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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РЕГУЛАТОРНОМ ТЕЛУ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ 

МЕДИЈЕ И ИНФОРМАТОРУ O РАДУ 

 

Републичка радиодифузна агенција, основана је 2002. године Законом о 

радиофузији („Сл. гласник РС“, бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05-др.закон, 62/06, 85/06, 

86/06-исправка и 41/09) као самостална, односно независна организација која врши 

јавна овлашћења.  

 

Ступањем на снагу Закона о електронским медијима („Сл. гласник РС“, бр. 

83/14, 6/16-др.закон и 129/21) (у даљем тексту: ЗЕМ), Републичка радиодифузна 

агенција наставља са радом као Регулаторно тело за електронске медије (у даљем 

тексту: Регулатор), које је самостална независна регулаторна организација са 

својством правног лица која врши јавна овлашћења у циљу: делотворног спровођења 

утврђене политике у области пружања медијских услуга у Републици Србији; 

унапређивања квалитета и разноврсности услуга електронских медија; доприноса 

очувању, заштити и развоју слободе мишљења и изражавања; у циљу заштите интереса 

јавности у области електронских медија и заштите корисника услуга електронских 

медија, у складу са одредбама овог закона, на начин примерен демократском друштву. 

 

Пословне просторије Регулатора налазе се у Београду, Трг Николе Пашића 5, 

општина Стари град. 

 

Матични број органа: 1748854, порески идентификациони број (ПИБ): 

102945724. 

 

Адреса за пријем поште:  

Регулаторно тело за електронске медије 

Трг Николе Пашића 5 

11103 Београд 

или електронска пошта: оffiсе@гem.rs. 

 

За тачност и потпуност података у Информатору, правилну израду и 

објављивање и његово редовно ажурирање одговорнa је председница Савета 

Регулатора, Оливера Зекић. 

 

Овлашћенa лицa за поступање по захтевима за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја су извршна директорка Рајка Галин Ћертић и 

начелница Правне службе Душица Недељковић. 

 

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 

105/21) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа 

(„Сл. гласник РС“ бр. 68/10 и 10/22-др. упутство). 

 

Сврха објављивања Информатора је информисање јавности о документима и 

информацијама које поседује или којима располаже Регулатор у оквиру свог делокруга 

рада. 

 

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин 

остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. 

http://www.rem.rs/uploads/files/Zakoni/Zakon%20o%20elektronskim%20medijima.pdf
mailto:оffiсе@гem.rs
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Информатор је ажуриран са стањем на дан: 31. мај 2022. године. 

 

Регулатор објављује Информатор у електронском облику на званичној интернет 

страници Регулатора, на адреси www.гem.rs. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

Законом о електронским медијима прописано је да даном ступања на снагу 

наведеног закона Републичка радиодифузна агенција (у даљем тексту: РРА), основана 

Законом о радиодифузији наставља са радом као Регулатор, а „запослени у 

Републичкој радиодифузној агенцији настављају са радом као запослени у 

Регулаторном телу за електронске медије“ и „чланови Савета Републичке 

радиодифузне агенције настављају са радом као чланови Савета Регулатора“.  

 

Органи Регулатора су Савет и председник Савета (члан 6. став 1. Закона о 

електронским медијима у даљем тексту: ЗЕМ).  

  

2.1. Савет 

 

Савет има девет чланова (члан 7. ЗЕМ) који се бирају из редова угледних 

стручњака из области које су од значаја за обављање послова из надлежности 

Регулатора (медијски стручњаци, економисти, правници, инжењери телекомуникација 

и сл.). 

 

Члан Савета може бити само лице које има високо образовање, које је 

држављанин Републике Србије и има пребивалиште на територији Републике Србије. 

 

Чланове Савета бира Народна скупштина Републике Србије, на предлог 

овлашћених предлагача. Овлашћење и дужност да предлажу чланове Савета имају: 

 

1) надлежни одбор Народне Скупштине; 

2) надлежни одбор Скупштине Аутономне покрајине Војводине; 

3) универзитети акредитовани у Републици Србији заједничким договором; 

4) удружења издавача електронских медија чији чланови имају најмање 30 

дозвола за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга и удружења 

новинара у Републици Србији од којих свако понаособ има најмање 500 

чланова, а регистрована су најмање три године пре расписивања јавног 

позива заједничким договором; 

5) удружења филмских, сценских и драмских уметника и удружења 

композитора у Републици Србији, ако су регистрована најмање три године 

пре расписивања јавног позива заједничким договором; 

6) удружења чији су циљеви остваривање слободе изражавања и заштита деце, 

ако су регистрована најмање три године пре дана расписивања јавног позива 

а имају најмање три реализована пројекта у овој области у последње три 

године заједничким договором; 

7) национални савети националних мањина, заједничким договором; 

8) цркве и верске заједнице, заједничким договором. 

 

Надлежни одбор Народне Скупштине Републике Србије предлаже два 

http://www.гem.rs/
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кандидата за чланове Савета, водећи рачуна о равномерној територијалној 

заступљености кандидата. 

 

Члан Савета не може бити лице које обавља јавну, односно функцију у 

политичкој странци у смислу прописа којима се уређују правила у вези са спречавањем 

сукоба интереса при вршењу јавних функција. Члан Савета се бира на период од пет 

година и може бити поново биран највише још једном. 

 

Члану Савета мандат може престати: 

 

1) истеком времена на које је члан Савета изабран, 

2) смрћу члана Савета, 

3) разрешењем из разлога предвиђених ЗЕМ, 

4) подношењем оставке Народној скупштини у писменој форми, у ком случају 

мандат члана Савета престаје даном достављања оставке. 

 

Рад Савета је јаван. 

 

Савет одлучује већином гласова укупног броја чланова осим ако је ЗЕМ и 

Статутом одређено да одлучује двотрећинском већином. 

 

Савет, у складу са одредбом члана 6. став 2. ЗЕМ, доноси одлуке о свим 

питањима из делокруга рада Регулатора. 

 

Актулени чланови Савета, предложени и изабрани у складу са законском 

процедуром, су: 

 

1. Оливера Зекић први пут је за чланицу Савета изабрана 24.07.2015. године 

одлуком Народне Скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 

65/2015), на обједињени предлог осам посланичких група, а други пут 

17.12.2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 152/2020) на предлог надлежног 

одбора Народне скуштине Републике Србије; оlivera.zekic@rem.rs 

2. Александра Јанковић први пут је за чланицу Савета изабрана 03.03.2016. 

године одлуком Народне скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС“, 

бр. 20/2016), на предлог овлашћеног предлагача цркви и верских заједница, а 

реизабранa је 17.12.2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 152/2020) на предлог 

овлашћеног предлагача цркви и верских заједница; 

aleksandra.jankovic@rem.rs 

3. Радоје Кујовић за члана Савета изабран је 27.12.2016. године одлуком 

Народне скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 106/2016) на 

предлог удружења чији су циљеви остваривање слободе изражавања и 

заштита деце, а реизабран 23.12.2021. године одлуком Народне скупштине 

Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 126/2021); radoje.kujovic@rem.rs 

4. Јудита Поповић за чланицу Савета изабрана је 27.12.2019. године одлуком 

Народне Скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 94/2019) на 

предлог скупштинског одбора за културу и информисање; 

judita.popovic@rem.rs 

5. Александар Витковић за члана Савета изабран је 27.12.2019. године 

одлуком Народне Скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 

94/2019) на предлог националних савета националних мањина; 

http://www.rem.rs/sr/dodatno/olivera-zekic-clan-saveta
mailto:оlivera.zekic@rem.rs
http://rem.rs/sr/dodatno/aleksandra-jankovic-clan-saveta#gsc.tab=0
mailto:aleksandra.jankovic@rem.rs
http://www.rem.rs/sr/dodatno/radoje-kujovic-chlan-saveta
mailto:radoje.kujovic@rem.rs
http://www.rem.rs/sr/dodatno/judita-popovic-clan-saveta
mailto:judita.popovic@rem.rs
http://www.rem.rs/sr/dodatno/aleksandar-vitkovic-clan-saveta
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aleksandar.vitkovic@rem.rs 

6. Вишња Аранђеловић за чланицу Савета изабрана je 14.02.2020. године 

одлуком Народне Скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 

13/2020) на предлог удружења издавача електронских и удружења новинара. 

visnja.arandjelovic@rem.rs 

7. Милорад Вукашиновић за члана Савета изабран je 20.05.2021. године 

одлуком Народне Скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 

51/2021) на предлог надлежног одбора Аутономне покрајине Војводине. 

milorad.vukasinovic@rem.rs 

8. Божидар Жечевић за члана Савета изабран је 23.07.2021. године одлуком 

Народне Скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 74/2021) 

предлог удружења филмских, сценских и драмских уметника и удружења 

композитора у Републици Србији. bozidar.zecevic@rem.rs 

9. Немања Тасић за члана Савета изабран је 23.12.2021. године одлуком 

Народне Скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 126/2021) 

универзитета акредитованих у Републици Србији. nemanja.tasic@rem.rs. 

 

Досадашњи чланови Савета предложени и изабрани у складу са законском 

процедуром, су: 

 

1. Владимир Марко на период од 2 године на предлог Скупштине Аутономне 

покрајине Војводине, одлуком Народне скупштине Републике Србије 

изабран дана 11.04.2003. године („Сл. гласник РС“, бр. 39/2003). 

2. Драгана Рогавац на период од 2 године на предлог Извршног већа 

Аутономне покрајине Војводине одлуком Народне скупштине Републике 

Србије изабран дана 11.04.2003. године („Сл. гласник РС“, бр. 39/2003). 

3. Ненад Цекић на период од 2 године на предлог Владе Републике Србије 

одлуком Народне скупштине Републике Србије изабран дана 11.04.2003. 

године („Сл. гласник РС“, бр. 39/2003). 

4. Сњежана Миливојевић на период од 4 године на предлог Удружења 

радиодифузних јавних гласила, удружења новинара, професионалних 

удружења филмских и драмских уметника и професионалних удружења 

композитора одлуком Народне скупштине Републике Србије изабранa дана 

11.04.2003. године („Сл. гласник РС“, бр. 39/2003). 

5. Епископ јегарски др Порфирије на период од 4 године на предлог Цркви и 

верских заједница одлуком Народне скупштине Републике Србије изабран 

дана 11.04.2003. године („Сл. гласник РС“, бр. 39/2003). 

6. Мирољуб Радојковић на период од 4 године на прелог ректора Универзитета 

одлуком Народне скупштине Републике Србије изабран дана 11.04.2003. 

године („Сл. гласник РС“, бр. 39/2003). 

7. Владимир Цветковић на период од 6 година на предлог Народне 

скупштине Републике Србије одлуком Народне скупштине Републике 

Србије изабран дана 11.04.2003. године („Сл. гласник РС“, бр. 39/2003). 

8. Владимир Водинeлић на период од 6 година на предлог домаћих 

невладиних организација и удружења грађана која се баве заштитом слободе 

говора, права националних и етничких мањина и права деце одлуком 

Народне скупштине Републике Србије изабран дана 11.04.2003. године („Сл. 

гласник РС“, бр. 39/2003). 

mailto:aleksandar.vitkovic@rem.rs
http://www.rem.rs/sr/dodatno/visnja-arandjelovic-clan-saveta
mailto:visnja.arandjelovic@rem.rs
http://www.rem.rs/sr/dodatno/milorad-vukasinovic-clan-saveta
mailto:milorad.vukasinovic@rem.rs
http://www.rem.rs/sr/dodatno/bozidar-zecevic-clan-saveta
mailto:bozidar.zecevic@rem.rs
http://www.rem.rs/sr/nemanja-tasic-clan-saveta
mailto:nemanja.tasic@rem.rs
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9. Горан Раденовић на период од 4 године, који живи и ради на подручју 

Аутономне покрајине Косово и Метохија, а на предлог 8 чланова Савета 

Републичке радиодифузне агенције („Сл. гласник РС“, бр. 55/2003).1 

10. Ненад Цекић на период од 6 година на предлог Народне скупштине 

Републике Србије одлуком Народне скупштине Републике Србије изабран 

дана 18.02.2005. године („Сл. гласник РС“, бр. 15/2005). 

11. Епископ јегарски др Порфирије на период од 5 година на предлог Цркви и 

верских заједница одлуком Народне скупштине Републике Србије изабран 

дана 18.02.2005. године („Сл. гласник РС“, бр. 15/2005). 

12. Владимир Цветковић на период од 6 година на предлог Народне 

скупштине Републике Србије одлуком Народне скупштине Републике 

Србије изабран дана 18.02.2005. године („Сл. гласник РС“, бр. 15/2005). 

13. Александар Васић на период од 6 година на предлог Народне скупштине 

Републике Србије одлуком Народне скупштине Републике Србије изабран 

дана 18.02.2005. године („Сл. гласник РС“, бр. 15/2005). 

14. Горан Караџић на период од 5 година на предлог Скупштине Аутономне 

покрајине Војводине одлуком Народне скупштине Републике Србије 

изабран дана 18.02.2005. године („Сл. гласник РС“, бр. 15/2005). 

15. Светозар Стојановић на период од 5 година на прелог ректора 

Универзитета одлуком Народне скупштине Републике Србије изабран дана 

18.02.2005. године („Сл. гласник РС“, бр. 15/2005). 

16. Слободан Ђорић на период од 4 година на предлог Удружења 

радиодифузних јавних гласила, удружења новинара, професионалних 

удружења филмских и драмских уметника и професионалних удружења 

композитора одлуком Народне скупштине Републике Србије изабран дана 

18.02.2005. године („Сл. гласник РС“ број 15/2005). 

17. Велимир Милошевић на период од 4 година на предлог домаћих 

невладиних организација и удружења грађана која се баве заштитом слободе 

говора, права националних и етничких мањина и права деце одлуком 

Народне скупштине Републике Србије изабран дана 18.02.2005. године („Сл. 

гласник РС“, бр. 15/2005). 

18. Томислав Трифић на период од 4 година који живи и ради на подручју 

Аутономне покрајине Косово и Метохија, а на предлог 8 чланова Савета 

Републичке радиодифузне агенције („Сл. гласник РС“, бр. 44/2005). 

19. Живојин Ракочевић на период од 6 година који живи и ради на подручје 

Аутономне покрајине Косово и Метохија, а на предлог 8 чланова Савета 

Републичке радиодифузне агенције („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009). 

20. Горан Пековић на период од 6 година на предлог домаћих невладиних 

организације и удружења грађана која се баве заштитом слободе говора, 

права националних и етничких мањина и права деце одлуком Народне 

скупштине Републике Србије изабран дана 16.12.2009. године („Сл. гласник 

РС“, бр. 104/2009), а реизабран на период од 5 година на предлог удружења 

издавача електронских медија чији чланови имају најмање 30 дозвола за 

пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга и удружења новинара у 

Републици Србији од којих свако понаособ има најмање 500 чланова, а 

регистрована су најмање три године пре расписивања јавног позива 

 
1 НАПОМЕНА: Напред наведени чланови Савета Републичке радиодифузне агенције (под редним бројем од 1 до 9) 

изабрани су у складу са Законом о радиодифузији („Сл. гласник РС“, бр. 42/2002). Законом о изменама и допунама Закона о 

радиодифузији („Сл. гласник РС“, бр. 97/2004) прописано је да даном избора чланова Савета у складу са Законом о 

радиодифузији из 2002. године, престаје мандат а да се приликом првог избора чланова Савета неће примењивати одредба 

члана 27. став 4. Законом о радиодифузији („Сл. гласник РС“ бр. 42/2002). 
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заједничким договором одлуком Народне скупштине Републике Србије дана 

14.10.2016. године („Сл. гласник РС“, бр. 85/2016). 

21. Гордана Суша на период од 6 година на предлог Удружења радиодифузних 

јавних гласила, удружења новинара, професионалних удружења филмских и 

драмских уметника и професионалних удружења композитора одлуком 

Народне скупштине Републике Србије изабран дана 23.03.2010. године („Сл. 

гласник РС, бр. 18/2010). 

22. Милош Рајковић на период од 6 година на предлог Надлежног одбора 

Народне скупштине Републике Србије одлуком Народне скупштине 

Републике Србије изабран дана 05.05.2011. године („Сл. гласник РС“, бр. 

30/2011). 

23. Слободан Вељковић на период од 6 година на предлог Надлежног одбора 

Народне скупштине Републике Србије одлуком Народне скупштине 

Републике Србије изабран дана 05.05.2011. године („Сл. гласник РС“, бр. 

30/2011). 

24. Божидар Николић на период од 6 година на предлог Надлежног одбора 

Народне скупштине Републике Србије одлуком Народне скупштине 

Републике Србије изабран дана 05.05.2011. године („Сл. гласник РС“, бр. 

30/2011). 

25. Ђорђе Возаревић на период од 5 година на предлог Надлежног одбора 

Народне скупштине Аутономне покрајине Војводине одлуком Народне 

скупштине Републике Србије изабран дана 14.10.2016. године („Сл. гласник 

РС“, бр. 85/2016). 

26. Зоран Симијановић на период од 5 година на предлог удружења филмских, 

сценских и драмских уметника и удружења композитора у Републици 

Србији, ако су регистрована најмање три године пре расписивања јавног 

позива заједничким договором одлуком Народне скупштине Републике 

Србије изабран дана 27.12.2019. године („Сл. гласник РС“, бр. 94/2019). 

27. Слободан Цвејића на период од 5 година на предлог надлежног одбора 

Скупштине Аутономне покрајине Војводине одлуком Народне скупштине 

Републике Србије изабран дана 14.02.2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 

13/2020). 

28. Горан Петровић први пут је за члана Савета изабран 31.03.2011. године 

одлуком Народне скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 

23/2011) на предлог овлашћеног предлагача Конференције универзитета 

Србије, а реизабран је 27.12.2016. године („Сл. гласник РС“, бр. 106/2016) на 

предлог универзитета акредитованих у Републици Србији; 

 

2.2. Председник и заменик председника Савета 

 

Председник Савета представља и заступа Регулатора, руководи радом Савета, 

потписује одлуке Савета и стара се о њиховом извршавању, одговара за пословање и 

законитост рада Регулатора, стара се о обезбеђивању јавности рада Регулатора и 

обавља друге послове утврђене законом. 

 

Председника и заменика председника Савет бира из својих редова 

двотрећинском већином гласова укупног броја чланова. 

 

Председник Савета представља и заступа Регулатора, а у случају његове 

спречености заменик председника Савета 
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Актуелна председница Савета је Оливера Зекић, а од 05. маја 2022. године 

заменик председнице Савета је Милорад Вукашиновић. 

 

До истека мандата 31.03.2022. године функцију заменика председнице Савета 

вршио је Горан Петровић. 

 

Претходни председници и заменици председника Савета: 

 

Ненад Цекић изабран је за председника Савета дана 04.06.2003. године, a након 

избора чланова Савета у складу Изменама и допунама Закона о радиодифузији дана 

27.05.2005. године Ненад Цекић изабран је за председника Савета, а Александар Васић 

за заменика председника Савета; Епископ јегарски др Порфирије изабран је за 

председника Савета, а Горан Караџић за заменика председника Савета дана 29.07.2008. 

године; Епископ јегарски др Порфирије изабран је за председника Савета, а Горан 

Караџић за заменика председника Савета дана 26.02.2010. године; Горан Караџић 

изабран је за председника Савета, а Горан Петровић за заменика председника Савета 

дана 30. маја 2014. године; Горан Петровић заменик председника Савета вршио је 

функцију председника Савета од дана 10.02.2016. године до избора новог председника 

Савета. 

 

2.3. Стручне службе Регулатора 

 

Питање стручних и административних послова регулисано је чланом 5. став 4. 

ЗЕМ, којим је предвиђено да се „за вршење стручних и административних послова 

образује стручна служба Регулатора чија се основна правила организације и начин рада 

прописује Статутом”. 

 

Савет је, на седници одржаној 30. октобpa 2014. године, донео Статут, који је у 

складу са законском процедуром упућен Народној скупштини Републике Србије на 

сагласност. Како Народна скупштина Републике Србије још увек није разматрала 

наведени акт, Регулатор примењује одредбе Статута РРА и акта о систематизацији и 

унутрашњој организацији.2 

 

У складу са важећим Правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова и задатака Републичке радиодифузне агенције послови у 

Стручној служби Регулатора систематизују се на следећи начин: 

 

За обављање радних задатака и послова из надлежности Стручне службе, 

образују се основне унутрашње организационе јединице: 

 

1) Канцеларија Савета Агенције; 

2) Служба општих послова; 

3) Правна служба; 

4) Служба за надзор и анализу програма емитера и 

5) Финансијска служба. 

 

 
2 НАПОМЕНА: У наставку Информатора даје се преглед организационе структуре према важећем Статуту и Правилнику 

о унутрашњој организацији и систематизацији. Ажурирање и усклађивање са новим Статутом и општим актима биће 

извршенo одмах по добијању сагласности Народне скупштине Републике Србије и објављено у овом Информатору. 
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Уколико је обављање радних задатака и послова из надлежности Агенције 

везано за места ван седишта Агенције, а обим тих послова је већи и дуготрајнији, могу 

се образовати одељења појединих служби Агенције ван места седишта. Одлуку о 

образовању одељења и њиховим пословима и радним задацима, дужини обављања тих 

послова, као и о потребном броју извршилаца доноси Савет на начин и у поступку на 

који се доноси и овај Правилник у складу са одредбом члана 33. Закона о 

радиодифузији и одредбама чланова 45. и 47. Статута Агенције. 

 

Међусобни однос организационих јединица заснива се на остваривању сарадње 

у којој се размењују подаци, информације, обавештења и искуства којима располажу и 

до којих долазе у обављању својих послова и задатака. У циљу остваривања те сарадње 

и координације одржавају се периодични састанци и колегијуми руководилаца 

организационих јединица. 

 
На челу сваке организационе јединице налазе се начелници тако да се, у 

остваривању што боље сарадње и координације, одржавају редовни и периодични 

састанци и колегијуми начелника организационих јединица. 

 

2.3.1.Канцеларија Савета 

 

Извршни директор 

 

Извршни директор обавља послове из делокруга председника Савета везане за 

руковођење Стручном службом и пословањем Агенције у случају одсуства и 

спречености председника Савета, односно заменика председника Савета.  

 

Извршни директор послове и задатке обавља по налогу и уз сагласност 

председника Савета, а у случају његове спречености уз сагласност заменика 

председника Савета. 

 

Извршног директора именује и разрешава председник Савета. 

 

Извршна директорка је Рајка Галин-Ћертић, тел: 011/2028-700 факс: 011/2028-

745, електронска пошта: rajka.galin@rem.rs. 

 

Помоћник директора за правна питања 

 

Помоћник директора за правна питања припрема седнице Савета, даје тумачења 

и стручна мишљења у вези са применом прописа, која се односе на питања везана за 

одлуке Савета и њихову законитост, као и на питања везана непосредно за одлуке 

председника Савета, а у случају његове спречености, на одлуке заменика председника 

Савета, које се односе на руковођење Саветом.  

