПСКЕ СТРАНЕ - ММО поздравља изузетан раст удела
програма на хрватском језику у укупном програму Другог канала јавног медијског
сервиса РТВ - резервисаног за програме националних мањина са 2,6% на 6,15% и
позива српску страну да у позитивном тренду оснажи програмски садржај на
хрватском језику на Трећем програму радија Нови Сад. ММО препоручује хрватској
страни да повећа минутажу програма посвећеног српској националној мањини у
оквиру постојећих мањинских емисија, (Призма, Мањински мозаик), да у току
приказивања садржаја који се односе на српску мањину почне са употребом
ћириличког писма приликом потписивања, те да повећа програмски садржај посвећен
верницима СПЦ .
ФОРМУЛАЦИЈА ХРВАТСКЕ СТРАНЕ - ММО поздравља раст удела програма на
хрватском језику у укупном програму Другог канала јавног медијског сервиса
Радиотелевизија Војводине резервисаног за програме националних мањина и позива
српску страну да у позитивном тренду оснажи програмски садржај на хрватском језику
на Трећем програму Радија Нови Сад. ММО препоручује хрватској страни да повећа
минутажу програма посвећеној српској националној мањини у оквиру постојећих
мањинских емисија на Хрватској радиотелевизији те да у току приказивања садржаја
који се односи на српску мањину приликом потписивања почне са употребом српског
језика и ћириличног писма.
Савет Регулатора је сагласан са формулацијом хрватске стране у делу који се односи на
обавезе српске стране и можемо да констатујемо да се ова препорука спроводи од
стране Регулатора.
Регулатор доноси и објављује годишње извештаје о начину испуњавања законских
програмских обавеза Јавног медијског сервиса радио-телевизије Војводине. У
извештају за 2018. годину бележи се пад удела програма на хрватском језику (2,90%) у
односу на 2017. годину (6,15%), али удео програма зависи од рада (производње
програма) редакције на хрватском језику, а не од неких фактора који би могли бити
приписани српској страни.
Када је у питању трећа мрежа Радио Нови Сад, од 10.03.2012. године на овом програму
емитује се програм на хрватском језику и то 2 емисије у трајању од по пола сата што
значи да српска страна ову препоруку спроводи.
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10. ММО позива обе стране да за информисање путем електронских медија на
локалном нивоу на српском језику у Републици Хрватској, односно хрватском језику у
Републици Србији обезбеде адекватни институционални оквир као и пратећа
финансијска средства за реализацију.
Формулација хрватске стране је идентична формулацији коју је предложила
(формулисала) српска страна и Савет Регулатора је сагласан.
Међутим, Савет Регулатора сматра да обезбеђивање институционалног оквира и
финансијских средстава локалним медијима спада у надлежност других институција
(Министарство културе), а не Регулатора.

24. Извештај са састанка са британским и босанским регулатором поводом
тренинга о медијској писмености 28. маја 2019. године, Сарајево, БиХ.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Констатује се да је Савет упознат са Извештајем.
Седница завршена у 13:20 часова.
Записник сачинио:
Никола Попмихајлов
медијски аналитичар
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Горан Петровић
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