 

На основу одлуке Савета даје тумачења и стручна мишљења члановима Савета 

везана за њихов рад у одређеном делокругу послова из надлежности Савета. Помоћник 

директора за правна питања даје стручна мишљења начелнику Правне службе у вези са 

тумачењем и применом правних прописа. Помоћник директора за правна питања 

заступа Агенцију. 

 

mailto:rajka.galin@rem.rs
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Помоћника директора за правна питања именује и разрешава председник 

Савета. 

 

Члан Савета запослен у Агенцији 

 

Учествује у раду Савета, доношењу и спровођењу одлука Савета, представља 

Савет пред другим и међународним институцијама и обавља и друге послове и задатке 

по овлашћењу председника Савета. 

 

Генерални секретар Агенције 

 

Генерални секретар Агенције обавља стручне, техничке и друге послове 

непходне за обезбеђивања законитог, квалитетног и ажурног остваривања радних 

активности и послова. 

 

Генералног секретара Агенције именује и разрешава председник Савета. 

 

Генерални секретар је Милан Тодоровић, тел: 011/2028-700, факс: 011/2028-745, 

електронска пошта: milan.todorovic@rem.rs 

 

Секретар Канцеларије Савета 

 

Секретар Канцеларије Савета обавља све стручне и административно-техничке 

послове непосредно везане за рад председника Савета, заменика председника Савета и 

чланове Савета. 

 

Секретара Канцеларије Савета именује и разрешава председник Савета. 

 

Секретарка Канцеларије Савета је Драгана Таљић, тел: 011/2028-703, факс 

011/2028-754, електронска пошта: dragana.taljic@rem.rs 

 

Координатор за међународну сарадњу 

 

Координатор за међународну сарадњу прати, прикупља и анализира документа 

и међународне стандарде везане за делокруг рада Савета и Агенције, обавља послове 

сарадње са другим институцијама и међународним организацијама,  

 

Координатора за међународну сарадњу именује и разрешава председник Савета. 

 

 Координаторка за међународну сарадњу je Јелена Коло, тел: 011/2028-700, факс 

2028-745, електронска пошта jelena.kolo@rem.rs. 

 

Интерни ревизор 

 

Интерни ревизор обавља послове ревизије система, ревизију усаглашености 

финансијских и других економских аката Агенције са важећим законским прописима, 

идентификује, обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке користећи 

независну процену области коју је ревидирао. 

 

Интерног ревизора именује и разрешава председник Савета.  

mailto:milan.todorovic@rem.rs
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 Интерна ревизорка је Нела Живковић тел: 011/2028-700, факс: 011/2028-745, 

електронска пошта: nela.zivkovic@rem.rs. 

Портпарол 

 

Портпарол обавља све послове планирања и вршења надзора односа са 

јавношћу Агенције према другим институцијама, организацијама и др., врши послове 

организације и даје смернице за иступање чланова Савета.  

Портпарола именује и разрешава председник Савета. 

 

Лице за безбедност и здравље на раду 

 

Лице за безбедност и здравље на раду обавља све стручне и техничке и друге 

послове непходне за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду 

запослених који учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној 

околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у 

вези са радом. 

Лице за безбедност и здравље на раду именује и разрешава председник Савета. 

 

Лице за безбедност и здравље на раду је Саша Булатовић тел: 011/2028-700 

факс: 011/2028-745, електронска пошта: sasa.bulatovic@rem.rs. 

 

2.3.2. Служба општих послова 

 

Служба општих послова обавља стручне, техничке и друге послове непходне за 

обезбеђивања законитог, квалитетног и ажурног остваривања радних активности и 

послова. 

 

У Служби општих послова систематизују се послови на следећи начин: 

 

1. начелник; 

2. самостални стручни сарадник за односе са јавношћу и међународне односе; 

3. виши технички секретар, 

4. технички секретар, 

5. инжењер за информатичку подршку, 

6. администратор мрежних сервиса и базе података, 

7. администратор сајта, 

8. радник на обезбеђењу и техничким пословима, 

9. возач, 

10. дактилограф, 

11. архивар, 

12. референт у писарници, 

13. кафе куварица, 

14. радник на одржавању чистоће - хигијеничар. 

 

Начелник Службе општих послова за свој рад непосредно је одговаран 

председнику Савета. 

 

Начелник Службе општих послова је Владимир Томић, тел: 011/2028-000, факс: 

011/2028-745, електронска пошта: vladimir.tomic@rem.rs. 

 

mailto:nela.zivkovic@rem.rs
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2.3.3. Правна служба 

 

Правна служба обавља правне и управне послове који се односе на решавање у 

управном поступку, као и послове у вези са управним споровима покренутим против 

коначних одлука Агенције. Правна служба израђује: писмене отправке одлука Савета у 

вези са поступком издавања дозвола за емитовање програма, забране емитовања 

програма лицима којима није издата дозвола и одузимања дозвола за емитовање 

програма емитерима, подзаконска општа акта, радне материјале општих аката о начину 

функционисања Агенције који проистичу из других закона и предлаже усклађивање 

прописа Агенције са прописима ЕУ из области радиодифузије. Правна служба израђује 

информације ради одлучивања Савета, стручне извештаје за потребе Савета, као и 

периодичне извештаје који се достављају Савету. Правна служба стара се о 

остваривању права запослених и води евиденцију из области радног права и др. Правна 

служба даје мишљења и тумачења одредби и примене закона и подзаконских аката на 

основу одлуке Савета, председника Савета или заменика председника Савета, као и на 

захтев емитера. Запослени у Правној служби раде и са странкама. 

 

У Правној служби систематизују се послови на следећи начин: 

 

1. начелник,  

2. виши правни саветник, 

3. службеник за јавне набавке, 

4. правни саветник, 

5. правник 

6. правник-лице за родну равноправност 

 

Начелница Правне службе је Душица Недељковић, тел: 011/2028-700, факс: 

011/2028-745, електронска пошта: dusica.blagojevic@rem.rs. 

 

2.3.4. Служба за надзор и анализу програма емитера 

 

Служба за надзор и анализу програма емитера организује, прикупља, 

систематизује и анализира податке о програму емитера, води рачуна о поштовању 

општих програмских стандарда и реализује послове надзора над радом емитера у циљу 

контроле поштовања одредби услова под којима је издата дозвола емитеру. У Служби 

за надзор и анализу програма емитера обављају се послови: уношења података о 

програму емитера; класификацији програма према утврђеним параметрима; 

утврђивања поштовања обавеза емитера утврђених Законом о радиодифузији, Законом 

о оглашавању, Кодексом понашања емитера, препорука, упутстава и 

општеобавезујућих упустава; израде периодичних извештаја који се достављају 

Савету; анализирају програми носилаца јавног радиодифузног сервиса у вези са 

поштовањем њихових обавеза у остваривању општег интереса; анализирају програми 

емитера у погледу заштите малолетника, примене прописа о ауторском и сродним 

правима; спречавање емитовања програма који садрже информације којима се 

подстиче дискриминација, мржња или насиље. Служба за надзор и анализу програма 

емитера анализира програме емитера по свим параметрима и критеријумима који 

произилазе из законских и програмских обавеза емитера и анализира, припрема и 

израђује упоредне и друге извештаје о програму емитера на основу одредби Закона о 

радиодифузији, Кодекса понашања емитера, Закона о оглашавању, као и препорука, 

упутстава и општеобавезујућих упустава Савета. Служба за надзор и анализу саставља 
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самостални образложени извештај којим се констатује да је емитер прекршио Закон о 

радиодифузији, Закон о оглашавању и прописе донете од стране Агенције. Служба за 

надзор и анализу програма емитера поступа по представкама и приговорима везаним за 

рад емитера, а образложене извештаје доставља Савету. У овој Служби настаје 

квалитетна, тачна и проверена, поуздана база основних података о програму емитера, а 

на основу којих се изводе сложени аналитички и упоредни извештаји о програму 

емитера. 

 

У Служби за надзор и анализу програма емитера систематизују се послови на 

следећи начин: 

 

1. начелник; 

2. заменик начелника; 

3. аналитичар пројеката; 

4. самостални медијски аналитичар; 

5. виши медијски аналитичар; 

6. аналитичар програма емитера и 

7. асистент аналитичара програма емитера. 

 

Начелник Службе за надзор и анализу прогрема емитера је Стевица Смедеревац, 

тел: 011/2028-700, факс: 011/2028-745, електронска пошта: stevica.smederevac@rem.rs, а 

заменик Марио Брудар, тел:011/2028-700, факс: 011/2028-745, електронска пошта: 

mario.brudar@rem.rs. 

 

2.3.5. Финансијска служба 

 

У оквиру Финансијске службе обављају се следећи послови финансијског 

књиговодства: вођење аналитике, помоћних књига и евиденција; рачуноводствено 

планирање, рачуноводствени надзор и контрола, рачуноводствено извештавање и 

информисање. Финансијска служба саставља и доставља Савету периодичне и 

годишње финансијске извештаје. Финансијска служба обавља послове: благајничког 

пословања; обрачуна зарада, накнада зарада и других примања запослених; обрачуна и 

плаћања по уговорима о делу, ауторским и другим уговорима; обрачуна и плаћања 

пореза, доприноса и других обавеза плаћања. У оквиру Финансијске службе састављају 

се и достављају пореске пријаве и други прописани обрачуни и евиденције, извршава 

наплата и плаћање преко динарских и девизних рачуна и воде пословне књиге у 

електронској форми. 

 

У Финансијској служби систематизују се послови на следећи начин: 

 

1. начелник  

2. виши економски саветник  

3. економисти. 

 

Начелница Финансијске службе је Мелина Раца, тел:011/2028-700, факс: 

011/2028-745, електронска пошта: melina.raca@rem.rs. 

 

 

 

 

mailto:stevica.smederevac@rem.rs
mailto:mario.brudar@rem.rs
mailto:melina.raca@rem.rs
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Квалификациона структура запослених у организационим јединицама: 

 

Структура запослених према стручној спреми 

Магистар 2 

Висока стручна спрема 53 

Виша стручна спрема  2 

Средња стручна спрема 21 

УКУПНО 78 

 

 

 
 

 

Графички приказ организационе сктруктуре 

 

 
 

2

53

2

21
Магистарски 2

Висока стручна 

спрема 53

Виша стручна 

спрема 2

Средња стручна 

спрема 21
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3. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА  

 

Овлашћења, права и надлежности Регулатор предузима, спроводи, остварује и 

поступа на основу следећих законских и других прописа: 

 

1. Закон о електронским медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 6/16-др. закон 

и 129/21) 

2. Закон о оглашавању („Сл. гласник РС“, бр. 6/16, 52/19-др.закон) 

3. Закон о јавним медијским сервисима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 103/15, 

108/16, 161/20 и 129/21) 

4. Закон о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 

и 12/16-аутентично тумачење) 

5. Закон о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“ бр. 44/10, 60/2013 

- одлука УС, 62/14 и 95/18-др. закон); 

6. Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-

аутентично тумачење); 

7. Закон о ауторскoм и сродним правима („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 99/11, 

119/12, 29/16-одлука УС и 66/19); 

8. Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права 

интелектуалне својине („Сл. гласник РС“, бр. 46/06, 104/09-др. закон и 

129/21) 

9. Закон о потврђивању Европске конвенције о прекограничној 

телевизији („Сл. гласник РС“, бр. 42/2009) 

10. Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији у 

периоду 2020-2025. године („Сл. гласник РС", бр. 11/2020) 

 

У свом раду Регулатор примењује и: 

 

1) Статут Републичке радиодифузне агенције  

2) Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 

3) Правилник о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се 

закон не примењује, друштвених и других посебних услуга у Регулаторном 

телу за електронске медије и Правилник о допуни Правилника о начину 

обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, 

друштвених и других посебних услуга у Регулаторном телу за електронске 

медије 

4) Кодекс понашања чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије 

5) Повеља о интерној ревизији 

6) Стратегија управљања ризицима 

7) Пословник о раду Савета; 

8) Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и 

задатака радних места; 

9) Колективни уговор код послодаваца Регулаторног тела за електронске 

медије. 

10) Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама у 

Регулаторном телу за електронске медије 
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4. НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊЕ САВЕТА 

 

Рад Савета је јаван. 

Савет ради на седницама.  

 

Седнице Савета могу бити:  

- редовне, које се одржавају по правилу два пута месечно, осим у периоду од 15. 

јула до 31. августа,  

- ванредне, које се одржавају у периоду од 15. јула до 31. августа, као и између 

редовних седница,  

- по хитном поступку и,  

- свечане, која се одржавају поводом дана Агенције. 

 

О припремању и одржавању седница Савета стара се председник, односно 

заменик председника Савета, уз помоћ помоћника директора за правна питања и 

других запослених у Канцеларији Савета, који се старају о обављању стручних послова 

у вези са сазивањем и одржавањем седница. 

 

Дневни ред седнице прелаже председник Савета. 

 

Савет ради у кворуму који чине најмање пет чланова. 

 

Савет доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова, осим ако је ЗЕМ-

ом или Статутом одређено да одлучује двотрећинском већином. 

 

У складу са Пословникoм о раду Савета, након усвајања Записника на редовној 

седници исти се објављује на интернет сајту Регулатора. 

 

У периоду од оснивања 2003. године до 01.06.2022. године Савет је одржао 

укупно 721 седницу Савета, од тога 266 редовних, 444 ванредних и 11 хитних на којим 

је донето 12.453 одлука. 

 

 

5. ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА РЕГУЛАТОРА 

 

 Чланом 22. ЗЕМ, утврђен је делокруг рада Регулатора: 

 

1) утврђује Предлог стратегије развоја медијске услуге радија и аудио-

визуелних медијских услуга у Републици Србији, и доставља је, поштујући 

законом предвиђену процедуру, Влади на усвајање;  

2) доноси Статут; 

3) доноси општа подзаконска акта предвиђена законом; 

4) издаје дозволе за пружање медијске услуге телевизије и линеарне медијске 

услуге радија (у даљем тексту: дозвола); 

5) ближе уређује поступак, услове и критеријуме за издавање дозвола у складу 

са одредбама овог закона и прописује образац и садржину те дозволе;  

6) издаје одобрења за пружање медијске услуге на захтев и ближе уређује 

поступaк издавања одобрења; 

7) води Регистар медијских услуга и евиденцију пружалаца медијских услуга 

на захтев; 
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8) контролише рад пружалаца медијских услуга и стара се о доследној 

примени одредаба овог закона; 

9) изриче мере пружаоцима медијских услуга у складу са овим законом; 

10) прописује правила која су обавезујућа за пружаоце медијских услуга, a 

посебно она којима се обезбеђује спровођење Стратегије из тачке 1. овог 

става; 

11) одлучује о пријавама у вези са програмским деловањем пружалаца 

медијских услуга; 

12) ближе утврђује логичку нумерацију канала;  

13) даје мишљење надлежним државним органима у вези са приступањем 

међународним конвенцијама које се односе на област пружања медијских 

услуга; 

14) даје иницијативу за доношење и измену закона, других прописа и општих 

аката ради ефикасног обављања послова из свог делокруга рада; 

15) утврђује ближа правила која се односе на програмске садржаје а у вези са 

заштитом достојанства личности и других личних права, заштитом права 

малолетника, забраном говора мржње и др; 

16) врши анализе релевантног медијског тржишта, у сарадњи са телом 

надлежним за заштиту конкуренције, у складу са методологијом 

прописаном актом који доноси Регулатор; 

17) врши истраживања потреба корисника медијских услуга и штити њихове 

интересе; 

18) сарађује и координира свој рад са телом надлежним за електронске 

комуникације и телом надлежним за заштиту конкуренције, као и са другим 

регулаторним телима у складу са овим законом; 

19) подстиче очување и заштиту српске културе и језика, као и културе и језика 

националних мањина; 

20) подстиче унапређење доступности медијских услуга oсобама са 

инвалидитетом; 

21) подстиче развој стваралаштва у области радија, телевизије и других аудио-

визуелних медијских услуга у Републици Србији; 

22) подстиче развој професионализма и високог степена образовања запослених 

у електронским медијима у Републици Србији, као и унапређење 

уређивачке независности и аутономије пружалаца медијских услуга; 

23) обавља и друге послове у складу са законом.  

 

Пословe из става 1. тачка 3), 4), 5), 6), 9), 10), 12) и 15) Регулатор обавља као 

поверене послове. 

 

Регулатор је дужан да за прописе које доноси на основу става 1. тачка 3), 5), 10), 

12) и 15) прибави мишљење о њиховој уставности и законитости и да их објави у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.  

 

Ради ефикаснијег сповођења ЗЕМ, Регулатор, у складу са чланом 25. ЗЕМ, 

доноси правилнике, упутства и препоруке:  

 

1) Правилником Регулатор ближе разрађује поједине одредбе закона.  

2) Упутством се ближе уређује начин на који Регулатор примењује одредбе 

закона или другог прописа који се односи на обавезе у вези са програмским 

садржајима. 
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3) Регулатор доноси препоруку у случају да постоји неуједначена дозвољена 

пракса пружалаца медијских услуга у примени одредаба ЗЕМ које се односе 

на програмске садржаје, ако је у интересу корисника медијских услуга да се 

успостави јединствена пракса ради унапређења начина пружања тих услуга. 

Препорука не обавезује пружаоце медијских услуга. 

 

Правилник и упутство се објављују у „Службеном гласнику Републике Србије“, 

а препорука на веб-сајту Регулатора. 

 

Важећа подзаконска акта: 

1. Правилник о поступку именовања чланова Управног одбора Јавног 

медијског сервиса („Сл. гласник РС“, бр. 143/2014) 

2. Правилник о заштити права малолетника у области пружања медијских 

услуга („Сл. гласник РС“, бр. 25/2015) 

3. Правилник о начину формирања Листе најважнијих догађаја од посебног 

значаја за све грађане и остваривању права на приступ догађајима од 

великог интереса за јавност („Сл. гласник РС“, бр. 25/2015) 

4. Правилник о начину изрицања мера пружаоцима медијских услуга („Сл. 

гласник РС“, бр. 25/2015) 

5. Правилник o прeлaску сa aнaлoгнoг нa дигитaлнo eмитoвaњe тeлeвизиjскoг 

прoгрaмa и приступу мултиплeксу („Сл. гласник РС“, бр. 86/14, 18/15, 

30/15, 50/15) 

6. Правилник о спровођењу наградних такмичења у области пружања 

медијских услуга („Сл. гласник РС“, бр. 55/2015) 

7. Правилник о заштити људских права у области пружања медијских 

услуга („Сл. гласник РС“ бр. 55/2015) 

8. Правилник о поступку за издавање дозволе за пружање медијске услуге на 

основу спроведеног јавног конкурса („Сл. гласник РС“, бр. 63/2015) 

9. Правилник о поступку за издавање дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева („Сл. гласник РС“, бр. 63/2015) 

10. Правилник о критеријумима и начину повећања удела европских аудио-

визуелних дела („Сл. гласник РС“, бр. 72/2015) 

11. Упутство о начину примене одредаба Закона о електронским медијима које 

уређују сопствену продукцију („Сл. гласник РС“, бр. 72/2015) 

12. Правилник о поступку издавања сагласности на акт о преносу дозволе за 

пружање медијске услуге и поступању по пријави промене власничке 

структуре („Сл. гласник РС“, бр. 93/2015) 

13. Правилник о минималним условима за пружање медијске услуге и 

критеријумима за одлучивање у поступку издавања дозволе за пружање 

медијске услуге на основу спроведеног јавног конкурса („Сл. гласник РС“, 

бр. 46/2016) 

14. Правилник о минималним техничким и организационим условима за 

издавање дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева пружаоца 

медијске услуге („Сл. гласник РС“, бр. 46/2016) 

15. Правилник о уступању неискоришћених права јавних медијских сервиса на 

емитовање радијских, телевизијских и других медијских садржаја од 

изузетног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 46/2016) 

16. Правилник о оглашавању и спонзорству у електронским медијима („Сл. 

гласник РС“ бр. 101/2016) 
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17. Правилник о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за 

пружање медијске услуге („Сл. гласник РС“, бр. 104/2016) 

18. Правилник о поступку издавања одобрења за пружање медијске услуге на 

захтев („Сл. гласник РС“ бр. 108/2016) 

19. Обавезујући критеријуми за ближе уређивање логичке нумерације канала 

(„Сл. гласник РС“, бр. 23/2019) 

20. Правилник о начину извршавања обавеза јавних медијских сервиса током 

изборне кампање („Сл. гласник РС“, број 18/2022) 

 

Важеће препоруке: 

 

1. Препорука комерцијалним пружаоцима медијских услуга о начину 

понашања током изборне кампање 

2. Препорука о већој доступности програмских садржаја особама са 

инвалидитетом од 24.04.2019. године 

3. Препорука о примени техничких мера ради обезбеђења одговарајуће 

уређивачке контроле приликом емитовања ријалити програмских садржајам 

од 07.11.2016. године 

4. Препорука о времену емитовања ријалитија „присилног окружења“ од 

19.11.2015. године 

5. Препорука о начину обавештавања о пласирању робе у емисијама које нису 

сопствена продукција пружаоца медијске услуге од 07.10.2015. године 

6. Препорука о начину емитовања саопштења од јавног интереса и позива на 

добротворне акције од 15.04.2015. године 

7. Препорука о начину коришћења титлова и знаковног језика од 09.02.2015. 

године 

8. Интерпретативно саопштење Савета РЕМ у вези са начином спровођења 

одређених одредаба ЗЕМ које уређују аудио-визуелне комерцијалне 

комуникације од 01.10.2014. године 

 

 

6. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 

• Адресa за електронску пошту и контакт телефон: office@rem.rs, 011/2028-

700 

• Матични број органа: 1748854  

• Порески идентификациони број (ПИБ): 102945724 

• Седиште Регулатора: Трг Николе Пашића 5 11103 Београд 

• Радно време Регулатора је сваким радним даном од 7:30 до 16:30 часова. 

Субота и недеља су нерадни дани 

• Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја су, од 15. априла 2016. године, Извршна 

директорка Рајка Галин Ћертић и начелница Правне службе Душица 

Недељковић (тел: 011/2028-700, е-mail: office@rem.rs) 

• Прилаз лицима с посебним потребама могућ је с обзиром на то да је зграда 

приступачна са две стране (Трг Николе Пашића и Безистан). Зграда поседује 

лифтове. 

 

У раду Регулатора у потпуности је заступљено начело јавности. 

 

http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20izvr%C5%A1avanja%20obaveza%20javnih%20medijskih%20servisa%20tokom%20predizborne%20kampanje.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20izvr%C5%A1avanja%20obaveza%20javnih%20medijskih%20servisa%20tokom%20predizborne%20kampanje.pdf
mailto:office@rem.rs
mailto:office@rem.rs
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Регулатор је дужан, да у складу са законом којим се уређује слободан приступ 

информацијама од јавног значаја, на свом веб-сајту, без накнаде, учини јавно 

доступним донета акта, као и друге потпуне и ажуриране податке и информације из 

свог делокруга, а нарочито: 

 

1) Стратегију развоја медијске услуге радија и аудио-визуелних медијских 

услуга у Републици Србији; 

2) Прописе за примену овог закона и друге опште акте Регулатора; 

3) Јавне конкурсе за издавање дозвола; 

4) Одлуке донете по јавним конкурсима са образложењима; 

5) Податке из регистра и евиденције; 

6) Пресуде у управним споровима покренутим против решења Регулатора; 

7) Одлуке којима се изричу мере у складу са овим законом са образложењима; 

8) Годишњи извештај Регулатора; 

9) Финансијски план, финансијске извештаје и извештаје овлашћеног 

ревизора; 

10) Одлуке по пријавама физичких и правних лица; 

11) Стручна мишљења, студије и анализе наручене за потребе Регулатора; 

12) Позив и програм јавне расправе, као и извештај о спроведеној јавној 

расправи; 

13) Записнике са седница Савета Регулатора. 

 

 

7. ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

Право на слободан приступ информацијама од јавног значаја код Регулатора 

остварује се на начин и по поступку предвиђеном одредбама Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја (,,Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 

36/10 и 105/21).  

 

Посебна форма захтева за остваривање права на приступ информацијама од 

јавног значаја није прописана, али је потребно да исти садржи све елементе предвиђене 

чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, као и да не 

постоје разлози за искључење и ограничење слободног приступа информацијама од 

јавног значаја, утврђени члановима 9. до 14. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја.  

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети у писменој 

форми (на адресу Регулаторно тело за електронске медије, Трг Николе Пашића, бр. 5, 

11103 Београд, факс: 011/2028-745) или у електронској форми (на e-mail: 

office@rem.rs). 

 

7.1. Врсте информација којима регулатор омогућава приступ  

 

Врсте информација које су настале у раду или у вези са радом Регулатора су 

следеће: одлуке, жалбе, молбе, решења, закључци, уговори, тонски и видео снимци, 

записници са седница, дописи грађана, примљена електронска пошта, документација о 

извршеним плаћањима, документа запослених, документација о спроведеним 

конкурсима, службене белешке, пријаве грађана и ПМУ. 

 

mailto:office@rem.rs
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Све информације којима располаже, а које су настале у његовом раду или у вези 

са његовим радом, Регулатор ће саопштити тражиоцу информације, односно ставити на 

увид документ који садржи тражену информацију или му издати копију докумената у 

складу с одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 

осим у случајевима када је то право ограничено овим законом. 

 

У раду Регулатора у потпуности је заступљено начело јавности. Грађанима и 

ПМУ је омогућено обраћање путем пријава, телефона и непосредног приступа, по 

заказаном термину.  

 

По захтеву за непосредан увид у предмет, искључења и ограничења се односе 

према Закону о слободном приступу информација од јавног значаја (чланови 9., 10. и 

14.), када право на приступ информацијама од јавног значаја: 

 

1) угрожава живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица; 

2) угрожава, омета или отежава спречавање или откривање кривичног дела, 

оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење 

судског поступка, извршење пресуде или спровођење казне, или који други 

правно уређени постпуак, или фер поступање и правично суђење; 

3) озбиљно угрожава одбрану земље, националну или јавну безбедност, или 

међународне односе; 

4) битно умањује способност државе да управља економским процесима у 

земљи, или битно отежао остварење оправданих економских интереса; 

5) учинио доступним информацију или документ за који је прописима или 

службеним актом заснованим на закон одерђено да се чува као државна, 

службена, пословна или друга тајна, односно који је доступан само 

одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке 

правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу 

над интересом за приступ информацијама.  

 

Регулатор не мора заинтересованом лицу да омогући права на приступ 

информацијама, уколико су оне већ објављене и доступне у земљи или на интернету.  

 

Уколико тражена информација од јавног значаја може да се издвоји од осталих 

информација у документу у које Регулатор није дужан заинтересованом лицу да 

омогући увид, Регулатор ће омогућити увид у део документа који садржи само 

издвојену информацију.  

 

Регулатор неће заинтересованом лицу да омогући остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја ако то лице злоупотребљава права на приступ 

информацијама од јавног значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често, када се 

понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или када се тражи 

превелики број информација.  

 

Регулатор неће заинтересованом лицу омогућити остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на 

углед или које друго право лица на које се тражена информација лично односи, осим: 

 

1) ако је лице на то пристало; 
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2) ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а 

нарочито ако се ради о носиоцу државне и политичке функције и ако је 

информација важна с обзиром на функцију коју то лице врши; 

3) ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са приватним 

животом, дало повода за тражење информације. 

 

Регулатор ће ограничити увид уколико је седница на којој гласају чланови 

Савета затворена за јавност, јавности се саопштава само резултат гласања, а 

појединачно гласање се уноси у записник који се затим архивира. Одлуком већине 

присутних чланова Савета седница или делови седнице могу да буду затворени. 

Већином присутних чланова Савет може да одлучи да јавно гласање буде на 

затвореном делу седнице или да се изјашњавање обавља тајним гласањем, на начин 

предвиђен Статутом Регулатора. 

 

7.2.Начин подношења захтева 

 

Захтев мора да садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, 

као и што прецизнији опис информације која се тражи, а може да садржи и друге 

податке које олакшавају проналажење тражене информације. Подносилац захтева не 

мора да наведе разлог тражења информације. 

Подносилац захтева се обраћа Регулатору, односно овлашћеним лицима за 

поступање по захтевима на слободан приступ информацијама од јавног значаја у 

Регулатору. 

 

Захтев заинтересованих лица за остваривање права на приступ информацијама 

од јавног значаја може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење 

тражене информација. 

 

Уколико заинтересовано лице поднесе неуредан захтев, без основних података 

прописаних Законом о слободном приступу информација од јавног значаја, Регулатор 

ће поучити то лице како те недостатке да отклони, односно доставиће упутство о 

допуни захтева. 

 

Ако заинтересовано лице не отклони недостатке у року од 15 дана од дана 

пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, 

Регулатор ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног. 

 

Приступ информацијама Регулатор омогућава и на основу усменог захтева 

заинтересованог лица, који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у 

посебну евиденцију и премењују се рокови као да је захтев поднет писмено.  

 

7.3.Одлучивање по захтеву 

 

Регулатор, најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, обавештава 

заинтересовано лице о поседовању информације, ставља на увид документ који садржи 

тражену информацију, односно издаје или упућуј копију тог документа.  

 

Уколико Регулатор није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 

дана од дана пријема захтева обавести заинтересовано лице о поседовању 

информације, онда Регулатор обавештава то лице и одређује накнадни рок, који није 
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дужи од 40 дана од дана пријема захтева, о поседовању информације или стављању на 

увид исте. 

 

Увид у документ врши се у службеним просторијама Регулатора, а лицу које 

није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену 

информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.  

 

Заинтересовано лице може да уложи жалбу Поверенику за информације од 

јавног значаја, уколико Регулатор не одговори на захтев у року, у складу са Законом о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

 

Увид у документа која садрже тражену информацију је бесплатан. Копија се 

издаје уз обавезу плаћања накнаде нужних трошкова израде те копије, а у случају 

упућивања и трошкове упућивања. Од обавеза плаћања накнада за израду копије 

ослобођени су новинари када копију документа захтевају ради обављања свог позива, 

удружења за заштиту људских права када копију документа захтевају ради 

остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација односи на 

угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине.  

 

Регулатор издаје копију документа који садржи тражену информацију у облику 

у којем се информација налази. 

 

Тражиоци информација од јавног значаја су најчешће грађани, невладине 

организације, удружења грађана и политичке странке. 

 

У периоду од 2005. до 2020. године поднето је 134 захтева за приступ 

информацијама од јавног значаја и 34 жалби. 

 

У периоду од 01.05.2021. до 01.06.2022. године поднето је 8 захтева за за 

слободан приступ информацијама од јавног значаја и 3 жалбе због непоступања у 

целости по захтеву. 

 

Преглед захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја поднетих 

у периоду од 01.06.2021. до 01.06.2022. године можете погледати ОВДЕ. 

 

 

8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И 

ОБАВЕЗА 

 

Регулатор у оквиру својих надлежности, овлашћења и обавеза према ЗЕМ 

разматра пријаве поднете на основу члана 26. ЗЕМ и изриче мере ПМУ предвиђене 

ЗЕМ. 

 

8.1. Разматрање пријава 

 

Физичка и правна лица, укључујући и ПМУ, имају право да подносе пријаве 

Регулатору у вези са програмским садржајима ПМУ, ако сматрају да се тим садржајима 

вређају или угрожавају њихови лични интереси или општи интерес. Пријава се може 

поднети најкасније у року од 30 дана од дана премијерног или поновљеног емитовања 

спорног садржаја.  

http://www.rem.rs/sr/informator-o-radu/zahtev-za-pristup-informacijama-od-javnog-znacaja/zahtevi-od-01-06-2021-do-01-06-2022-godine
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Регулатор по пријему и разматрању пријаве којом се указује на повреду или 

угрожавање права или правног интереса подносиоца исту доставља без одлагања ПМУ 

са захтевом да се о њој изјасни најкасније у року од 8 дана од дана достављања пријаве. 

 

Ако утврди да је пријава основана, Регулатор изриче мере ПМУ у складу са 

одредбама ЗЕМ, односно подноси захтев за покретање прекршајног и кривичног 

поступка или иницирање другог поступка пред надлежним државним органом, а 

подносиоца пријаве упућује на који начин може да оствари и заштити своје право.  

 

На Интернет страници Регулатора објављен је образац пријаве „Поднесите 

пријаву“, а у вези са садржајем програма који се директно шаље Регулатору 

 

У периоду од 14.08.20143. године до 01.06.2022. године поднето је 1885 пријава, 

а по Закону о радодифузији 10 приговора и 748 представки на програмски садржај 

ПМУ. 

У периоду од 01.06.2021. до 01.06.2022. године Регулатору је поднето 96 пријава 

на програмски садржај пружаоца медијских услуга. 

  

Табеларни приказ пријава поднетих у периоду од 01.06.2021. до 01.06.2022. године  

са прегледом подносиоца пријава 

 Статистика подносиоца пријаве Број пријава 

Физичко лице 69 

НВО 21 

Државни органи 2 

Цивилни сектор 0 

Новинарска удружења 2 

Заштитиник грађана 0 

Остали 2 

Укупно 96 

 

Табеларни приказ пријава поднетих у периоду од 01.06.2021. до 01.06.2022. године  

са најчешћим темама које су биле предмет пријава 

Природа пријаве: Број пријава  

Заштита малолетника 12 

Говор мржње 7 

Оглашавање 8 

Остало 1 

Члан 26. Повреда личног интереса 9 

Члан 26. Повреда општег интереса 32 

Члан 47. став 1. тачка 1) Истинитост објективност 4 

Члан 47. став 1. тачка 5 9 Избори 19 

Заштита људских права 4 

Укупан број пријава 96 

 

  

 
3 Дан ступања на снагу Закона о електронским медијима 

http://www.rem.rs/sr/prijave/podnesite-prijavu
http://www.rem.rs/sr/prijave/podnesite-prijavu
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8.2. Изрицање мера 

 

Регулатор може ПМУ, у складу са чланом 28. став 1. ЗЕМ, изрећи опомену, 

упозорење, привремену забрану објављивања програмског садржаја односно може му 

одузети дозволу, због повреде обавеза које се односе на програмски садржај, 

прописане чланом 47-71. ЗЕМ, као и због повреде услова који су садржани у дозволи 

или одобрењу за пружање медијске услуге у складу са одредбама ЗЕМ. 

 

Опомена се изриче ПМУ који повреди обавезу из члана 28. став 1. ЗЕМ, док се 

упозорење изриче ПМУ који изврши тешку повреду обавезе из истог члана. 

 

Привремена забрана објављивања програмског садржаја изриче се ПМУ који 

изврши нарочито тешку повреду обавезе из члана 28. став 1. ЗЕМ. 

 

Приликом изрицања мера из става 1-3. члана 29. ЗЕМ Регулатор нарочито узима 

у обзир степен одговорности ПМУ као и начин извршења повреде обавезе, побуду из 

које је повреда обавеза учињена, степен угрожавања или повреде заштићеног добра, 

тежину последице која је повредом проузрокована, учесталост понављања радње, 

околност да је према пружаоцу већ изречена мера из става 1-3. члана 29. ЗЕМ и држање 

ПМУ након извршења радње повреде. 

Регулатор је дужан да приликом изрицања опомене, упозорења или привремене 

забране објављивања програмског садржаја, изричито наведе обавезу коју је ПМУ 

повредио, као и да му наложи да предузме мере у циљу отклањања повреде. 

 

Привремена забрана објављивања програмског садржаја изриче се за онај или 

оне делове програмског садржаја чијим пружањем је извршена нарочито тешка 

повреда обавезе, а важи и за истоврсне програмске садржаје без обзира на промену 

назива, времена пружања и других околности од значаја за препознатљивост садржаја. 

 

Привремена забрана објављивања програмског садржаја изриче се у трајању до 

30 дана од дана коначности решења о изрицању те мере, нарочито узимајући у обзир 

учесталост објављивања делова програмског садржаја чијим пружањем је извршено 

кршење обавеза из става 3. овог члана.  

 

Регулатор изриче мере прописане ЗЕМ независно од коришћења других 

средстава правне заштите која стоје на располагању повређеном или другом лицу, у 

складу са одредбама посебних закона. 

 

При изрицању мера ПМУ, Регулатор је дужан да поштује начела објективности, 

непристрасности и пропорционалности, а у току поступка изрицања мере ПМУ мора се 

омогућити да се изјасни о чињеницама које су повод за спровођење поступка. 

 

Изречене мере се уписују у Регистар медијских услуга и објављују на сајту - 

Одлуке Савета, на адреси: http://www.rem.rs/sr/odluke/izrecene-mere  

 

Изречена мера опомене и упозорења брише се из Регистра медијских услуга у 

року од две године од дана њеног изрицања и након тога не може се узимати у обзир 

приликом сваког следећег изрицања мере у поступку који је покренут након брисања 

мере упозорења из Регистра медијских услуга. 

 

http://www.rem.rs/sr/odluke/izrecene-mere
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Мере изречене ПМУ из члана 29. ЗЕМ објављују се уз ознаку „опомена“, 

„упозорење“, односно „привремена забрана објављивања програмског садржаја“, у 

тексту који утврђује Регулатор, у програму ПМУ у првој наредној емисији и још 

једном у програму истог дана или најкасније у року од 24 сата, у времену између 18,00 

и 21,00 сати на телевизији, односно у времену између 7,00 и 10,00 сати на радију, као и 

у штампаном јавном гласилу које се дистрибуира на подручју за које ПМУ има 

дозволу, о трошку ПМУ. 

 

Регулатор је правилником прописао ближа правила о начину изрицања мера. 

 

Пружаоцу медијске услуге који и поред изреченог упозорења, односно 

привремене забране објављивања програмског садржаја, настави да не извршава 

одредбе овог закона или прописа донетих на основу њега или не поштује услове 

предвиђене дозволом, или који не поступи по мерама за отклањање учињених повреда 

које је Савет утврдио, Савет може одузети дозволу. 

 

У периоду од 2004. до 01.06.2022. године Савет је изрекао 116 мера опомене, 54 

меру упозорења, 2 мере привременог одузимања дозволе и 5 мере привремене забране 

објављивања програмског садржаја. 

 

У периоду од 01.06.2021. до 01.06.2022. године Савет је изрекао 2 мерe опомене, 

2 мерe упозорења и 1 меру привремене забране објављивања програмског садржаја 

 

 

9. УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА РЕГУЛАТОР  

 

 Ради лакшег разумевања услуга које Регулатор пружа у свом раду неопходно је 

навести значење израза који се најчешће користе. У том слислу: 

 

• медијска услуга је аудио-визуелна медијска услуга и мeдијска услуга радија; 

• аудио-визуелна медијска услуга је услуга пружања аудио-визуелних 

програмских садржаја неограниченом броју корисника, путем електронских 

комуникационих мрежа, са уређивачком одговорношћу пружаоца услуге, у виду 

телевизијског емитовања, аудио-визуелне медијске услуге на захтев, као и 

аудио-визуелна комерцијална комуникација; 

• медијска услуга радија је услуга пружања аудио садржаја неограниченом 

броју корисника путем електронских комуникационих мрежа са уређивачком 

одговорношћу пружаоца услуге, ради истовременог праћења на основу 

распореда програма (линеарна медијска услуга радија), односно ради праћења у 

времену које одабере корисник на свој захтев на основу каталога програма чији 

избор и организацију врши пружалац (медијска услуга на захтев); 

• пружалац медијске услуге је физичко или правно лице које има уређивачку 

одгoворност за избор аудио-визуелног садржаја аудио-визуелне медијске 

услуге, односно аудио садржаја медијске услуге радија и које одређује начин 

организације садржаја. 

 

Услуге које Регулатор пружа заинтересованим лицима спроводе се у поступку 

на који се примењују одредбе Закона о општем управном поступку, осим ако ЗЕМ није 

другачије одређено.  
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Медијске услуге, према начину пружања, могу бити: 

 

1) линеарне медијске услуге; 

2) медијске услуге на захтев. 

 

Према садржају, медијске услуге могу бити: 

 

1) опште медијске услуге, које обухватају информативне, образовне, 

културне, научне, спортске, забавне и друге програмске садржаје; 

2) специјализоване медијске услуге, које у целини обухватају истоврсне 

програмске садржаје (спортски, културни, музички, образовни, дечји, 

забавни или др); 

3) у целости посвећене телевизијској продаји или самопромоцији. 

 

Медијске услуге у складу са чланом 44. ЗЕМ, пружа: 

 

1) установа јавног медијског сервиса у складу са законом којим се уређује 

рад јавних медијских сервиса; 

2) комерцијални пружалац медијске услуге; 

3) пружалац медијске услуге цивилног сектора. 

 

Пружаоци медијских услуга могу да пружају услугу на територији целе 

Републике Србије, односно једном њеном делу. 

 

У складу са тим, Регулатор издаје дозволе за пружање медијске услуге 

телевизије и линеарне медијске услуге радија на основу расписаног јавног конкурса, на 

захтев пружалаца медијске услуге и одобрење за пружање услуге на захтев. 

 

9.1. Појам и значење термина дозвола  

 

 Дозвола је овлашћење чијим добијањем њен ималац стиче право да своју 

медијску услугу, путем електронских комуникационих мрежа пружа неодређеном 

броју корисника. 

  

Дозвола којом се стиче право пружања медијске услуге издаје се на захтев 

пружаоца медијске услуге. 

  

Дозвола којом се стиче право пружања, путем терестричког аналогног, односно 

дигиталног преноса, услуге телевизијског емитовања, као и медијске услуге радија, 

издаје се на јавном конкурсу. 

  

Поступак издавања дозволе је јаван. Дозвола се издаје физичком или правном 

лицу пружаоцу медијске услуге који је у надлежности Републике Србије, у складу са 

одредбама ЗЕМ и у складу са одредбама закона којим се регулише област јавног 

информисања. 

  

Ималац дозволе не може да буде: 

 

1) Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе; 
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2) привредно друштво, установа или друго правно лице чија су средства у 

целини или делом у јавној својини, односно чији је оснивач Република 

Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе; 

3) политичка странка. 

 

Ималац дозволе је дужан да почне са пружањем медијске услуге у року од 90 

дана од дана достављања дозволе. 

 

Дозвола се издаје на период од осам година. Важење дозволе се може 

продужити на захтев имаоца дозволе који се подноси Регулатору најкасније шест 

месеци пре истека важеће дозволе. 

 

Дозвола престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако: 

 

1) пружалац медијске услуге у писаном облику обавести Регулатора да више 

не намерава да пружа медијску услугу; 

2) се утврди да је пружалац медијске услуге приликом подношења захтева за 

издавање дозволе у захтеву или у документацији поднетој уз захтев навео 

нетачне податке;  

3) пружалац медијске услуге није започео пружање медијске услуге у року 

предвиђеним чланом 87. ЗЕМ; 

4) је пружалац медијске услуге, прекинуо пружање медијске услуге у трајању 

дужем од 30 дана непрекидно или 60 дана са прекидима у току календарске 

године, осим ако је до прекида дошло због више силе; 

5) ималац дозволе у периоду дужем од три месеца не задовољава прописане 

минималне техничке и организационе услове за пружање медијске услуге 

или не обезбеди квалитетну покривеност сигналом у зони покривања, у 

складу са овим законом; 

6) пружалац медијске услуге прекрши одредбе о заштити медијског 

плурализма предвиђене овим законом, као и законом којим се уређује 

област јавног информисања и медија; 

7) Регулатор, након спроведеног поступка у складу са овим законом и 

прописима донетим на основу њега, пружаоцу медијске услуге изрекне 

меру одузимања дозволе због повреде обавеза или због непоштовања услова 

предвиђених дозволом; 

8) пружалац ни у накнадном примереном року не измири обавезу плаћања 

накнаде за пружање медијске услуге;  

9) се услед промене власничке структуре пружаоца медијске услуге, након 

издавања дозволе, не може поуздано утврдити ко над пружаоцем медијске 

услуге има контролу у смислу закона којим се уређује област заштите 

конкуренције;  

10) ималац дозволе предузима правни посао у циљу преноса дозволе, супротно 

одредби члана 78. ст. 1-3. ЗЕМ; 

11) у другим случајевима прописаним ЗЕМ. 

 

Издата дозвола престаје да важи престанком физичког или правног лица које је 

ималац дозволе. 

  

Дозвола којом се стиче право пружања медијске услуге путем терестричког 

аналогног, односно дигиталног преноса може престати да важи пре истека времена на 
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које је издата и ако Регулаторно тело надлежно за област електронских комуникација, 

у складу са одредбама закона којим се уређује област електронских комуникација, 

повуче образац за коришћење радио-фреквенције ПМУ путем терестричког аналогног 

преноса, односно оператору мултиплекса и/или мреже који пружа услугу 

мултиплексирања и/или емитовања и дистрибуције ПМУ путем терестричког 

дигиталног преноса, а не постоји други оператор који би наставио да пружа услугу 

мултиплексирања и/или емитовања и дистрибуције. 

 

Табела основа за престанак важења и укупан број дозвола 

Основ за престанак важења дозволе Број 

У складу са чланом 80. став 1. ЗЕМ-а по коме ималац дозволе не може да 

буде: 1) Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне 

самоуправе; 2) привредно друштво, установа или друго правно лице чија су 

средства у целини или делом у јавној својини, односно чији је оснивач 

Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе; 3) 

политичка странка 

18 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЕМ-а дозвола се издаје на период од осам 

година. Протеком периода важења дозволе  
27 

У складу са чланом 89. став 1. тачка 1) ЗЕМ-а, по коме дозвола престаје да 

важи и пре истека времена на које је издата ако пружалац медијске услуге у 

писаном облику обавести Регулатора да више не намерава да пружа медијску 

услугу 

67 

У складу са чланом 89. став 1. тачка 3) ЗЕМ-а, по коме дозвола престаје да 

важи и пре истека времена на које је издата ако пружалац медијске услуге није 

започео пружање медијске услуге у року предвиђеним чланом 87. овог закона 

1 

У складу са чланом 89. став 1. тачка 4) ЗЕМ по коме дозвола престаје да важи 

и пре истека времена на које је издата ако је пружалац медијске услуге, 

прекинуо пружање медијске услуге у трајању дужем од 30 дана непрекидно 

или 60 дана са прекидима у току календарске године, осим ако је до прекида 

дошло због више силе 

28 

У складу са чланом 89. став 1. тачка 8) ЗЕМ по коме дозвола престаје да важи 

и пре истека времена на које је издата ако пружалац ни у накнадном 

примереном року не измири обавезу плаћања накнаде за пружање медијске 

услуге 

42 

У складу са чланом 89. став 2. ЗЕМ по коме издата дозвола престаје да важи 

престанком физичког или правног лица које је ималац дозволе 
8 

У складу са чланом 99. ЗЕМ дозвола престаје да важи повлачењем обрасца за 

коришћење радио фреквенције 
9 

У складу са чланом 61. став 1. тачка 1) Закона о радиодифузији, дозвола за 

емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата 

ако ПМУ у писаној форми обавести Агенцију да више не намерава да емитује 

програм 

109 

У складу са чланом 61. став 1. тачка 3) Закона о радиодифузији, дозвола за 

емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата 

ако регулаторно тело надлежно за област телекомуникација, у складу са 

одредбама посебног закона којим се уређује област телекомуникација, 

поништи издату дозволу за радиодифузну станицу због наступања неког од 

разлога предвиђених тим законом 

7 

У складу са чланом 61. став 1. тачка 4) Закона о радиодифузији, дозвола за 3 
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емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата 

ако ПМУ није започео емитовање програма у прописаном року 

У складу са чланом 61. став 1. тачка 6) Закона о радиодифузији, дозвола за 

емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на који је издата 

ако је ПМУ без оправданог разлога, прекинуо емитовање програма у трајању 

дужем од 30 дана или 60 дана са прекидима у току календарске године 

1 

У складу са чланом 61. став 1. тачка 8) Закона о радиодифузији дозвола за 

емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата 

ако ПМУ непоштује услове предвиђене дозволом за емитовање програма 

1 

У складу са чланом 61. став 1. тачка 9) Закона о радиодифузији, дозвола за 

емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата 

ако ПМУ, и поред изречене опомене у писаној форми не измири обавезу 

плаћања накнаде за дозволу за емитовање програма 

71 

У складу са чланом 8. и 41. став 1. Закона о радиодифузији да престаје да 

важи дозвола за емитовање програма због престанка постојања правног лица 
13 

У складу са чланом 192. а у вези са чланом 196. и 258. ЗОУП-а 1 

У складу са члановима 8., 38., 40. и 62. Закона о радиофифузији 7 

Укупно 413 

Враћене по ЗОУП 23 

Укупно 390 

 

У периоду од 01.06.2021. до 01.06.2022. године престало је да важи 13 дозвола 

за пружање медијске услуге. 

 

9.2.Поступак издавања дозволе на основу спроведеног јавног конкурса 

 

Дозвола којом се стиче право пружања, путем терестричког аналогног, односно 

дигиталног преноса, услуге телевизијског емитовања, као и медијске услуге радија, 

издаје се на јавном конкурсу који расписује Регулатор у складу са ЗЕМ. 

 

Регулатор доноси акт којим се утврђују недискриминаторни, објективни и 

мерљиви критеријуми за одлучивање, који одговарају активностима за чије се 

обављање издаје дозвола и прописује образац пријаве на конкурс. 

 

Регулатор, најкасније 30 дана пре расписивања јавног конкурса, објављује 

наведени акт у „Сл. гласнику Републике Србије“ и на свом веб-сајту www.rem.rs. 

 

При доношењу овог акта акта Регулатор нарочито узима у обзир понуду која би 

задовољила потребе грађана за разноврсним медијским садржајима, финансијска 

средства неопходна за производњу или прибављање програмских садржаја и укупно 

пословање као и минималне техничке, организационе и програмске услове. 

 

Услови и критеријуми утврђени поменутим актом, не смеју се мењати у току 

трајања поступка по расписаном јавном конкурсу. 

 

Ако је подносиоцу пријаве раније већ издата дозвола, Регулатор при доношењу 

акта узима у обзир и поштовање програмског елабората на основу кога му је дозвола 

издата. 

 

http://www.rem.rs/
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Оглас којим се расписује јавни конкурс за издавање дозвола, објављује се у „Сл. 

гласнику Републике Србије“ и веб-сајту Регулатора, и садржи: 

 

1) назив акта којим су утврђени услови и критеријуми за добијање дозволе; 

2) зону покривања за коју се јавни конкурс расписује, односно зону расподеле 

(allotment); 

3) информацију о висини годишње накнаде за добијено право на пружање 

медијске услуге; 

4) информацију о висини годишње накнаде за приступ мултиплексу, односно 

информацију о висини годишње накнаде за коришћење радио-фреквенције 

ако се дозвола односи на пружање медијске услуге путем аналогног преноса; 

5) висину депозита из члана 94. ЗЕМ, а која се односи на чињеницу да 

подносилац пријаве на јавни конкурс приликом њеног подношења дужан да 

уплати депозот у износу тромесечне накнаде за добијено право на пружање 

медијске услуге; 

6) рок за подношење пријаве на јавни конкурс заједно са прописаном 

документацијом, који не може бити краћи од 60 дана од дана расписивања 

јавног конкурса; 

7) рок за доношење одлуке по расписаном јавном конкурсу. 

 

Поступак издавања дозволе на основу спроведеног јавног конкурса уређен је 

Правилником о поступку издавања дозволе за пружање медијске услуге на основу 

спроведеног јавног конкурса („Сл.гласник РС“, број 63/2015). 

 

Пријава на јавни конкурс подноси се Регулатору непосредно или поштом. 

 

Правилником је утврђен образац јавни конкурс. 

 

Подносилац пријаве је дужан да уз пријаву поднесе доказ да је извршио уплату 

депозита у износу тромесечне накнаде за добијено право на пружање медијске услуге. 

 

Регулатор одбацује пријаву на јавни конкурс ако је пријава поднета по протеку 

рокa за њено подношење, ако није поднета на обрасцу пријаве и ако уз њу није 

приложен доказ о извршеној уплати депозита од стране подносиоца пријаве. 

 

Ако пријава садржи непотпуне или нетачне податке, односно непотпуну 

документацију, Регулатор ће захтевати од подносиоца пријаве да у накнадно 

одређеном року од седам дана од дана пријема захтева допуни пријаву, односно 

поднесе тачне податке или потпуну документацију. 

 

Регулатор одбацује пријаву ако подносилац пријаве у задатом року не допуни 

пријаву, односно не поднесе тачне податке или потпуну документацију. 

 

По утврђивању уредности и благовремености пријаве на јавни конкурс, 

Регулатор поступа у складу са одредбама члана 96. ЗЕМ-а. 

 

Регулатор објављује, на начин на који је објављен оглас за јавни конкурс, листу 

свих подносилаца пријаве чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року, у 

року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријаве. 

 

http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Obrazac%20Prijave%20na%20javni%20konkurs.pdf
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Након предвиђеног рока, Регулатор доноси решење о издавању дозволе у складу 

са утврђеним критеријумима и прописаним условима. 

 

Ако се за коришћење исте зоне покривања пријавило више лица која испуњавају 

прописане услове за пружање медијске услуге, Регулатор даје предност ономе за кога 

основано закључи, на основу поднете документације, да ће остваривати већи квалитет 

и разноврсност садржаја. 

 

Листу лица која су стекла право на пружање медијске услуге објављује се 

најкасније у року од 15 дана од дана доношења одлуке. 

 

Решење о издавању дозволе Регулатор доставља регулаторном телу за 

електронске комуникације, уз захтев за издавање дозволе за коришћење радио-

фреквенције, у складу са законом којим се регулишу електронске комуникације, ако се 

дозвола издаје за пружање медијске услуге путем терестричког аналогног преноса. 

 

Након доношења решења о издавању дозволе, дозвола се доставља оператору 

мултиплекса ради закључења уговора о приступу мултиплексу, ако се дозвола издаје за 

пружање медијске услуге путем терестричког дигиталног преноса. 

 

Када регулаторно тело за електронске комуникације достави Регулатору 

дозволу за коришћење радио-фреквенције, односно после достављања Регулатору 

уговора о приступу мултиплексу, Регулатор издаје дозволу за пружање медијске 

услуге. 

 

Ако регулаторно тело за електронске комуникације не изда дозволу за 

коришћење радио-фреквенције, односно ако се не закључи уговор о приступу 

мултиплексу, Регулатор ставља ван правне снаге решење о издавању дозволе. 

 

Правилником је утврђен образац дозволе за пружање медијске услуге на основу 

спроведеног јавног конкурса. 

 

Враћање депозита лицу чија је пријава одбачена или коме није издата дозвола 

врши се у року од седам дана од дана коначности решења, а лицу коме је издата 

дозвола уплаћени депозит се урачунава у износ накнаде за добијено право на пружање 

медијске услуге. 

 

Депозит се не враћа имаоцу дозволе који: 

 

1) пре истека рока за почетак пружања медијске услуге у писменој форми 

обавести Регулатора да одустаје од коришћења издате дозволе; 

2) не започне пружање медијске услуге у прописаном року. 

 

Пружалац медијске услуге плаћа накнаду за право на пружање медијске услуге. 

Висина накнаде за право на пружање медијске услуге (члан 36. ЗЕМ) утврђује се 

полазећи од стварних трошкова регулације по начелу пропорционалности узимајући у 

обзир нарочито: 

 

1) број становника на подручју на коме се пружа медијска услуга, на основу 

званичних података органа надлежног за послове статистике и података о 
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зони покривања који се добијају од независног регулаторног тела надлежног 

за област електронских комуникација, односно број корисника услуге 

дистрибуције медијских садржаја; 

2) врсту електронског медија (радио, телевизија, друге аудио-визуелне 

медијске услуге и друго); 

3) начин пружања медијске услуге (линеарно, односно на захтев); 

4) тип медијске услуге према садржају (општа медијска услуга, 

специјализована медијска услуга); 

5) врсту поступка у коме се издаје дозвола; 

6) програмску концепцију пружаоца услуге, односно порекло и врсту садржаја 

који се пружају, и то: 

a) удео научно-образовних, културно-уметничких, дечјих или сопствених 

информативних и документарних програмских садржаја, у укупном 

програму, 

b) удео програмских садржаја сопствене продукције или програмских 

садржаја независних продукција са садржајима из подтачке (1) ове 

тачке, преко квоте утврђене овим законом, 

c) удео програмских садржаја на језицима националних мањина. 

 

Висина накнаде утврђује се на годишњем нивоу, а пружалац медијске услуге 

плаћа месечно Регулатору 1/12 утврђене годишње накнаде, осим приликом издавања 

дозволе. 

 

Регулатор, подзаконским актом, на који даје сагласност Влада РС, ближе 

уређује висину, измену висине и начин обрачунавања накнаде за пружање медијске 

услуге, водећи рачуна о таксативно набројаним критеријумима. 

 

Регулатор, такође, може у току важења издате дозволе да измени висину 

накнаде у складу са претходно наведеним подзаконским актом. 

 

Дозвола издата на јавном конкурсу не може се преносити, осим у случају 

статусних промена имаоца дозволе, у смислу закона којим се уређује положај 

привредних друштава и под условом да то не доводи до нарушавања медијског 

плурализма у смислу прописа којим се уређују медији и јавно информисање. Пренос се 

може обавити само на основу акта сачињеног у писменој форми, на који је Регулатор 

претходно дао сагласност. Податке о издатим сагласностима на акте из става Регулатор 

објављује на свом веб сајту. 

 

Регулатор пре расписивања одређеног јавног конкурса прибавља податке о 

расположивости радио фреквенција за потребе терестричког аналогног преноса од 

регулаторног тела надлежног за област електронских комуникација односно о 

расположивости места у мултиплексу за потребе терестричког дигиталног преноса од 

оператора мултиплекса.  

 

Даље условљене измене у односу на Закон о радиодифузији, а у вези са правом 

пружања услуге телевизијског емитовања условљене начин преноса ТВ сигнала, јасно 

су наведене у ЗЕМ у делу који се односи на поступак издавања дозволе, а који ће бити 

у Информатору наведен у следећем делу. 

 

Такође, неопходно је навести да је чланом 116. ЗЕМ прописано да: 
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„Даном ступања на снагу овог закона имаоци дозвола за аналогно терестричко 

емитовање телевизијског програма пружају медијску услугу у складу са издатим 

дозволама до истека периода на који су издате. 

 

Дозволе за радиодифузну станицу, односно појединачне дозволе за коришћење 

радио-фреквенција које су биле саставни део дозволе за емитовање програма, престају 

да важе у роковима утврђеним актом о преласку са аналогног на дигитално емитовање 

телевизијског програма. 

 

Имаоцима дозволе обезбеђен је приступ мултиплексу у складу са законом којим 

се уређује област електронских комуникација и прописима донетим на основу тог 

закона, до истека периода на који су издате.“ 

 

Правилником о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског 

програма и приступу мултиплексу („Сл. гласник РС“, бр. 86/2014, 18/2015) је уређен 

начин и временски распоред преласка, захтеви и динамика у погледу успостављања 

мреже за мултиплексирање и дистрибуцију дигиталног телевизијског програма на 

територији Републике Србије, захтеви за формирање мултиплекса и обим коришћења 

радио-фреквенција, као и захтеви везани за успостављање иницијалне мреже за 

тестирање емитовања дигиталног телевизијског сигнала, у мери неопходној за успешно 

обављање преласка на дигитално емитовање телевизијског програма. 

 

У периоду од 2006. до 01.06.2022. године Регулатор је расписао 17 јавних 

конкурса за издавање дозвола за пружање медијске услуге на којима је било 1710 

пријава, а издато 560 дозвола. 

 

У периоду од 01.06.2021. до 01.06.2022. године Савет Регулатора је донео 

одлуку о расписивању Јавног конкурса за издавање дозволе за пружање медијске 

услуге радија путем аналогног преноса за подручје града Сомбора ("Сл. гласник РС" 

број 80/2021 од 13.08.2021. године) и донео одлуку о издавању дозволе за пружање 

медијске услуге радија путем аналогног преноса  и одлуку о расписивању Јавног 

конкурса за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и 

медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса за 

подручје целе Републике Србије (Сл. гласник РС број 49/2022 од 21. априла 2022. 

године).  

 

9.3.Поступак издавања дозволе за пружање медијске услуге на захтев  

 

Поступак издавања дозволе за пружање медијске услуге на захтев спроводи се 

на захтев пружаоца услуге, а на основу Правилника о поступку издавања дозволе за 

пружање медијске услуге на основу захтева („Сл. гласник РС“, бр. 63/2015). 

 

Захтев за издавање дозволе подноси се Регулатору непосредно или поштом.  

 

Правилником је утврђен Образац захтева. 

 

Ако Регулатор утврди да је подносилац захтева поднео нетачне или непотпуне 

податке или непотпуну документацију, оставља му примерен рок за поступање, који не 

може бити дужи од 30 дана.  

 

http://www.rem.rs/uploads/files/Javni_konkursi/16-JK%202021/Sl.glasnik%2080-2021%2013.08.2021%20Konkurs.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Javni_konkursi/16-JK%202021/Sl.glasnik%2080-2021%2013.08.2021%20Konkurs.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Javni_konkursi/17-%D0%88%D0%9A%202022/Sl%20glasnik%2049%2022-strane-39-44.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Javni_konkursi/17-%D0%88%D0%9A%202022/Sl%20glasnik%2049%2022-strane-39-44.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Obrazac%20Zahteva%20za%20izdavanje%20dozvole%20za%20pruzanje%20medijske%20usluge.pdf
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Ако подносилац захтева не поднесе тачне или потпуне податке или потпуну 

документацију у остављеном року, Регулатор његов захтев одбацује у складу са 

одредбама закона који уређује општи управни поступак.  

 

Међутим, уколико Регулатор утврди да наведени услови које Закон предвиђа 

нису испуњени решењем одбија поднети захтев. 

 

Такође, уколико је јасно да из поднете документације која се односи на 

предложену програмску концепцију произлази да подносилац захтева не би испуњавао 

обавезе утврђене чланом 47-70. ЗЕМ, Регулатор доноси решење да се такав захтев 

одбије. 

 

Ако Регулатор утврди да је подносилац захтева поднео потпун захтев и тачне 

податке и потпуну документацију, издаје му дозволу и уписује медијску услугу у 

Регистар медијских услуга у року од 30 дана од дана подношења захтева, у складу са 

одредбом члана 83. став 2. Закона о електронским медијима. 

 

Правилником је утврђен Образац дозволе који се издаје пружаоцима медијске 

услуге на захтев. 

 

Дозвола издата на захтев може се пренети другом лицу, само ако то лице 

прихвати све обавезе које произилазе из дозволе. 

 

У периоду од 2011. до 01.06.2022. године поднето 455 захтева за издавање 

дозволе за пружање медијских услуга на основу захтева, издато 501 дoзвола. 

 

У периоду од 01.06.2021 до 01.06.2022. године поднето је 28 захтева за издавање 

дозвола, 2 захтева су повучена од стране подносиоца, а издато је 23 дозвола на основу 

захтева чији се програм дистрибуира путем кабловских, сателитских и IPTV 

платформи, а одузето је 6 дозвола. 

 

9.3. Поступак издавања одобрења за пружање медијске услуге на захтев 

 

Аудио-визуелна медијска услуга на захтев (нелинеарна аудио-визуелна медијска 

услуга) је услуга коју пружалац аудио-визуелне медијске услуге обезбеђује ради 

праћења програма у периоду који одабере корисник, на свој захтев, на основу каталога 

програма чији избор и организацију врши пружалац. 

 

Медијске услуге које се пружају на захтев у Републици Србији, може да пружа 

свако физичко и правно лице у складу са одредбама ЗЕМ и коме је Регулатор издао 

одобрење за пружање медијских услуга, осим оних лица која не могу да буду носиоци 

дозвола у складу са ЗЕМ.  

 

Одобрење за пружање медијске услуге на захтев Регулатор издаје на захтев 

пружаоца услуге. 

 

Регулатор доноси одлуку о престанку важења одобрења за пружање медијске 

услуге на захтев и брише пружаоца из Регистра медијских услуга: 

 

1) ако пружалац писмено обавести Регулатора о престанку пружања услуге; 
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2) ако пружалац прекине пружање услуге у периоду дужем од годину дана; 

3) ако пружалац не испуњава техничке услове за пружање услуге; 

4) ако је пружаоцу правоснажном одлуком суда изречена забрана обављања 

делатности; 

5) у случају престанка правног лица пружаоца услуге односно престанка 

обављања делатности; 

6) ако пружалац ни у накнадном примереном року не измири обавезу плаћања 

накнаде за пружање медијске услуге.  

 

Захтев се подноси на обрасцу чију форму прописује Регулатор. Уз захтев, поред 

доказа о испуњености услова да подносилац захтева може да буде носилац дозволе у 

складу са одребама ЗЕМ-а, подноси се и доказ о испуњености техничких услова за 

пружање услуге, као и информација о програмској концепцији и понуђеним 

каталозима програмских садржаја. 

 

Регулатор одбацује захтев уколико је исти непотпун или се утврди да су подаци 

унети у њему непотпуни или нетачни. 

 

Регулатор води евиденцију пружалаца медијских услуга на захтев који садржи 

информације о називу медијске услуге, називу пружаоца медијске услуге, податке о 

пребивалишту односно седишту пружаоца медијске услуге, контакт податке као и 

податке о програмској концепцији медијске услуге. 

 

9.4. Пружање медијске услуге без прибављања одобрења, односно дозволе 

 

На основу члана 74. став 1. тачка 2) пружаоци који медијске услуге пружају 

искључиво путем глобалне информатичке мреже (Web casting, live streaming и др.), 

имају обавезу уписа у Регистар медијских услуга код Регулатора. 

 

У периоду од 2015. до 01.06.2022. године укупно је уписано 53 ПМУ, а 13 

обрисано на њихов захтев. 

 

Тренутно важећих дозвола за пружање медијских услуга је: 372 издатих на 

основу јавног конкурса, 346 дозволе за пружање медијских услуга на захтев, уписаних 

пружалаца који медијске услуге пружају искључиво путем глобално информатичке 

мреже је 45, а укупно одузетих 413 дозвола при чему су 23 дозволе враћене ПМУ 

према ЗОУП-у.  

 

На веб сајту објављен је Регистар. 

 

Укупан број пружалаца медијске услуге 

Дозволе издате на јавном конкурсу 

Р.б. Покривеност Радио Телевизија 

1. Подручје Републике Србије 5 4 

2. Подручје Аутономне покрајине Војводине 1 

94 
3. Регион Града Београда 18 

4. Подручје региона 22 

5. Локално подручје 228 

Укупно 274 98 

Укупно РТВ 372 

http://www.rem.rs/sr/registar-pruzalaca-medijskih-usluga
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Дозволе издате на основу захтева 346 

Укупан број уписаних ПМУ 45 

Укупан број ПМУ 763 

 

 

10. ПОСТУПАЊЕ РЕГУЛАТОРА ПОВОДОМ ПРЕКРШАЈНЕ И КРИВИЧНЕ 

ОДГОВОРНОСТИ 

 

Регулатор је овлашћен за подношење пријава за привредне преступе и 

подношење захтева за покретање прекршајног поступка против ПМУ због кршења 

одредби Закона о оглашавању и ЗЕМ-а.  

 

Због кршења одредби Закона о оглашавању од стране ПМУ, у периоду од 2010. 

до 01.06.2022. године поднето је 1020 захтева за покретање прекршајног поступка 

надлежном суду због учињених 134.976 прекршаја и 62 пријаве за привредни преступ 

за учињена 495 преступа. 

 

Такође, у периоду од 01.06.2021. - 01.06.2022. године, поступајући по налогу 

суда поднето је 15 налога за уређење захтева за покретање прекршајног поступка и 7 

изјашњења. 

 

 

11.ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ИМЕНОВАЊЕМ ЧЛАНОВА УПРАВНИХ ОДБОРА 

ЈАВНИХ МЕДИЈСКИХ УСТАНОВА 

 

У периоду од 2006. до 01.06.2022. године расписано је укупно 7 Јавних конкурса 

за именовање чланова Управног одбора Јавне медијске установе Радио-телевизија 

Србије 8 за именовање чланова управног одбора Јавне медијске установе Радио-

телевизија Војводине, 4 јавна конкуса за избор кандидата за чланове програмског 

одбора Јавне медијске установе Радио-телевизија Србије и 3 јавна конкуса за избор 

кандидата за чланове програмског одбора Јавне медијске установе Радио-телевизија 

Војводине. 

 

На сајту Регулатора су објављени сви конкурси. 

 

У периоду од 01.06.2021. до 01.06.2022. години Савет је донео Одлуку о 

именовању 6 чланова Управног одбора Јавне медијске установе Радио-телевизија 

Србије и 5 чланова Управног одбора Јавне медијске установе Радио-телевизија 

Војводине по Јавном конкурсу расписаном у 2020. години. 

 

 

12.КОНТРОЛА РАДА ЈАВНИХ МЕДИЈСКИХ СЕРВИСА И ПРУЖАЛАЦА 

МЕДИЈСКИХ УСЛУГА  

 

12.1. Контрола рада Јавних медијских сервиса  

 

Рад јавних медијских сервиса регулисан је Законом о јавним медијским 

сервисима. 

 

http://www.rem.rs/sr/arhiva/arhiva-javnih-konkursa/arhiva-javnih-konkursa-za-imenovanje-clanova-uo-i-po-javnih-medijskih-servisa
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Носиоци јавних медијских сервиса су: републички и покрајински јавни медијски 

сервиси. Републички јавни медијски сервис је Јавна медијска установа Радио-

телевизија Србије, са седиштем у Београду. Покрајински јавни медијски сервис је Јавна 

медијска установа Радио-телевизија Војводине, са седиштем у Новом Саду. 

 

Регулатор врши контролу рада јавних медијских сервиса у остваривању општег 

интереса, као и у испуњавању посебних обавеза које имају јавни медијски сервиси у 

заштити права мањина, права група са посебним потребама, обезбеђивања политичког 

плурализма, верског програма итд. 

 

Програми који се производе и емитују у оквиру јавног сервиса од општег су 

интереса и обухватају програме информативног, културног, уметничког, образовног, 

верског, научног, дечјег, забавног, спортског и других садржаја, којима се обезбеђује 

задовољавање потреба грађана и других субјеката и остваривање њихових права у 

области радиодифузије. 

 

У периоду од 2010. до 01.06.2022. године усвојен је 23 Извештај о испуњавању 

законских и програмских обавеза јавних медијских сервиса. 

 

Савет Регулатора је у периоду од 01.06.2021. до 01.06.2022. године контролисао 

рад јавних медијских сервиса у смислу обавезних програмских садржаја, разматрао и 

усвојио Извештаје о испуњавању законских и програмских обавеза јавних медијских 

сервиса за 2020. годину, Јавна медијска установа Радио-телевизија Србије и Јавна 

медијска установа радио-телевизија Војводине за 2020. годину. 

 

12.2.Контрола рада пружалаца медијских услуга 

  

У вршењу надлежности контроле рада ПМУ, Регулатор је дужан да се посебно 

стара о томе да ПМУ у свему поштују услове под којима им је дозвола издата, 

нарочито у погледу општих програмских стандарда прописаних законом.  

 

У периоду од 2010. до 01.06.2022. године Савет Регулатора је усвојио 11 

Извештаја о испуњавању законских и програмских обавеза комерцијалних ПМУ. 

 

У периоду од 01.06.2021. до 01.06.2022. године Савет Регулатора усвојио је 

Извештај о начину испуњавања законских и програмских обавеза комерцијалних ПМУ 

за 2020. годину. 

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије је на седници одржаној 20. 

јануара 2022. године усвојио Препоруку комерцијалним пружаоцима медијских услуга 

о начину понашања током изборне кампање и Методологију праћења изборне медијске 

кампање. На истој седници, Савет је усвојио и Нацрт Правилника о начину 

извршавања обавеза јавних медијских сервиса током изборне кампање као и Програм 

јавне расправе о овом нацрту. Усвојен је и Извештај о надзору пружалаца медијских 

услуга „Политички плурализам“ за период 01.01.2022 – 15.01.2022. 

 

У периоду од 2012. до 2022. године Савет Регулатора разматрао је 524 пријаве 

поднете на предизборни програм ПМУ.  

 

http://www.rem.rs/sr/arhiva/arkhiva-izveshtaja-i-analiza/arhiva-izvestaja-i-analiza-o-nadzoru-emitera
http://www.rem.rs/sr/arhiva/arkhiva-izveshtaja-i-analiza/arhiva-izvestaja-i-analiza-o-nadzoru-emitera
http://www.rem.rs/sr/izvestaji-i-analize/izvestaji-i-analize-o-nadzoru-emitera/izveshtaji
http://www.rem.rs/sr/izvestaji-i-analize/izvestaji-i-analize-o-nadzoru-emitera/izveshtaji
http://www.rem.rs/sr/izvestaji-i-analize/izvestaji-i-analize-o-nadzoru-emitera/izveshtaji
http://www.rem.rs/sr/izvestaji-i-analize/izvestaji-i-analize-o-nadzoru-emitera/izveshtaji
http://www.rem.rs/uploads/files/Izbori%202022/Preporuka%20za%20komercijalne%20PMU%20-%20Izbori%202022.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Izbori%202022/Preporuka%20za%20komercijalne%20PMU%20-%20Izbori%202022.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Izbori%202022/Metodologija%20pracenja%20kampanje%20-%20Izbori%202022.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Izbori%202022/Metodologija%20pracenja%20kampanje%20-%20Izbori%202022.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Izbori%202022/Nacrt%20pravilnika%20za%20JMS%20-%20Izbori%202022.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Izbori%202022/Nacrt%20pravilnika%20za%20JMS%20-%20Izbori%202022.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Izbori%202022/Javna%20rasprava%20-%20Izbori%202022.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Izbori%202022/Javna%20rasprava%20-%20Izbori%202022.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Izbori%202022/Politicki%20pluralizam%2001-15.01.2022.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Izbori%202022/Politicki%20pluralizam%2001-15.01.2022.pdf
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У 2022. години одржани су председнички, републички и локални избори у 

Републици Србији.  

 

За период предизборне камање (од 15. фебруара до 20. марта), поднето је 20 

пријава на предизборни програм ПМУ, а урађено укупно 5 периодичних извештаја 

(„пресека“) о извештавању ПМУ: 

 

1. Извештај о надзору пружалаца медијских услуга током изборне кампање за 

републичке и локалне изборе од 15.02.2022. – 20.02.2022. године (I пресек) 

2. Извештај о надзору пружалаца медијских услуга током изборне кампање за 

републичке и локалне изборе од 15.02.2022. – 27.02.2022. године (II пресек) 

3. Извештај о надзору пружалаца медијских услуга током изборне кампање за 

републичке и локалне изборе од 15.02.2022. – 06.03.2022. године (III пресек) 

4. Извештај о надзору пружалаца медијских услуга током изборне кампање за 

председничке републичке и локалне изборе од 15.02.2022. – 13.03.2022. године 

(IV пресек) 

5. Извештај о надзору пружалаца медијских услуга током изборне кампање за 

председничке републичке и локалне изборе од 15.02.2022. – 20.03.2022. године 

(V пресек) 

 

 

13.МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

 

Ради размене искустава, унапређивања рада и усклађивања са међународним 

искуствима и стандардима, Регулатор сарађује са регулаторним телима других држава 

и са одговарајућим међународним организацијама.  

 

Регулатор је члан следећих међународних организација: 

 

• Европска платформа регулаторних тела (European Platform of Regulatory 

Authorities – EPRA); 

• Медитеранска мрежа регулаторних тела (Mediterranean network of Regulatory 

Authorities – MNRA); 

• Форум Црноморских регулаторних тела (Forum of the Black Sea Broadcasting 

Regulatory Authorities – BSEC BRAF); 

• Централно европски регулаторни форум (Central European Regulatory Forum 

– CERF). 

 

Полазећи од напред наведених чланстава у међународним организацијама 

чланови Савета су током 2014. године учествовали на: 

  

1. Регионалној конференцији „ Индикатори за независност регулаторних тела у 

области медија“ у Тирани, Албанија;  

2. Међународном сајму DISCOP у Истанбулу, Турска. 

3. Субрегионаланој конференцији „Комуникација са децом“, Будва, Црна Гора;  

4. Експланаторном скринингу у оквиру преговора са ЕУ, Брисел, Белгија; 

5. Конференцији Савета Европе, Сарајево, Босна и Херцеговина; 

6. Регионалном састанку „Унапређење слободе изражавања и информисања као 

и слободе медија у Југоисточној Европи “, Будва, Црна Гора; 

7. 39. састанку ЕПРА, Будва, Црна Гора; 

http://www.rem.rs/uploads/files/Izbori%202022/Izbori%202022%20za%20period%2015.-20.%20februar%20(I%20presek).pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Izbori%202022/Izbori%202022%20za%20period%2015.-20.%20februar%20(I%20presek).pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Izbori%202022/Izbori%202022%20za%20period%2015.-27.%20februar%20(II%20presek).pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Izbori%202022/Izbori%202022%20za%20period%2015.-27.%20februar%20(II%20presek).pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Izbori%202022/Izbori%202022%20za%20period%2015.02-06.03.2022%20(III%20presek).pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Izbori%202022/Izbori%202022%20za%20period%2015.02-06.03.2022%20(III%20presek).pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Izbori%202022/Izbori%202022%20za%20preiod%2015.02-13.03.2022%20(IV%20presek).pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Izbori%202022/Izbori%202022%20za%20preiod%2015.02-13.03.2022%20(IV%20presek).pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Izbori%202022/Izbori%202022%20za%20preiod%2015.02-13.03.2022%20(IV%20presek).pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Izbori%202022/Izbori%202022%20-%20za%20period%2015.02-20.03.2022%20(V%20presek).pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Izbori%202022/Izbori%202022%20-%20za%20period%2015.02-20.03.2022%20(V%20presek).pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Izbori%202022/Izbori%202022%20-%20za%20period%2015.02-20.03.2022%20(V%20presek).pdf
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8. Скупу „Медијска писменост у дигитално доба - културна, економска и 

политичка перспектива", Загреб, Хрватска;  

9. Састанку „Прекогранично политичко оглашавање (политичко оглашавање у 

медијима суседних земаља, чији се сигнал прелива у државу у којој те 

партије делују) и кршење изборне тишине“, Сарајево, Босна и Херцеговина; 

10. Билатералном скринингу у оквиру преговора са ЕУ, Брисел, Белгија; 

11. Састанку у седишту ОЕБС-а, у одељењу за медије, Беч, Аустрија; 

12.  Састанку „Размена искустава на подручју регулације електроничких медија 

у регији“, Загреб, Хрватска; 

13. Weekend Media Festival, Ровињ, Хрватска; 

14. Регионалној конференцији „Транспарентност власништва у медијима и 

спречавање медијске конкуренције“, СкопљЕ, Македонија;  

15. 40. састанку ЕПРЕ, Тбилиси, Грузија;  

16. 6. седници мешовитог одбора Републике Србије и Републике Хрватске за 

националне мањине, Загреб, Хрватска; 

 

Чланови Савета и запослени у Стручној служби Регулатора су у 2015. години 

учествовали на: 

 

1. Састанку са представницима хрватског регулаторног тела, Загреб, Хрватска; 

2. Састанку са Регулаторним телом за електронске медије Словеније; 

3. 3. састанку ЕРГА при Европској Комисији из Брисела, Париз, Француска; 

4. Састанку Пододбора за спровођење ССП-а за истраживање, иновације, 

информатичко друштво и социјану политику, Брисел, Белгија; 

5. 41. састанаку ЕПРА, Берн, Швајцарска; 

6. Састанку Комитета за примену АВМС Директиве, Брисел, Белгија; 

7. Регионалном састанку „Ријалити програми и заштита малолетника“, Будва, 

Црна Гора; 

8. Састанку са представницима хрватског регулаторног тела на тему „Размена 

искустава и крај дигитализације у Републици Србији“, Загреб, Хрватска;  

9. Састанцима у оквиру пројекта „Јачање медијске слободе“ са темом 

„Аудиовизуелне политике и уредбе ЕУ на примеру две земље чланице – 

Финска и Естонија“, Финска и Естонија;  

10. Састанку са представницима Регулаторног тела за електронске медије 

Македоније, Битољ и Скопље, Македонија;  

11. 17. састанку MNRA, Сплит, Хрватска;  

12. 42. састанку ЕПРА, Нирнберг, Немачка;  

13. 7. састанку (CERF), Љубљана, Словенија; 

14. 6. годишњем састанку Форума црноморских регулаторних тела Јереван, 

Јерменија;  

15. Регионалном стручном скупу на тему „Реалити програми круже регијом“, 

Загреб, Хрватска; 

 

Током 2016. године чланови Савета и запослени у Стручној служби Регулатора 

присуствовали су: 

 

1. 43. састанку ЕПРА, Барселона, Шпанија; 

2. Годишњем састанку CERF, Кошице, Словачка;  

3. 7. годишњем састанку BSEC BRAF, Кишињев, Молдавија; 

4. 44. састанку ЕПРА, Јереван, Јерменија;  
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5. 16. састанку MNRA, Барселона, Шпанија; 

6. Регионалној конференцији о европским стандардима у области заштите 

малолетника и говора мржње, Петровац, Црна Гора; 

7. Стручном скупу „Будвански правнички дани“ Будва, Црна Гора;  

8. Састанцима Контакт Комитета за примену директиве о аудиовизуелним 

медијским услугама, Брисел, Белгија;  

9. Састанку ЕРГА при Европској Комисији из Брисела и међународној 

конференцији за аудиовизуелне садржаје, Амстердам, Холандија; 

10. Састанку Контакт Комитета за примену директиве о аудиовизуелним 

медијским услугама, Брисел, Белгија; 

11. Састанку Пододбора за истраживање, иновације, информатичко друштво и 

социјалну политику у оквиру спровођења Споразума о стабилизацији и 

придруживању, Брисел, Белгија;  

12. Интернационалној конференцији „Јавни сервис и демократија“, Праг, Чешка 

Република; 

 

Чланови Савета и запослени у Стручној служби су током 2017. године 

учествовали на следећим скуповима и састанцима: 

 

1. 45. састанку ЕПРА, Единбург, Велика Британија; 

2. Састанку техничке комисији MNRA, Париз, Француска; 

3. 9. годишњем састанку CERF, Дебрецин, Мађарска; 

4. 46. састанку ЕПРА, Беч, Аустрија; 

5. Састанак MNRA, Марсељ, Француска; 

6. 7. састанку ЕРГЕ (Пододбор за истраживање и иновације, информационо 

друштво и социјалну политику), Белгија, Брисел; 

7. 46. састанку Контакт Комитета за примену Директиве о аудиовизуелним 

медијским услугама, Брисел, Белгија; 

8. 8. састанку ЕРГЕ (Пододбор за истраживање и иновације, информационо 

друштво и социјалну политику), Брисел, Белгија; 

9. 47. састанку Контакт Комитета за примену директиве о аудиовизуелним 

медијским услугама, Брисел, Белгија; 

10. Регионалној Конференцији регулаторних тела поводом 20-годишњице 

регулаторног тела Македоније, Скопље, Македонија;  

11. Digital Media Karneval, Котор, Црна Гора;  

12. Састанаку поводом отпочињања пројекта „Подршка изборима на западном 

Балкану“, Варшава, Пољска. 

 

Регулатор је био домаћин VIII конференције BRAF, који је одржан од 30-

31.10.2017. године у Београду. Конференцији су присуствовали представници девет 

земаља са својих 17 представника. Главна тема састанка била је улога медија у времену 

кризе растућег тероризма у BRAF државама чланицама.  

 

Чланови Савета и запослени у Стручној служби су током 2018. године 

учествовали на следећим скуповима и састанцима: 

 

1. Састанку техничке комисији MNRA, Барселона, Шпанија; 

2. 47. састанку ЕПРА, Луксембург;  

3. 9. састанку BRAF, Букурешт, Румунија; 

4. 48. састанку ЕПРА, Братислава, Словачка; 
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5. 20. састанку MNRA, Барселона, Шпанија; 

6. 9. ЕРГА састанку, Загреб, Хрватска; 

7. Састанку радне групе ЕРГА са темом заштита деце у аудиовизуелним 

медијским сервисима, Брисел, Белгија, 

8. 10. пленарном састанку ЕРГА, Брисел, Белгија; 

9. Састанцима Контакт комитета Европске комисије за примену Директиве о 

аудиовизуелним медијским услугама, Брисел, Белгија;  

10. Конференцији „Слободни и фер медији-поштени избори“, Сарајево, Босна и 

Херцеговина; 

11. 22. будванским правничким данима, Будва, Црна Гора, 

12. Конференцији „Техничка подршка медијским јавним сервисима на Западном 

Балкану“,Тирана, Албанија, 

13. Регионалном састанку регулатора „Деца у медијском окружењу“,Сарајево, 

Босна и Херцеговина; 

14. 11. Weekend Media Festivalu, Ровињ, Хрватска; 

15. Конференцији о дигитализацији радија, Сарајево, Босна и Херцеговина;  

16. Конференцији на позив Андалузијског регулаторног тела, Севиља, Шпанија; 

17. 4. Евроазијском радиодифузном и сателитском Форуму, Истанбул, Турска; 

18. „Web Summit 2018“, Лисабон, Португалија; 

19. Регионалној конференцији о говору мржње, Загреб, Хрватска; 

20. Данима електроничких медија, Загреб, Хрватска; 

21. Округлом столу „Насиље над женама у медијима“, Загреб, Хрватска; 

22. Састанку са представницима ОЕБС-а за слободу медија, Беч, Аустрија; 

23. Регионалом састанку регулатора, Охрид, Македонија; 

24. Састанку са мађарским регулаторном и посета Центру за медијску писменост 

„Магична долина“, Будимпешта, Мађарска  

 

Регулатор је био домаћин 10. састанка CERF-a, на којем су се разматрала питања 

измене Директиве Европске уније о аудиовизуелним медијским услугама и остала 

актуелна питања регулације електронских медија на којој је потписан Протокол о 

сарадњи између Регулатора из Србије и Словеније. На захтев Регулатора урађена је 

стручна анализа „Независност и рад Регулаторног тела за електронске медије у 

Републици Србији“, коришћењем методе INDIREG. Такође, Регулатор је учествовао у 

писању брошуре „Медијска регулаторна тела и говор мржње“, која представља 

упоредну анализу пракси поступања Регулатора у региону по питању говора мржње 

код пружалаца медијских услуга. По први пут је урађена и јавно представљена анализа, 

која је урађена на иницијативу Регулатора у оквиру пројекта, о медијској писмености и 

улози Регулатора у тој сфери – „Регулаторна тела за електронске медије и медијска 

писменост“. Упоредна анализа медијске писмености у европским земљама 

представљена је крајем 2018. године у оквиру информативног догађаја који је 

подржала амбасада Финске, у чијој је земљи ниво медијске писмености међу највишим 

у Европи, како показују подаци из студије.  

 

Током 2019. године Регулатор је присуствовао следећим скуповима и 

састанцима: 

 

1. 49. састанку ЕПРА, Сарајево, Босна и Херцеговина; 

2. Састанку MNRA ради разматрања првих резултата заједничке анализе 

Студије о медијском третману родног насиља на подручју Медитерана, 

Барселона, Шпанија; 
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3. 50. састанку ЕПРА, Атина, Грчка; 

4. 11. редовном састанак CERF, Шибеник, Хрватска; 

5. Састанку Подгрупе 1 ЕРГА „Плурализам медија“, Брисел, Белгија; 

6. 50. састанку Контакт комитета, Брисел, Белгија;  

7. 51. састанку Контакт комитета, Брисел, Белгија;  

8. ЕRGA АCADEMY састанак, Брисел, Белгија;  

9. Радионицама о медијској писмености у организацији ERGA, Брисел, Белгија; 

10. Конференцији о медијској писмености у организацији Европске комисије, 

Брисел, Белгија; 

11. Састанку Пододбора за истраживање, иновације, информационо друштво и 

социјалну политику, Брисел, Белгија; 

12. 11. пленарном састанку ЕРГА, Братислава, Словачка; 

13. 52. састанку Контакт комитета, Брисел, Белгија; 

14. 53. састанку Контакт комитета, Брисел, Белгија;  

15. Састанку на тему ревизије Акционог плана за поглавље 23, Београд, Србија; 

16. Одбор ССП, Брисел, Белгија; 

17. ERGA пленарном састанак и ERGA академија на тему екстерног плурализма, 

Брисел, Белгија; 

18. Састанку са представницима енглеског регулаторног тела OFCOM-a на тему 

логичке нумерације и правила must carry, Лондон, Велика Британија;  

19. Састанку у организацији OFCOM-a на тему „Улога медија у заштити 

малолетника“, Лондон, Велика Британија, 

20. 8. седници ММО (Мешовитог одбора Републике Србије и Републике 

Хрватске за националне мањине), Загреб, Хрватска;  

21. Састанцима са представницима ORF-а у оквиру пројекта подршке јавним 

медијским сервисима Западног Балкана, Беч, Аустрија; 

22. Састанку са регулаторним телом Босне и Херцеговине, Сарајево, Босна и 

Херцеговина  

23. Састанку са регулаторном агенцијом OFCOM, Сарајево, Босна и 

Херцеговина; 

24. 24. Будванским правничким данима, Бечићи, Црна Гора; 

25. Састанцима о билатералној сарадњи са Регулаторном агенцијом за 

комуникације (Босна и Херцеговина), Бања Лука;  

26. Радионици у оквиру пројекта техничке подршке медијским јавним сервисима 

на Западном Балкану, Сарајево, Босна и Херцеговина;  

27. Конференцији „Дани Медија Западног Балкана“, Подгорица, Црна Гора; 

28. Међународној конференцији и сајму технолошких достигнућа у области 

радиодифузије „IBC 2019 Conference“, Амстердам, Холандија; 

29. 12. Weekend Media Festivalu, који је одржан 19-22.09.2019, у Ровињу, 

Хрватска, 

30. Билатералним састанцима са Агенцијом за електроничке медије (Хрватска), 

Загреб, Хрватска;  

31. Конференцији „Примена нових технологија у циљу безбедности и заштите 

људских права", Беч, Аустрија; 

32. Конференцији о програму за јачање правних регулатива за слободу 

изражавања медија у Југоисточној Европи, Сарајево, Босна и Херцеговина;  

33. Састанак регулатора, Игало, Црна Гора.  

 

Током 2020. године чланови Савета и запослени у Стручној служби учествовали 

су на следећим скуповима и састанцима: 
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1. 12. редовном састанку CERF, одржан путем online платформе Zoom; 

2. Састанку MNRA - раднe групe за родну равноправност, одржан путем online 

платформе Zoom;  

3. 54. састанку Контакт комитета, видео конференција; 

4. ЕRGA Contact Network - видео конференција; 

5. Пленарном састанку ЕРГА - видео конференција; 

6. Састанку Пододбора за правду, слободу и безбедност - видео конференција; 

7. Састанку Одбора за стабилизацију и придруживање - видео конференција; 

8. Тренингу о заштити конкуренције и медијског плурализма, Београду, Србија; 

9. Радионици у оквиру пројекта техничке подршке медијским јавним сервисима 

на Западном Балкану, Београд, Србија;  

 

Регулатор је током 2020. године учествовао у реализацији пројекта Савета 

Европе и ЕУ „Јачање правосудне експертизе о слободи изражавања и медија у 

Југоисточној Европи“ – JUFREX. У оквиру пројекта је одржан тренинг за запослене на 

тему „Доступности медијских садржаја за особе са инвалидитетом у светлу измењене 

Директиве Европске уније о аудиовизуелним медијским услугама (AVMSD)“, као и 

регионални онлајн округли сто „Избори, пандемија и дезинформације”. Регулатор је 

учествовао и у писању брошуре „Регулисање политичког оглашавања“ која представља 

компаративну студију уз приказ ситуације у Југоисточној Европи. 

 

Такође, Регулатор је у сарадњи са Саветом Европе током 2020. године 

адаптирало на српски језик четири публикације о медијској писмености за едукацију и 

информисање најмлађих и то:  

  

 

 

Циљ ових публикација за најмлађе је едукација и информисање деце, родитеља, 

наставника и васпитача о медијима, медијском окружењу и указивање на значај 

медијске писмености - једне од најважнијих животних вештина 21. века. 

 

У оквиру годишњег дијалога регулаторних тела за медије у оквиру заједничког 

пројекта Европске уније и Савета Европе ,,Слобода изражавања и слобода медија у 

Југоисточној Европи (JUFREX)”, 03. јула 2020. године организован је регионални 

онлајн округли сто ,,Избори, пандемија и дезинформације“, у којем су учествовали и 

представници Регулатора. Представнице и представници медијских регулаторних тела 

из региона оценили су да је од виталног значаја да се разговара о питању избора и 

размене искуства регулаторних тела, посебно ако се узме у обзир да је у региону током 

2020. године одржано неколико избора.  

 

На основу тих питања, након састанка је припремљена Студија: Политичко 

оглашавање: Упоредна студија са освртом на ситуацију у Југоисточној Европи. Ова 

Студија пружа корисницима вредне и применљиве референце у вези са политичким 

https://rm.coe.int/study-on-political-advertising-eng-publish/1680a0c4ea
https://rm.coe.int/study-on-political-advertising-eng-publish/1680a0c4ea
http://www.rem.rs/uploads/files/Baners/Slikovnica%20o%20medijima.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Baners/Priprema%20za%20roditeljske%20sastanke.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Baners/Radionica%20Oglasi.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Baners/Radionica%20optickih%20igracaka.pdf
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оглашавањем током изборних кампања и бави се битним аспектима овог питања из 

перспективе медијске регулације. Такође, Студија нуди даље смернице за побољшања, 

у складу са европским стандардима и најбољим праксама у тој области. 

 

Публикација „Медијска регулаторна тела и медијски плурализам“ резултат је 

сарадње регулаторних тела за електронске медије са западног Балкана. Њен циљ је да 

допринесе ширем разумевању концепта медијског плурализма, његовог 

институционалног значаја као и важности за креирање одговарајућих политика, као и 

улоге медијских регулаторних тела у тој области. Публикација анализира питање 

медијског плурализма кроз призму европских стандарда, законодавних и 

институционалних оквира, постојеће праксе и предложених мера за унапређивање 

разноврсности. 

 

У оквиру поменутог пројекта (JUFREX), од 09. до 10. септембра 2021. године 

организована је регионална конференција (Улога националних медијских регулаторних 

тела у новим медијским парадигмама – Ревидирана АВМС директива). Циљ догађаја 

био је одржавање годишњег дијалога између медијских регулаторних власти у региону 

западног Балкана и омогућавање платформе за даљу дискусију о изборима, 

плурализму, као и говору мржње. 

 

Регулатор је у 2021. години, заједно са регулаторним телима Шпаније, 

Андалузије, Каталоније, Француске, Хрватске, Марока, Грчке и Португала, у оквиру 

Радне групе за родну равноправност у медијима Медитеранске мреже регулаторних 

тела (MNRA- Mediterranean Network of Regulatory Authorities) сачинио Препоруке о 

медијском извештавању о родном насиљу у информативним програмима. Препоруке о 

медијском извештавању о родном насиљу су донете на основу резултата Студије о 

медијском извештавању о насиљу над женама, која представља заједнички рад 

наведених регулаторних тела. 

 

Дана 13. октобра 2021. године у Тирани (Република Албанија) одржана је 

међународна конференција под називом ,,Заштита малолетника у области 

аудиовизуелних медијских услуга“ у организацији албанског регулатора за аудио-

визуелне медије (Audiovisual Media Authority) у којем су узели учешће представници 

Регулатора. Такође, током 2021. године, представници Регулатора су узели учешће и на 

редовним састанцима међународних тела ЕПРА и ЕРГА (54. ЕПРА састанак и 16. 

ЕРГА пленарни састанак). 

 

У Децембру 2021. године Регулатор је учествовао у раду 56. састанака Контакт 

комитета. Тема састанка је била Медијска писменост. 

 

55. ЕПРА састанак, одржан у мају 2022. године у Антверпену (Белгија). 

Одржане су две тематске сесије на теме „Малолетници и оглашавање“ и „Регулатори у 

дигиталном окружењу“. 

 

Регионална конференција ОДИХР-а и Канцеларије ОЕБС-а у Црној Гори, 

одржана у мају 2022. године, у Подгорици (Црна Гора). Тема конференције је била 

,,Регионална перспектива у online изборној кампањи”, као део пројекта ,,Подршка 

изборној реформи на западном Балкану” 

 

https://rm.coe.int/hf46-media-regulatory-authorities-media-pluralism-eng/1680a2df90
http://www.rem.rs/uploads/files/izvestaji%20o%20nadzoru/Preporuke%20o%20medijskom%20izvestavanju%20o%20rodnom%20nasilju.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/izvestaji%20o%20nadzoru/Preporuke%20o%20medijskom%20izvestavanju%20o%20rodnom%20nasilju.pdf
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Мултилатерални регионални састанак, одржан у фебруару 2022. године, у 

Тирани (Албанија). Тема састанка је била ,,Измена Директиве о аудиовизуелним 

медијским услугама”. 

 

 

14.ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 
 

14.1.Пословни простор Регулаторног тела за електронске медије 

 

Одредбом члана 116. Закона о радиодифузији, Влада Републике Србије била је у 

обавези да у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог Закона обезбеди просторне, 

техничке, финансијске и друге материјалне услове за почетак рада тада РРА. Како 

осим иницијалних новчаних средства нису обезбеђени други услови који су били 

одређени Регулатор је од свог оснивања 2003. године био у позицији прибегавања 

привременим и изнуђеним решењима коришћења закупљеног пословног простора.  

 

Први пословни простор је изнајмљен у закуп у ул. Кнез Михајлова бр. 44. Затим 

следи закуп у ул. Чика Љубина бр. 6. и Васина 2-4 где је по истеку рока на који је 

закључен уговор о закупу пословних просторија и након дефинитивног изјашњења 

закуподавца о непостојању његове воље ни за адаптирањем постојећег простора ради 

инсталирања потребне опреме ни за продужењем уговора, истекао закуп. Наредни 

избор простора уследио је крајем 2011. године и изабран је по одлуци комисије за 

пресељење основане одлуком Савета, са циљем трајнијег решавања овог проблема. 

Приликом одлучивања комисија је након прибављеног мишљења представника 

стручних служби о стању објеката и могућности њихове адаптације, на основу 

Правилника о јавним набавкама донела одлуку ради закључења уговора са 

закуподавцем „Савез самосталних синдиката Србије“ Београд, о закупу пословног 

простора на Тргу Николе Пашића број 5, на период од десет година.  

 

Регулатор из разлога што је пословни простор користило по основу закључених 

уговора o закупу, мењало је седишта и то:  

- од 01.09.2003. године до 30.04.2005. године, седиште је било у Београду, ул. 

Кнез Михајлова 44;  

- од 01.05.2005. до 17.06.2007. године седиште је било у Београду, ул. Чика 

Љубина 8;  

- од 18.06.2007. до 30.11.2011. године седиште је било у Београду, ул. Васина бр. 

2-4; 

- од 01.12.2011. године седиште је у Београду, Трг Николе Пашића бр. 5. 

 

Због значаја пословног простора и поприличног издвајања на име закупа, 

Регулатор се протеклих година више пута обраћало Републичкој дирекцији за 

имовину Републике Србије, имајући у виду да би се решавањем овог питања 

постигла уштеда која би резултирала уплатом већег давања новчаних средстава у буџет 

Републике Србије уместо за закуп пословног простора, а све по основу вишка прихода 

над расходима по завршном рачуну кроз суфицит по члану 34. став 8. ЗЕМ-а. 

Регулатор је на захтев закуподавца, с обзиром да од 2011.године није било промене у 

цени закупа, планирало нови износ на име усклађеног закупа.  
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14.2.Финансирање Регулатора 

 

У складу са ЗЕМ, по члану 34. финансирање Регулатора се врши у складу са 

финансијским планом који за сваку годину доноси Савет Регулатора. Финансијским 

планом се утврђују укупни приходи и расходи Регулатора, резерве за непредвиђене 

издатке, као и елементи за целовито сагледавање политике зарада и запослености код 

Регулатора.  

 

Сагласност на финансијски план даје Народна скупштина Републике Србије.  

 

Утврђени вишак прихода над расходима у једној календарској години се 

уплаћује у буџет Републике Србије. Ако је разлика прихода над расходима негативна, 

недостајућа средства се обезбеђују из буџета Републике Србије. 

 

Обезбеђење недостајућих средстава, у складу са претходно наведеним чланом 

овог закона, не утиче на независност и самосталност Регулатора. 

 

14.3.Извори финансирања - приходи од накнаде 

 

Приходи Регулатора чине средства остварена од накнаде коју пружалац 

медијске услуге плаћа за право на пружање медијске услуге у складу са законом и 

утврђени су на основу члана 35. ЗЕМ-а, док право на дозволу које је регулисано 

чланом 89. став 1. и став 8. истог закона, пружалац медијске услуге остварује све док 

измирује обавезу плаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

Регулатор не наплаћује таксе за учешће на јавним конкурсима и поднетим 

захтевима заинтересованих лица, нити има друге приходе, остварује приход само од 

накнаде за пружање медијске услуге, односно не користи буџетска средства осим у 

случају по чл. 34. ст. 9. ЗЕМ, и вишак прихода над расходима по истом члану овог 

закона преноси у буџет Републике Србије.  

 

14.4.Приходи 

 

14.4.1.Реализација прихода по финансијском плану за 2014. годину 

 

Укупно обрачунати евидентирани приходи од накнада износили су 

361.131.195,23 динара 

 

Кретање планираних и реализованих прихода 2014. године и индекс прихода плана 

 

(динара без пара) 

Назив 
План за 2014. 

годину 

Реализовани приходи 

за 2014. годину 

Индекс плана 

2014. године 

Приходи ТВ накнада 229,796,513 283.896.838 123 

Приходи радио 

накнада 
22.166.612 24.111.039 109 

Приходи кабловска 

накнада 
59.848.867 53.123.318 89 

Остали приходи*  / 81.764.177 / 

Укупни приходи 311.811.992 442.895.372 142 
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Укупно обрачунати приходи Регулатора у претходној години износили су 

442.895.371,93 динара. По основу прихода од накнада обрачунати су приходи од 

361.131.195,23 динара док на остале приходе отпада 81.764.176,70 динара. Приходи од 

накнада обрачунати су на основу решења о годишњој накнади пружаоцима медијских 

услуга телевизијског, радио и кабловског емитовања програма док је остала категорија 

прихода утврђена Законом о рачуноводству сагласно МРС и МСФИ (међународним 

рачуноводственим стандардима и међународним стандардима финансисјког 

извештавања) који се примењују за друга правна лица. 

 

(динара без пара) 

Учешће процењених у укупним приходима за 2014. годину 

Накнада 

телевизија 

Накнада 

радио 

Накнада 

кабловска 
Укупно 

78% 7% 15% 100% 

283.896.838 24.111.039 53.123.318 361.131.195 

 

 

 
 

14.4.2.Реализација прихода по финансијском плану за 2015. годину 

 

Укупно обрачунати евидентирани приходи од накнада износили су 350.685.498 

динара.  

 

Кретање планираних и реализованих прихода 2014. године и индекс прихода плана 

 

(динара без пара) 

Назив  
План за 2015. 

годину 

Реализовани приходи 

за 2015. годину 

Индекс плана 

2015. године 

Приходи ТВ накнада  280.562.989 286.989.086 102 

Приходи радио 

накнада 
23.710.638 24.348.959 102 

Приходи кабловска 

накнада 
38.976.653 39.347.453 101 

Остали приходи и 

инвестиције*  
/ 49.638.919 / 

Укупни приходи 343.250.280 400.324.417 117 

* Остали приходи утврђени у складу са Законом о рачуноводству сагласно МРС 

и МСФИ- међународним рачуноводственим стандардима. (Исправка потраживања од 

пружалаца медијских услуга, укидање дугорочних резервисања, позитивне курс.разлике 

и потраживања од Вишег суда и инвестиције у основна средства)  

78%

7%

15%

Учешће процењених у укупним приходима за 2014. 

годину

Накнада ТВ

Накнада радио

Накнада кабловска
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Укупно обрачунати приходи Регулатора у 2015. години износили су 400.324.417 

динара. По основу прихода од накнада обрачунат је износ од 350.685.498 динара док на 

остале приходе и инвестиције отпада укупан износ од 49.638.919 динара.  

 

Укупно 395 пружалаца медијских услуга је имало обавезу плаћања накнаде за 

пружање медијске услуге, што даје укупно обрачунати износ од: 350.685.498 дин, и то: 

(динара без пара) 

Основ Број ПМУ Износ 

Приходи по основу накнаде ТВ програма 81 286.989.086 

Приходи по основу накнаде радио програма 228 24.348.959 

Приходи по основу накнаде кабловског програма 86 39.347.453 

 

Укупно обрачунати приходи од накнада 350.685.498. дининара евидентирани су 

на основу донетих решења о годишњој накнади пружаоцима медијских услуга 

телевизијског, радио и кабловског емитовања програма која су коригована по основу 

Одлуке о смањењу накнаде за 99% за одређени број емитера са поплављених подручја, 

на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 3458367/2014 од 

31.јула 2014.године, а које је било у примени годину дана од 18.05.2014. до 18.05.2015. 

године. 

  

  (динара без пара) 

Накнада 

телевизија 

Накнада 

радио 

Накнада 

кабловска 
Укупно 

82% 7% 11% 100% 

286.989.086 24.348.959 39.347.453 350.685.498 

 

 
 

14.4.3.Реализација прихода по финансијском плану за 2016. годину 

 

(динара без пара) 

Назив 
План за 

2016.годину 

Реализовани приходи 

за 2016.годину 

Индекс плана 

2016. године 

Приходи ТВ накнада  280.562.989 295.117.997 105 

Приходи радио 

накнада 
23.710.638 25.944.248 109 

Приходи кабловска 

накнада 
38.976.653 39.714.209 102 

Остали приходи и 

инвестиције*  
/ 72.949.441* / 

Укупни приходи 343.250.280 433.725.895 126 

82%

7%

11%

Учешће процењених у укупним приходима за 

2015. годину

Накнада ТВ

Накнада радио

Накнада кабловска
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* Остали приходи утврђени су у складу са Законом о рачуноводству сагласно 

МРС и МСФИ- међународним рачуноводственим стандардима. (Исправка 

потраживања од пружалаца медијских услуга,позитивне курс.разлике и приходи од 

смањења обавеза и инвестиције у основна средства). Укупно обрачунати приходи од 

накнада 360.776.454 дин. евидентирани су на основу донетих решења о годишњој 

накнади пружаоцима медијских услуга телевизијског, радио и кабловског емитовања 

програма. 

(динара без пара) 

Накнада 

телевизија 

Накнада 

радио 

Накнада 

кабловска 
Укупно 

82% 7% 11% 100% 

295.117.997 25.994.248 39.714.209 360.776.454 

 

 
 

 

14.4.4.Реализација прихода по финансијском плану за 2017. годину 

 

Укупно обрачунати приходи Регулатора у 2017. години износили су 324.986.305 

динара. По основу прихода од накнада обрачунат је износ од 269.174.284 динара док на 

остале приходе и инвестиције отпада укупан износ од 55.812.021 динара. 

 

Приходи од накнада обрачунати су на основу решења о годишњој накнади 

пружаоцима медијских услуга телевизијског, радио и кабловског емитовања програма 

док је остала категорија прихода утврђена Законом о рачуноводству сагласно МРС и 

МСФИ (међународним рачуноводственим стандардима и међународним стандардима 

финансисјког извештавања) који се примењују за МСП (мала и средња предузећа)  

 

Усклађени приходи за 2017. гoдину према стварним трошковима регулације 

 

За 2017. годину усклађени су приходи коефицијентом трошкова регулације од 

који се добија стављањем у однос планираних средстава за расходе за 2017, у односу 

на планирана средства за расходе из претходне године, у складу са чланом 36. став 1. и 

став 3. ЗЕМ-а којим је утврђено да се висина накнаде за право на пружање медијске 

услуге утврђује полазећи од стварних трошкова регулације по начелу 

пропорционалности у складу са Правилником о висини, измени висине и начину 

обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге којим је прописан начин 

израчунавања накнаде. 

 

Приходи од накнада за пружање медијских услуга РТВ програма 2017. годину 

 

Укупно обрачунати евидентирани приходи од накнада износили су 350.685.498 

динара.  

82%

7%

11%

Учешће процењених у укупним приходима за 

2016. годину

Накнада ТВ

Накнада радио

Накнада кабловска
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Укупно 582 пружалаца медијских услуга је имало обавезу плаћања накнаде за 

емитовање програма, што даје укупно обрачунати износ од: 269.174.284 дин, и то: 

 

(динара без пара) 

Основ Број ПМУ Износ 

Приходи по основу накнаде ТВ програма 90 231.565.640 

Приходи по основу накнаде радио програма 252 19.566.083 

Приходи по основу накнаде кабловског програма 240 18.042.562 

 

  Остали приходи и инвестиције су обрачунати у укупном износу од: 55.812.021 

динара. 

(динара без пара) 

Укупно 

обрачунати 

евидентирани 

остали приходи 

Приходи од укидања резервисања за 

судски спор СОС Канал 
36.881.816 динара 

Приходи од усклађивања вредности 

потраживања 
13.796.112 динара 

Приходи од донација за пројекат See 

DigiTV 
69.949 динара 

Остали непоменути приходи 3.991.463 динара 

Остали приходи 54.739.341 динара 

Укупне евидентиране инвестиције у основна средства 1.072.680 динара 

 

Кретање планираних и реализованих прихода 2017. године и индекс прихода плана 

 

(динара без пара) 

Назив  
План за 2017. 

годину 

Реализовани приходи 

за 2017. годину 

Индекс плана 

2017. године 

Приходи ТВ накнада  216.920.676 231.565.640 107 

Приходи радио 

накнада 
19.296.734 19.566.083 101 

Приходи кабловска 

накнада 
29.604.760 18.042.562 61 

Остали приходи и 

инвестиције*  
/ 55.812.021 / 

Укупни приходи 265.822.170 324.986.305 122 

* Остали приходи утврђени су у складу са Законом о рачуноводству сагласно 

МРС и МСФИ- међународним рачуноводственим стандардима. (Приходи од укидања 

резервисања за судски спор 36,9 мил.дин., приходи од усклађив. потраживања од 

пружалаца медијских 13,8мил.дин. и остали непоменути приходи од 4 мил.дин. и 

инвестиције у основна средства од 1,1 мил.динара) 

 

(динара без пара) 

Учешће процењених у укупним приходима за 2017. годину 

Накнада 

телевизија 
Накнада радио 

Накнада 

кабловска 
Укупно 

86% 7% 7% 100% 

231.565.640 19.566.083 18.042.562 269.174.284 
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14.4.5.Реализација прихода по финансијском плану за 2018. годину 

 

Укупно обрачунати евидентирани приходи од накнада износили су 313.683.201 

динара, односно заједно са улагањима у основна средства у укупном износу од 

314.774.361.динара. 

 

Укупно 578 пружалаца медијских услуга је имало обавезу плаћања накнаде за 

емитовање програма, што даје укупно обрачунати износ од: 271.432.169 дин., и то: 

 

(динара без пара) 

Основ Број ПМУ Износ 

Приходи по основу накнаде ТВ програма 96 231.345.663 

Приходи по основу накнаде радио програма 260 19.370.141 

Приходи по основу накнаде кабловског програма 222 20.716.365 

 

Остали приходи и инвестиције: 

 

Остали приходи и инвестиције су обрачунати у укупном износу од: 43.342.192 динара 

(динара без пара) 

Укупно 

обрачунати 

евидентирани 

остали приходи 

Приходи од укидања резервисања за 

судски спор СОС Канал 
18.440.908 

Приходи од усклађивања вредности 

потраживања 
23.410.839 

Остали непоменути приходи 1.490.445 

Остали приходи 42.251.032 

Укупне евидентиране инвестиције у основна средства 1.091.160 

 

Кретање планираних и реализованих прихода 2017. и 2018. године  и индекс прихода 

плана 

(динара без пара 

Назив 
План за 

2018.годину 

Реализовани приходи 

за 2018. годину 

Индекс плана 

2018. године 

Приходи ТВ накнада  232.982.516 231.345.663 99 

Приходи радио 

накнада 
19.518.853 19.370.141 99 

Приходи кабловска 

накнада 
18.094.086 20.716.365 114 

Остали приходи и 

инвестиције*  
10.647.115 43.342.192* / 

Укупни приходи 281.242.570 314.774.361 112 

86%

7%

7%

Учешће процењених у укупним приходима за 

2017. годину

Накнада ТВ

Накнада радио
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*Остали приходи утврђени су у складу са Законом о рачуноводству сагласно МСФИ за 

МСП (Приходи од укидања резер.за судски спор, приходи од усклађивања 

потраживања од пружалаца медијских услуга, остали непоменути приходи и 

инвестиције у основна средства)   

(динара без пара) 

Учешће реализованих у укупним приходима за 2018. годину 

Накнада 

телевизија 
Накнада радио Накнада кабловска 

Укупно 

(динара) 

85% 7% 8% 100% 

231.345.663 19.370.141 20.716.365 271.432.169 

 

 

 
 

14.4.6.Реализација прихода по финансијском плану за 2019. годину 

 

Приходи од накнада за пружање медијских услуга РТВ програма 2019. годину 

 

Укупно обрачунати евидентирани приходи од накнада износили су 285.369.571 

динара, односно заједно са осталим приходима у укупном износу од 

319.373.327.динара. 

   

Укупно 618 пружалаца медијских услуга је имало обавезу плаћања накнаде за 

емитовање програма, што даје укупно обрачунати износ од: 285.369.571 дин., и то: 

 

(динара без пара) 

Основ Број ПМУ Износ 

Приходи по основу накнаде ТВ програма 95 244.784.248 

Приходи по основу накнаде радио програма 249 19.382.868 

Приходи по основу накнаде кабловског програма 274 21.202.455 

 

Остали приходи и инвестиције:  

 

Остали приходи и инвестиције су обрачунати у укупном износу од: 44.285.833 динара 

(динара без пара) 

Укупно обрачунати 

евидентирани 

остали приходи 

Приходи од укидања резервисања за 

судски спор СОС Канал 
18.440.908 

Приходи од усклађивања вредности 

потраживања 
15.562.848 

Остали непоменути приходи 10.282.077 

Остали приходи 34.003.756 

Укупне евидентиране инвестиције у основна средства 10.282.077 

85%

7%
8%

Учешће процењених у укупним приходима за 2018. 

годину

Накнада ТВ

Накнада радио

Накнада кабловска
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(динара без пара) 

Назив  
План за 2019. 

годину 

Реализовани 

приходи за 

2019. годину 

Индекс 

плана 

2019. године 

Приходи ТВ накнада  301.406.920 244.784.248 81 

Приходи радио накнада 18.826.932 19.382.868 103 

Приходи кабловска накнада 16.455.085 21.202.455 129 

Остали приходи*  -21.364.417** 34.003.756* / 

Укупни приходи 315.324.520 319.373.327 101 

Структура реализованих прихода у 2019.години 

 

Учешће реализованих у укупним приходима за 2019. годину 

Накнада 

телевизија 
Накнада радио Накнада кабловска Укупно (динара) 

86% 6,8% 7,2% 100% 

244.784.248 19.382.868 21.202.455 285.369.571 

 

 

 

14.4.7.Реализација прихода по финансијском плану за 2020. годину 

 

Укупно обрачунати евидентирани приходи од накнада износили су 311.683.192 

динара, односно заједно са осталим приходима у укупном износу од 340.902.143 

динара, и били су већи у односу на планиране приходе за износ од: 32.975.143 динара  

  

  Укупно 647 пружалаца медијских услуга је имало обавезу плаћања накнаде за 

емитовање програма, што даје укупно обрачунати износ од: 311.683.192 дин., и то: 

 

(динара без пара) 

Основ Број ПМУ Износ 

Приходи по основу накнаде ТВ програма 92 265.693.018 

Приходи по основу накнаде радио програма 249 19.400.984 

Приходи по основу накнаде кабловског програма 306 26.589.190 

 

  

86%

6,80%
7,20%

Учешће процењених у укупним приходима 

за 2019. годину

Накнада ТВ

Накнада радио

Накнада 

кабловска
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Остали приходи и инвестиције: 

Остали приходи и инвестиције су обрачунати у укупном износу од: 33.475.351 

динара 

(динара без пара) 

Укупно 

обрачунати 

евидентирани 

остали приходи 

Приходи од укидања резервисања за 

судски спор СОС Канал 
18.440.908 

Приходи од усклађивања вредности 

потраживања 
10.619.351 

Остали непоменути приходи 158.692 

Остали приходи 29.218.951 

Укупне евидентиране инвестиције у основна средства 4.256.400 

 

Кретање планираних и реализованих прихода 2019. и 2020. годину и индекс прихода 

плана  

(динара без пара) 

Назив  

План за 

2019. 

годину 

Реализовани 

приходи за 

2019. годину 

План за 

2020. 

годину 

Реализовани 

приходи за 

2020. годину 

Индекс 

Плана 

2020. 

године 

Приходи ТВ 

накнада  
301.406.920 244.784.248 266.628.297 265.693.018 99,6 

Приходи радио 

накнада 
18.826.932 19.382.868 19.400.082 19.400.984 100 

Приходи 

кабловска 

накнада 

16.455.085 21.202.455 21.898.621 26.589.190 121 

Остали 

приходи*  

-

21.364.417** 
34.003.756* / 29.218.951* / 

Укупни приходи 315.324.520 319.373.327 307.927.000 340.902.143 111 

 * Остали приходи утврђени су у складу са Законом о рачуноводству сагласно МСФИ 

за МСП.**Умањење по основу делимично неуспелог ЈАВНОГ КОНКУРСА  

(Приходи од укидања резерв.за судски спор, приходи од усклађив.потраживања од 

пруж.мед.усл.,остали непоменути приходи и инвестиције у основна средства).  

 

Структура реализованих прихода у 2020. години 

(динара без пара) 

Учешће реализованих у укупним приходима за 2020. годину 

Накнада 

телевизија 
Накнада радио 

Накнада 

кабловска 

Остали 

приходи 

Укупно 

(динара) 

78% 6% 8% 8% 100% 

265.693.018 19.400.984 26.589.190 29.218.951 340.902.143 
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14.4.8.Реализација прихода по финансијском плану за 2021. годину 

 

Укупно обрачунати евидентирани приходи од накнада износили су 

327.802.280,62 динара, односно заједно са осталим приходима у укупном износу од 

384.464.845,54 динара, и били су већи у односу на планиране приходе за износ од: 

71.011.905,54 динара  

  

  Укупно 647 пружалаца медијских услуга је имало обавезу плаћања накнаде за 

емитовање програма, што даје укупно обрачунати износ од: 311.683.192 дин., и то: 

 

(динара без пара) 

Основ Број ПМУ Износ 

Приходи по основу накнаде ТВ програма 95 268.292.026 

Приходи по основу накнаде радио програма 248 19.371.234 

Приходи по основу накнаде кабловског програма 315 40.139.021 

 

(динара без пара) 

Остали приходи и инвестиције: 

 

Остали приходи и инвестиције су обрачунати у укупном износу од: 62.249.079 динара 

(динара без пара) 

Укупно 

обрачунати 

евидентирани 

остали приходи 

Приходи од укидања резервисања за 

судски спор СОС Канал 
18.440.908 

Приходи од усклађивања вредности 

потраживања 
36.889.223 

Остали непоменути приходи 1.332.433 

Остали приходи 56.662.564 

Укупне евидентиране инвестиције у основна средства 5.586.515 

  

  

78%

6%

8%
8%

Учешће процењених у укупним приходима за 2020. 

годину

Накнада ТВ

Накнада радио

Накнада кабловска

Остали приходи
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Кретање планираних и реализованих прихода 2020. и 2021. годину и индекс прихода 

плана  

(динара без пара) 

Назив  

План за 

2019. 

годину 

Реализовани 

приходи за 

2019. годину 

План за 

2020. 

годину 

Реализовани 

приходи за 

2020. годину 

Индекс 

Плана 

2020. 

године 

Приходи ТВ 

накнада  
266.628.297 265.693.018 262.782.109 268.292.026 102 

Приходи радио 

накнада 
19.400.082 19.400.984 19.395.981 19.371.234 99,8 

Приходи 

кабловска 

накнада 

21.898.621 26.589.190 31.274.847 40.139.021 128 

Остали приходи*  / 29.218.951* / 56.662.564* / 

Укупни приходи 307.927.000 340.902.143 313.452.940 384.464.845 123 

 * Остали приходи утврђени су у складу са Законом о рачуноводству сагласно МСФИ 

за МСП. (Приходи од укидања резерв.за судски спор, приходи од 

усклађив.потраживања од пруж.мед.усл.,остали непоменути приходи и инвестиције у 

основна средства).  

  

Структура реализованих прихода у 2021. години 

(динара без пара) 

Учешће реализованих у укупним приходима за 2020. годину 

Накнада 

телевизија 
Накнада радио 

Накнада 

кабловска 

Остали 

приходи 

Укупно 

(динара) 

70% 5% 10% 15% 100% 

268.292.026 19.371.234 40.139.021 6.662.564 384.464.845 

  

 
 

14.5.Расходи 

 

14.5.1.Табела остварених расхода за 2014. годину 

 

Остварени расходи износе укупно: 442.895.371,93.динара. 

 

Нето издаци за расходе су 437.649.987 динара (без осн.средстава).  

 

 

 

70%5%

10%

15%

Учешће процењених у укупним приходима за 2021. 

годину

Накнада ТВ

Накнада радио

Накнада кабловска

Остали приходи



Информатор о раду регулаторног тела за електронске медије јун 2022 

60 
 

(динара) 

Р. 

бр. 
Назив  

План за 

2014. 

годину 

Реализовани 

расходи у 2014. 

години 

Индекс плана 

2014. године 

1. Бруто зараде и додаци  142.028.079 133.267.887 94 

2. 
Социјални доприн. 

послодав.  
25.573.387 23.854.952 93 

3. Накнаде запосленима 4.350.000 4.249.082 98 

4. 
Бруто накнаде чланова 

Савета 
19.055.094 16.674.376 88 

5. Стални трошкови 33.800.000 27.580.139 82 

6. Трошкови путовања  6.900.000 2.458.301 36 

7. Услуге по уговору 16.818.432 5.710.375 34 

8. Специјализоване услуге 5.500.000 4.328.158 79 

9. Текућа одржавања 9.480.000 8.171.855 86 

10. Материјал 6.200.000 4.847.619 78 

11. Порези и обавезне таксе  5.070.000 2.291.288 45 

12. 
Резерве за непредвиђене 

издатке 
4.500.000 142.598.150** / 

 Укупно расходи  279.274.992 376.032.182 135 

13. Основна средства 14.337.000 5.245.385 37 

 Свега са осн.средствима  293.611.992 381.277.567 130 

14. Вишак прихода над расход. 18.200.000 61.617.805 339 

 Укупно  311.811.992 442.895.372 142 

* Извршена су резервисања по основу сумњивих и спорних потраживања од пружалаца 

медијских услуга за накнаде за емитовање радио ТВ и кабловског програма које нису 

биле наплаћене по завршном рачуну за 2014.годину, за износ од 46.8 мил.дин., 

резервисања за судске спорове-СОС Канал од 67,6 мил.дин. као и умањење зараде по 

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада 

и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС", бр. 

116/14) за 2,2 мил.динара као и остала резевисања сагласна МРС међународним 

рачуноводственим стандардима и МСФИ стандардима финансијског извештавња. 

 

14.5.2.Табела остварених расхода за 2015. годину 

 

Остварени расходи износе укупно: 400.324.417 динара.  

 

Нето издаци за расходе су 395.066.905 динара (без осн.средстава). 

(динара) 

Р. 

бр. 
Назив 

План за 

2015. 

годину 

Реализовани 

расходи у 2015. 

години 

Индекс плана 

2015. године 

1. Бруто зараде и додаци  149.523.036 128.277.472 86 

2. Соц.доприноси на зараде 26.763.540 22.961.667 86 

 
Умањење зараде за 10 % 

пореза  
/ 11.555.551 / 

3. Накнаде запосленима 5.046.500 3.725.938 74 

4. Бруто накнаде чл.Савета 16.832.690 10.360.888 62 
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*У 2015. године извршена су резервисања по основу сумњивих и спорних 

потраживања од пруж.мед.усл. за накнаде за емитовање програма које нису наплаћене 

по завршном рачуну за 2015. годину, за износ од 38,5 мил.дин. и умањење зараде по 

Закону о привременом уређивњу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада 

и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС", бр. 

116/14) за укупно 12,6 мил.динара. 

 

14.5.3.Табела остварених расхода за 2016. годину 

 

Остварени расходи износе укупно: 433.725.895.динара. 

Нето издаци за расходе су 427.773.259 динара (без осн.средстава). 

(динара) 

Р. бр. Назив 
Планирано за 

2016. годину* 

Реализовани 

расходи у 

2016. години 

Индекс плана 

2016. године 

1. Бруто зараде и додаци 149.523.036 129.451.338 87 

2. Соц.доприноси на зараде 26.763.540 23.171.790 87 

 
Умањење зараде за 10% 

пореза 
/ 11.463.632 / 

3. Накнаде запосленима 6.721.252 6.957.667 103 

4. Бруто накнаде чл.Савета 16.832.690 9.203.923 55 

 
Умањење накнада за 10 % 

пореза 
/ 1.018.308 / 

5. Стални трошкови 23.338.100 20.123.036 86 

6. Трошкови путовања 6.241.850 3.292.311 53 

7. Услуге по уговору 13.225.968 6.299.926 48 

8. Специјализоване услуге 8.285.500 4.771.376 58 

9. Текућа одржавања 8.702.420 6.814.560 78 

10. Материјал 7.000.300 5.472.531 78 

11. Порези, обавез. таксе 2.839.300 1.895.450 67 

12. Резерве за непр.издатке 21.480 12.856.948 / 

13. Основна средства 9.070.000 5.952.636 66 

14. Укупни расходи 278.565.436 248.745.432 89 

 
Умањење накнада за 10 

% пореза  
/ 1.103.193 / 

5. Стални трошкови 22.957.000 19.760.318 86 

6. Трошкови путовања 6.241.850 3.567.736 57 

7. Услуге по уговору 13.132.720 9.420.657 72 

8. Специјализоване услуге 8.285.500 3.496.475 42 

9. Текућа одржавања 7.937.000 7.067.850 89 

10. Материјал 5.496.300 4.393.585 80 

11. Порези, обавез. таксе  2.779.300 1.558.218 57 

12. Резерве за непр.издатке 4.500.000 48.390.761* / 

13. Основна средства 9.070.000 5.257.512 58 

14. Укупни расходи 278.565.436 280.897.821 101 

15. 
Вишак прихода над 

расход. 
64.684.844 119.426.596 185 

16. Укупно 343.250.280 400.324.417 117 
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15. 
Вишак прихода над 

расход. 
64.684.844 184.980.463 286 

 Укупно 343.250.280 433.725.895 126 

 

14.5.4.Табела остварених расхода за 2017. годину 

 

Остварени расходи износе укупно: 324.986.305.динара.  

Нето издаци за расходе су 323.913.625. динара (без осн.средстава). 

(динара) 

Р. бр. Назив  
Планирано за 

2017. годину 

Реализовани 

расходи у 

2017. години 

Индекс плана 

2017. године 

1. Бруто зараде и додаци  151.278.245 134.042.387 89 

2. Соц.доприноси на зараде 27.078.805 23.993.587 89 

 
Умањење зараде за 10% 

пореза  
/ 11.175.265 / 

3. Накнаде запосленима 9.447.030 7.115.121 75 

4. Бруто накнаде чл.Савета 16.695.950 9.382.310 56 

 
Умањење накнада за 10% 

пореза  
/ 1.041.189 / 

5. Стални трошкови 24.265.700 19.679.648 81 

6. Трошкови путовања 5.647.900 2.411.166 43 

7. Услуге по уговору 9.801.820 7.730.509 79 

8. Специјализоване услуге 1.469.500 1.185.867 81 

9. Текућа одржавања 7.980.920 7.115.170 89 

10. Материјал 7.179.100  4.455.587 62 

11. Порези, обавез. таксе  2.877.200  2.360.243 82 

12. Резерве за непр.издатке 1.000.000 50.794.926* / 

13. Основна средства 1.100.000 1.072.680 98 

14. Укупни расходи 265.822.170 283.555.661 107 

15. 
Вишак прихода над 

расход. 
/ 41.430.644 / 

 Укупно 265.822.170 324.986.305 122 

* У 2017.г. у резерве за непредвиђене издатке извршене су исправке вредности 

потраживања (директан и индиректан отпис) за износ од ПМУ за 41,2мил.дин и 

обрачуната је амортизација осн.средстава и остале обавезе из пословања од укупно 

9,6 мил дин. 

 

14.5.5.Табела остварених расхода за 2018. годину 

 

Реализовани расходи из пословања износе укупно: 259.895.140 динара.  

Нето издаци за расходе су 258.803.980. динара (без осн.средстава).  

(динара) 

Р. бр. Назив  
Планирано 

2018. године 

Реализовани 

расходи у 2018. 

години 

Индекс 

плана 2018. 

годину 

1. Бруто зараде и додаци  152.363.058 136.882.276 90 

2. 
Социјални доприн. 

послодав.  
27.272.987 24.379.185 89 
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Умањење зарада за 10% 

пореза 
/ 11.915.441 / 

3. Накнаде запосленима 10.606.172 5.182.778 49 

4. 
Бруто накнаде чланова 

Савета 
17.716.167 9.451.407 53 

 
Умањење зарада за 10% 

пореза 
/ 1.046.866 / 

5. Стални трошкови 27.677.484 20.669.829 75 

6. Трошкови путовања  6.290.000 5.328.154 85 

7. Услуге по уговору 11.195.472 6.225.061 56 

8. Специјализоване услуге 1.750.800 1.241.579 71 

9. Текућа одржавања 9.212.600 8.289.037 90 

10. Материјал 8.469.830 6.482.694 77 

11. Порези и обавезне таксе  2.920.000 2.148.021 74 

12. 
Резерве за непредв. 

издатке 
1.500.000 19.561.652* - 

 Укупно Расходи  276.974.570 258.803.980 93 

13. Основна средства 3.768.000 1.091.160 29 

 Свега са осн.средствима  280.742.570 259.895.140 93 

14. 
Вишак прихода над 

расход.  
/ 53.788.061 / 

 Укупно  280.742.570 313.683.201 112 

* У 2018. године Резерве за непредв.издатке садрже исправке вредности потраживања 

(директни и индиректни отпис), трошкови резервисања, обрачун амортизације 

основних средстава и остале обавезе из пословања. 

 

14.5.6.Табела остварених расхода за 2019. годину 

 

Реализовани расходи из пословања износе укупно: 306.453.706 динара.  

Нето издаци за расходе су 258.803.980. динара (без осн.средстава) 

(динара) 

Р. бр. Назив  
Планирано 

2019. године 

Реализовани 

расходи у 2019. 

години 

Индекс 

плана 2019. 

годину 

1. Бруто зараде и додаци  165.638.192 155.556.911 90 

2. 
Социјални доприн. 

послодав.  
29.649.253 26.678.010 90 

 
Умањење зарада за 5% 

пореза 
/ 6.980.971 / 

3. Накнаде запосленима 10.170.000 7.433.353 73 

4. 
Бруто накнаде чланова 

Савета 
18.460.064 10.218.046 55 

 
Умањење зарада за 10% 

пореза 
/ 585.453 / 

5. Стални трошкови 29.152.000 20.068.662 68 

6. Трошкови путовања  10.374.000 4.590.089 44 

7. Услуге по уговору 11.556.581 7.149.094 62 

8. Специјализоване услуге 4.150.800 1.302.880 31 

9. Текућа одржавања 10.150.093 7.629.344 75 
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10. Материјал 7.467.000 6.391.691 86 

11. Порези и обавезне таксе  3.224.300 2.323.149 72 

12. 
Резерве за непредв. 

издатке 
4.742.287 39.263.974* - 

 Укупно расходи  304.734.570 296.171.629 97 

13. Основна средства 10.589.950 10.282.077 97 

 Свега са осн.средствима  315.324.520 306.453.706 97 

14. 
Вишак прихода над 

расходима  
/ 23.201.698 / 

 Укупно  315.324.520 329.655.404 105 

 

Приказ структуре појединих специфичних реализованих расхода у 2019. години 

 

У наставку је дата структура појединих специфичних просечних расхода 

утврђених на основу обрачунатих стварних потреба пословања-трошкова регулације 

Регулаторног тела за електронске медије, са вишком прихода над расходима. 

 

Зараде и 

накнаде 

запослених 

и чланова 

Савета 

Стални трошкови 

- закуп, 

одржавање, 

материјал, 

сл.путовање и др. 

Уговори о делу, 

адвокатске и 

консалтинг 

услуге 

Остали расходи, 

инвестиције, 

резерве, суфицит 

Укупно 

61% 12% 2% 25% 100% 

199,886 39,133 7,766 82,869 329,655 

 

Структура реализованих расхода у 2019.години 

 

 
 

14.5.7.Табела остварених расхода за 2020. годину 

 

Р. бр. Назив  
Планирано 

2020. године 

Реализовани 

расходи у 2020. 

години 

Индекс 

плана 2020. 

годину 

1. Бруто зараде и додаци  181.306.240 170.258.429 94 

2. 
Социјални доприн. 

послодав.  
31.094.020 28.348.028 91 

 
Умањење зарада за 5% 

пореза 
/ / / 

3. Накнаде запосленима 6.305.000 4.982.979 79 

4. Бруто накнаде чланова 21.862.470 18.637.847 85 

61,0
12,0

2,0

25,0 Зараде и накнаде 

запослених и чланова 

Савета

Стални трошкови -

закуп, одржавање, 

материјал, 

сл.путовање и др
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Савета 

 
Умањење зарада за 10% 

пореза 
/ / / 

5. Стални трошкови 25.134.000 21.010.980 84 

6. Трошкови путовања  6.650.000 550.056 8 

7. Услуге по уговору 10.852.470 5.823.559 54 

8. Специјализоване услуге 1.410.000 388.468 28 

9. Текућа одржавања 8.995.000 7.394.993 82 

10. Материјал 6.545.200 4.794.252 73 

11. Порези и обавезне таксе  2.415.000 1.673.333 69 

12. 
Резерве за непредв. 

издатке 
1.000.000 48.510.460* - 

 Укупно расходи  303.569.400 312.373.384 103 

13. Основна средства 4.357.600 4.256.400 98 

 Свега са осн.средствима  307.927.000 316.629.784 103 

14. 
Вишак прихода над 

расходима  
/ 28,528,759 / 

 Укупно  307.927.000 345,158,543 112 

 

 

Приказ структуре појединих специфичних реализованих расхода и 

инвестиција у 2020. години 

 

У наставку је дата структура појединих специфичних просечних расхода 

утврђених на основу обрачунатих стварних потреба пословања-трошкова регулације 

Регулаторног тела за електронске медије, са вишком прихода над расходима. 

 

Зараде и 

накнаде 

запослених и 

чланова 

Савета 

Стални трошкови 

- закуп, 

одржавање, 

материјал, 

сл.путовање и др. 

Уговори о 

делу, 

адвокатске и 

консалтинг 

услуге 

Остали 

расходи, 

инвестиције, 

резерве, 

суфицит 

УКУПНО 

70% 11% 2% 17% 100% 

222.227.284 33.750.281 7.885.360 52.766.859 316.629.784 

 

Структура реализованих расхода и инвестиција у 2020. години 

 

 
 

 

70    

11    

2    
17    Зараде и накнаде 

запослених и чланова 

Савета

Стални трошкови - закуп, 

одржавање, материјал, 

сл.путовање и др

Уговори о делу, адвокатске 

и консалтинг услуге
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14.5.8.Табела остварених расхода за 2021. годину 

 

Р. бр. Назив  
Планирано 

2021. године 

Реализовани 

расходи у 2021. 

години 

Индекс 

плана 2021. 

годину 

1. Бруто зараде и додаци  183.215.025 184.177.514 100,5 

2. 
Социјални доприн. 

послодав.  
30.745.490 30.665.556 99,7 

3. Накнаде запосленима 12.702.030 6.374.750 50,2 

4. 
Бруто накнаде чланова 

Савета 
23.026.220 17.857.770 77,6 

5. Стални трошкови 23.948.000 22.476.473 93,9 

6. Трошкови путовања  2.610.280 1.836.081 70,3 

7. Услуге по уговору 10.300.904* 9.761.675 94,8 

8. Специјализоване услуге 3.434.000 1.103.779 32,1 

9. Текућа одржавања 8.815.990 8.594.949 97,5 

10. Материјал 6.648.600 5.937.462 89,3 

11. Порези и обавезне таксе  2.366.451* 2.980.856 126,0 

12. 
Резерве за непредв. 

издатке 
/* 34.058.831* / 

 Укупно расходи  307.812.990 325.825.396 105,9 

13. Основна средства 5.639.950* 5.589.515 99,1 

 Свега са осн.средствима  313.452.940 331.411.911 105,7 

14. 
Вишак прихода над 

расходима  
/ 58,639,452 / 

 Укупно  313.452.940 390,051,363 124,4 

* У 2021. години Резерве за непредв.издатке садрже исправке вредности потраживања 

(директни и индиректни отпис), трошкове резервисања, обрачун амортизације 

основних средстава и остале обавезе из пословања. 

По одлуци савета, у складу са чл. 34 ЗЕМ, извршена је употреба резерви за 

непредвиђене издатке у 2021. години 

 

Приказ структуре појединих специфичних реализованих расхода и 

инвестиција у 2021. години 

 

У наставку је дата структура појединих специфичних просечних расхода 

утврђених на основу обрачунатих стварних потреба пословања-трошкова регулације 

Регулаторног тела за електронске медије, са вишком прихода над расходима. 

 

Зараде и 

накнаде 

запослених и 

чланова 

Савета 

Стални трошкови 

- закуп, 

одржавање, 

материјал, 

сл.путовање и др. 

Уговори о 

делу, 

адвокатске и 

консалтинг 

услуге 

Остали 

расходи, 

инвестиције, 

резерве, 

суфицит 

УКУПНО 

72% 13% 3% 12% 100% 

239.075.590 41.825.521 10.865.454 39.645.345 331.411.911 
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Структура реализованих расхода и инвестиција у 2020. години 

 

 
 

14.6.вишак прихода над расходима 

 

14.6.1.Уплаћен вишак прихода над расходима  

 

Регулаторно тело за електронске медије је од свог оснивања уплатило у буџет 

Републике Србије износ средстава који је обрачунат као вишак прихода над расходима 

на основу завршног рачуна по чл. 34. тадашњег ЗР, затим по чл.19 Закона о 

кинематографији Филмском Центру Србије и данас сагласно чл.34 став 8. ЗЕМ. 

 

У периоду од 2007. до 2020. године од укупно планираних средстава 

959.169.205,00 динара уплаћено је по основу вишка прихода над расходима: 

1.380.282.251,33 динара, односно више за 421.113.046,33 динара је уплаћено у Буџет 

Републике Србије.  

 

Табела планираних и реализованих-Уплаћених вишкова прихода по годинама 

 

Година 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.* 

Финансијски 

план 
207.000.000 267.540.000 132.169.183 65.522.034 85.588.100 31.780.200 

Уплата-план 298.489.538 236.831.376 139.288.524 82.175.825 52.294.346 *54.332.105 

Више/мање 91.489.538 -30.708.624 7.119.341 16.653.791 
-

33.293.754 
22.551.905 

Индекс 144 89 105 125 61 171 

Година 2013. 2014. 2015.** 2016.*** 2017. 2018. 

Финансијски 

план 
22.000.000 18.200.000 64.684.844 64.684.844 / / 

Уплата-план 27.232.375 61.617.805 119.426.596 184.821.550 18.253.693 53.788.061 

Више/мање 5.232.375 43.417.805 119.426.596 120.136.706 18.253.693 53.788.061 

Индекс 124 339 185 286 / / 

Година 2019. 2020. 2021    

Финансијски 

план 
/ /     

Уплата-буџет 23.201.698 28.528.759 58.639.451,69    

Више/мање 23.201.698 28.528.759 58.639.451,69    

Индекс / /     

72%

13%

3%
12% Зараде и накнаде запослених и 

чланова Савета

Стални трошкови - закуп, 

одржавање, материјал, 

сл.путовање и др
Уговори о делу, адвокатске и 

консалтинг услуге

Остали расходи, инвестиције, 

резерве, суфицит
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Укупно планирано Финансијским планом од 2007. до 2016. године: 959.169.205,00 динара 

Уплата по завршним рачунима од 2007. до 2020. године Укупно: 1.380.282.251,33 динара 

Више уплаћено = 421.113.046,33.динара 

*  По чл.19 Закона о кинематогр.Филмском Центру Србије (на Рачун Филмског 

Центра Србије). 

**  Сагласно чл.34 став 8. ЗЕМ 

*** Примењен је финансијски план из претходне године, јер није усвојен за 2016.годину  

 

Регулатор од дана оснивања, од 09.07.2003. године као РРА до 2006. године није 

остварило вишак прихода над расходима. 

 

Од свог оснивања Регулаторно тело за електронске медије је извршило уплате у 

Буџет Републике Србије износ средстава који је обрачунат као вишак прихода над 

расходима на основу завршног рачуна, по члану 34. тадашњег Закона о радиодифузији, 

затим по члану 19. Закона о кинематографији Филмском Центру Србије и данас по 

члану 34. став 8. Закона о електронским медијима.  

 

Од 2017. године сагласно ЗЕМ планирани износ трошкова пословања у 

оквиру је потребних трошкова регулације који даље одређују укупне приходе 

Регулатор, те се самим тим не врши планирање суфицита. 

 

 

14.7.УСВОЈЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ  

 

У складу са одредбом члана 34. став 1. ЗЕМ Савет Регулатора усвојио је следеће 

финансијске планове. 

14.7.1. За 2009. годину 

 

Савет РРА на редовној седници одржаној дана 05. децембра 2008. године и 

изменама на седници од 09. октобра 2009. године донео је Одлуку о усвајању 

Финансијског плана РРА, на који је Влада Р. Србије дала сагласност, Решење 05 број 

400-7040/2009 од 05. новембра 2009. године („Сл.гласник РС“, бр.93/09). У току 2009. 

године Агенција није била корисник буџетских средстава обзиром да је остварила веће 

приходе од расхода.  

 

Разлика између прихода и расхода  

 

Назив Планирано 2009. године Остварено 2009. године 

Укупни приходи  451.579.183 457.868.739 

Приходи ТВ и Радио 

накнада за емитовање 

програма 

451.579.183 450.779.796 

Остали приходи*  - 7.088.943 

Расходи 319.410.000 318.580.215 

Суфицит 132.169.183 139.288.524 

* Остали приходи Позитивне курсне разлике, усклађивање вредности потраживања и 

категорија осталих разних прихода.  
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14.7.2. За 2010. годину  

 

Савет РРА на 42. редовној седници одржаној 15. децембра 2009. године, донео 

је Финансијски план на који је Влада Р. Србије дала сагласност, Решење 05 број 400-

4099/2010 од 03.06.2010. године („Сл.гласник РС“, бр. 40/10). Реализовани укупни 

приходи износили су: 420.493.103 динара. 

 

Назив 
Планирано 2010. 

године 

Остварено 2010. 

године 
Индекс 

Укупни приходи  381.162.416 420.493.103 110 

Приходи ТВ и Радио 

накнада за емитовање 

програма 

381.162.416 401.473.490 105 

Остали приходи*  - *19.018.297 - 

Расходи са основним 

средствима 
315.640.382 344.512.931 109 

Суфицит 65.522.034 82.175.825 125 

*Остали приходи - Укидање резервисања: 16.094.502 дин.; ЕПРА приходи:730.754 дин. 

Обрачунски приходи:2.193.041 дин. 

 

14.7.3. За 2011. годину  

 

Савет РРА на 58. редовној седници одржаној 08. децембра 2010. године, усвојио 

је Финансијски план за 2011. годину, на који је Влада Р. Србије дала сагласност, 

Решење 05 број 400-6995/2011 од 22.09.2011. године („Сл.гласник РС“,број 72/2011). 

 

Назив 
Планирано 2011. 

године 

Остварено 2011. 

године 
Индекс 

Укупни приходи  403.636.852 401.899.525 99,5 

Приходи ТВ и Радио 

накнада за емитовање 

програма 

403.636.852 395.619.665 98 

Остали приходи  - 6.279.859 - 

Расходи са основним сред. 403.636.852 385.200.709 95,4 

Суфицит 85.588.100 52.294.346 61 

 

14.7.4. За 2012. годину  

 

Савет РРА је на 80. редовној седници одржаној 15. децембра 2011. године, 

усвојио Финансијски план за 2012. годину, на који је Влада Р. Србије дала сагласност, 

Решење 05 број 400-7685/2012 од 08.11.2012. године („Сл.гласник РС“, бр.107/2012). 

 

Назив 
Планирано 2012. 

године 

Остварено 2012. 

године 
Индекс 

Укупни приходи  412.995.000 453.149.519 109,7 

Приходи ТВ, радио и 

кабловске накнада за 

емитовање програма 

412.995.000 422.360.722 102,2 

Остали приходи  - 30.788.797 - 
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Расходи са основним сред. 381.214.800 450.384.695 118,1 

Суфицит 31.780.200 54.332.105 171 

  

14.7.5. За 2013. годину  

 

Савет РРА је на редовној 105. седници, дана 17.12.2012. године, усвојио 

Финансијски план РРА за 2013. годину, на који је Влада Р. Србије дала сагласност, 

Решење 05 број 400-5973/2013 од 16.07.2013. године („Сл. гласник РС“,бр.63/2013). 

 

Назив 
Планирано 2013. 

године 

Остварено 2013. 

године 
Индекс 

Укупни приходи  287.016.454 409.853.711 142 

Приходи ТВ, радио и 

кабловске накнада за 

емитовање програма 

287.016.454 371.299.192 129 

Остали приходи  - 38.554.519 - 

Расходи са основним сред. 265.016.454 382.621.336 145 

Суфицит 22.000.000 27.232.375 122 

 

14.7.6. За 2014. годину  

 

Савет РРА је на редовној 131. седници, дана 16.12.2013. године, усвојио 

Финансијски план РРА за 2014. годину, на који је Влада Р. Србије дала сагласност, 

Решење 05 број 400-2074/2014 од 12.03.2014. године („Сл.гласник РС“, бр. 28/2014). 

 

 

Назив 
Планирано 2014. 

године 

Остварено 2014. 

године 
Индекс 

Укупни приходи  311.811.992 442.895.372 142 

Приходи ТВ, радио и 

кабловске накнада за 

емитовање програма 

287.016.454 361.131.195 126 

Остали приходи  - 81.764.177 - 

Расходи са основним сред. 293.611.992 381.277.567 130 

Вишак прихода над 

расходима расходима  
18.200.000 61.617.805 335 

 

14.7.7. За 2015. годину  

 

На Финансијски план за 2015. годину, број: 08-2320/14/15-5 који је донео Савет 

Регулатора на редовној 151. седници, дана 04.03.2015. године, Народна скупштина 

Републике Србије је дала сагласност дана 04.12.2015. године („Сл. гласник РС“, бр. 

101/15). 

 

Назив 
Планирано 2015. 

године 

Остварено 2015. 

године 
Индекс 

Укупни приходи  343.250.280 350.685.498 102 

Приходи ТВ, радио и 

кабловске накнада за 
343.250.280 24.348.959 102 
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емитовање програма 

Остали приходи  - 49.638.919 / 

Расходи са основним сред. 343.250.280 400.324.417 117 

Вишак прихода над 

расходима  
64.684.844 119.426.596 185 

 

14.7.8. За 2016. годину  

 

Примењивао се Финансијски план за 2015. годину, број: 08-2320/14/15-5 који је 

донео Савет Регулатора на редовној 151. седници, дана 04.03.2015. године, Народна 

скупштина Републике Србије је дала сагласност дана 04.12.2015. године („Сл. гласник 

РС“, бр.101/15), јер није дата сагласност на финансијски план за 2016. годину. 

 

Назив 
Планирано 2016. 

године 

Остварено 2016. 

године 
Индекс 

Укупни Приходи  343.250.280 433.725.895 126 

Приходи ТВ, радио и 

кабловске накнада за 

емитовање програма 

343.250.280 360.776.454 105 

Остали приходи  - 72.949.441 / 

Расходи са основним сред. 343.250.280 433.725.895 126 

Вишак прихода над 

расходима 
64.684.844 184.980.463 286 

 

14.7.9. За 2017. годину  

 

Народна скупштина Републике Србије Одлуком РС Број 62 од 14.12.2017. 

године дала је сагласност на Финансијски план Регулатора за 2017. годину на основу 

члана 34. став 4. ЗЕМ који је Савет Регулатора усвојио на својој редовној 182. седници 

од 27.02.2017. године. 

 

Назив 
Планирано 2017. 

године 

Реализовано 2017. 

године 

Индекс 

плана 2017. 

године 

Приходи од накнада 265.822 324.987 122 

Расходи 264.722 282.483 107 

Основна средства 1.100 1.073 98 

Вишак прихода над 

расходима 
/ 41.431 (18.254) / 

Укупно 265.822 324.987 122 

 

14.7.10. За 2018. годину  

 

Народна скупштина Републике Србије Одлуком РС Број 77 од 07.12.2018. 

године и Одлуком РС Број 79 од 07.12.2018. године дала је сагласност на Финансијски 

план Регулатора за 2018. годину („Сл. гласник РС“, бр. 95/18) на основу члана 34. став 4. 

ЗЕМ-а који је Савет Регулатора усвојио на редовној 201. седници од 30.10.2018. године. 
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Назив 
Планирано 2018. 

године 

Реализовано 2018. 

године 

Индекс 

плана 2018. 

године 

Приходи од накнада 280.743 313.683 112 

Расходи 276.975 258.804 93 

Основна средства 3.768 1.091 29 

Вишак прихода над 

расходима 
/ 53.788 / 

Укупно 280.743 313.683 112 

 

14.7.11. За 2019. годину  

 

Народна скупштина Републике Србије дала је сагласност на Финансијски план 

Регулатора за 2019. годину („Сл.гласник РС“, бр.95/18) на основу члана 34. став 4. 

ЗЕМ. 

 

Компаративни приказ прихода и расхода по годинама (у 000дин.) 

 

Р.бр. Назив 
Планирано 

2019. године 

Реализовано 

2019. године 

Индекс плана 

2019. године 

1. Приходи од накнада 315.325 319.373 101 

2. Расходи 304.735 296.172 96  

3. Основна средства  10.590   10.282 97 

4. 
Вишак прихода над 

расходима 
 /  23.201   / 

14.7.12. За 2020. годину  

 

Народна скупштина Републике Србије дала је сагласност на Финансијски план 

Регулатора за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр.13/20) на основу члан 34. став 4. ЗЕМ. 

 

Приказ прихода и расхода по годинама (у 000дин.) 

 

Р.бр. Назив Планирано 2020. године 

1. Приходи од накнада 307.927 

2. Расходи 303.569 

3. Основна средства 4.358 

4. Вишак прихода над расходима / 

 

14.7.13. За 2021. годину  

 

Народна скупштина Републике Србије дала је сагласност на Финансијски план 

Регулатора за 2021. годину („Сл. гласник РС“, бр.145/20) на основу члан 34. став 4. 

ЗЕМ. 

 

Р.бр. Назив Планирано 2021. године 

1. Приходи од накнада 313.453 

2. Расходи 309.613 

3. Основна средства  3.840  

4. Вишак прихода над расходима / 
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14.7.14. За 2022. годину  

 

Народна скупштина Републике Србије дала је сагласност на Финансијски план 

Регулатора за 2022. годину („Сл. гласник РС“, бр.130/2021) на основу члан 34. став 4. 

ЗЕМ. 

 

Р.бр. Назив Планирано 2021. године 

1. Приходи од накнада 335.834 

2. Расходи 326.100 

3. Основна средства  9.735  

4. Вишак прихода над расходима / 

 

 

15.РЕВИЗИЈА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА  

(Комплетни извештаји се налазе на веб.сајту: www.rem.rs) 

 

На основу Закона и одредби Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 

62/2013) и других прописа у Републици Србији из области рачуноводства и ревизије, и 

на основу усвојених стандарда ревизије и важећих кодекса, ангажован је ревизор са 

списка овлашћених ревизорских фирми, ради сачињавања Финансијског извештаја 

независног ревизора. 

 

Према резултатима извршене ревизије, финансијски извештаји које је Агенција 

сачинила у складу са одредбама Закона о рачуноводству и ревизији, били су: Биланс 

стања, Биланс успеха, Извештај о променама на капиталу, Извештај о токовима 

готовине, Статитички анекс, Закључног листа и документациона основа за њихово 

сачињавање.  

 

15.1.Ревизија материјално-финансијског пословања за 2009. годину 

 

Према извештају овлашћеног ревизора подаци о материјално-финансијском 

пословању Агенције приказани су истинито и објективно у свим значајним аспектима 

и то: финансијско стање Агенције на дан 31. децембра 2009. приказани биланси и 

резултати укупног пословања и реализовани новчани токови у 2009. години били су у 

складу са рачуноводственим стандардима и прописима Републике Србије. За 2009. 

годину, Савет РРА је у складу са одредбом члана 34. став 1. Закона, на редовној 

седници одржаној дана 05. децембра 2008. године донео Одлуку о усвајању 

Финансијског плана Републичке радиодифузне агенције на који је Влада Р.Србије дала 

сагласност, Решењем 05 број 400-7040/2009 од 5.новембра 2009.године („Сл. Гласник 

РС“ бр.93/09). 

 

15.2. Ревизија материјално-финансијског пословања за 2010. годину 

 

Извештај овлашћеног ревизора, указује да су подаци о материјално-

финансијском пословању Агенције приказани истинито и објективно у свим значајним 

аспектима: финансијско стање Агенције на дан 31. децембра 2010. приказани биланси 

и резултати укупног пословања и реализовани новчани токови у 2010.години били су у 

складу са прописима у оквиру рачуноводствених стандарда Републике Србије.  

Савет РРА је на 69. редовној седници одржаној 11. маја 2011. године, усвојио је 

Финансијски извештај и Извештај ревизора за 2010. годину. 

http://www.rem.rs/
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15.3. Ревизија материјално-финансијског пословања за 2011. годину 

 

Овлашћени ревизор у свом Извештају указује да су подаци о материјално-

финансијском пословању Агенције приказани истинито и објективно у свим значајним 

аспектима: финансијско стање Агенције на дан 31. децембра 2011. приказани биланси 

и резултати укупног пословања и реализовани новчани токови у 2011. години били су у 

складу са прописима у оквиру рачуноводствених стандарда Републике Србије. 

Финансијски извештај и Извештај ревизора за 2011. године је Савет РРА усвојио на 

својој 90.редовној седници одржаној 27. јуна 2012. године. 

 

15.4. Ревизија материјално-финансијског пословања за 2012. годину 

 

Овлашћени ревизор у свом Извештају указује да су подаци о материјално-

финансијском пословању Агенције приказани истинито и објективно у свим значајним 

аспектима: финансијско стање Агенције на дан 31. децембра 2012. приказани биланси 

и резултати укупног пословања и реализовани новчани токови у 2012. години били су у 

складу са прописима у оквиру рачуноводствених стандарда Републике Србије. Савет 

РРА је усвојио на редовној 121. седници одржаној 24. јуна 2013.године Финансијски 

извештај и Извештај ревизора за 2012. годину.  

 

15.5. Ревизија материјално-финансијског пословања за 2013. годину 

 

Према извештају овлашћеног ревизора, указује се да су подаци о материјално-

финансијском пословању Агенције приказани истинито и објективно у свим значајним 

аспектима. Финансијско стање Агенције на дан 31. децембра 2013. године и приказани 

биланси и резултати укупног пословања са реализованим новчаним токовима били су у 

складу са прописима у оквиру МРС рачуноводствених стандарда и МСФИ 

стандардима финансијског извештавања Републике Србије. 

 

Савет Републичке радиодифузне агенције је усвојио на редовној 141. седници 

одржаној 11. јуна 2014. године Финансијски извештај и Извештај ревизора за 2013. 

годину.  

 

15.6. Ревизија материјално-финансијског пословања за 2014. годину 

 

Према извештају овлашћеног ревизора указује се да су подаци о материјално-

финансијском пословању Агенције приказани истинито и објективно у свим значајним 

аспектима. Финансијско стање Агенције на дан 31. децембра 2014. године и приказани 

биланси и резултати укупног пословања са реализованим новчаним токовима били су у 

складу са прописима у оквиру МРС рачуноводствених стандарда и МСФИ 

стандардима финансијског извештавања Републике Србије. 

 

Савет Републичке радиодифузне агенције је усвојио на редовној 155. седници, 

одржаној 29. јуна 2015, Финансијски извештај и Извештај ревизора за 2014.годину.  

 

15.7. Ревизија материјално-финансијског пословања за 2015. годину 

 

Према извештају овлашћеног ревизора указује се да су подаци о материјално-

финансијском пословању Регулатора приказани истинито и објективно у свим 

значајним аспектима. Финансијско стање Регулаторног тела за електронске медије на 
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дан 31. децембра 2015. године и приказани биланси и резултати укупног пословања са 

реализованим новчаним токовима били су у складу са прописима у оквиру МРС 

рачуноводствених стандарда и МСФИ стандардима финансијског извештавања 

Републике Србије.  

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије је усвојио финансијске 

извештаје на ванредној 254. седници, одржаној 30. марта 2016, и Извештај ревизора за 

2015. годину.  

 

15.8. Ревизија материјално-финансијског пословања за 2016. годину 

 

Према извештају овлашћеног ревизора указује се да су подаци о материјално-

финансијском пословању Регулатора приказани истинито и објективно у свим 

значајним аспектима. Финансијско стање Регулаторног тела за електронске медије на 

дан 31. децембра 2016. године и приказани биланси и резултати укупног пословања са 

реализованим новчаним токовима били су у складу са прописима у оквиру МРС 

рачуноводствених стандарда и МСФИ стандардима финансијског извештавања 

Републике Србије. 

Савет Регулаторног тела за електронске медије је усвојио финансијске 

извештаје на редовној 183. седници одржаној 31. марта 2017. године и Извештај 

ревизора за 2016. годину.  

 

15.9. Ревизија материјално-финансијског пословања за 2017. годину 

 

Према извештају овлашћеног ревизора указује се да су подаци о материјално-

финансијском пословању Регулатора приказани истинито и објективно у свим 

значајним аспектима. Финансијско стање Регулаторног тела за електронске медије на 

дан 31. децембра 2017. године и приказани биланси и резултати укупног пословања са 

реализованим новчаним токовима били су у складу са прописима у оквиру МРС 

рачуноводствених стандарда и МСФИ стандардима финансијског извештавања 

Републике Србије. 

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије је усвојио финансијске 

извештаје на ванредној 302. седници одржаној 29. марта 2018. г. и Извештај ревизора 

за 2017. годину 

 

15.10. Ревизија материјално-финансијског пословања за 2018. годину 

 

Према извештају овлашћеног ревизора указује се да су подаци о материјално-

финансијском пословању Регулатора приказани истинито и објективно у свим 

значајним аспектима. Финансијско стање Регулаторног тела за електронске медије на 

дан 31. децембра 2018. године и приказани биланси и резултати укупног пословања са 

реализованим новчаним токовима били су у складу са прописима у оквиру МРС 

рачуноводствених стандарда и МСФИ за МСП стандардима финансијског 

извештавања Републике Србије. 

Савет Регулаторног тела за електронске медије је усвојио финансијске 

извештаје на ванредној 206. седници одржаној 29.03.2019. године и Извештај ревизора 

за 2018. годину. 
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15.11. Ревизија материјално-финансијског пословања за 2019. годину 

 

Према извештају овлашћеног ревизора указује се да су подаци о материјално-

финансијском пословању Регулатора приказани истинито и објективно у свим 

значајним аспектима. Финансијско стање Регулаторног тела за електронске медије на 

дан 31. децембра 2019. године и приказани биланси и резултати укупног пословања са 

реализованим новчаним токовима били су у складу са прописима у оквиру МРС 

рачуноводствених стандарда и МСФИ за МСП стандардима финансијског 

извештавања Републике Србије. 

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије је усвојио финансијске 

извештаје на 376. седници одржаној 30.03.2020. године и Извештај ревизора за 2019. 

годину. 

 

15.12. Ревизија материјално-финансијског пословања за 2020. годину 

 

Према извештају овлашћеног ревизора указује се да су подаци о материјално-

финансијском пословању Регулатора приказани истинито и објективно у свим 

значајним аспектима. Финансијско стање Регулаторног тела за електронске медије на 

дан 31. децембра 2020. године и приказани биланси и резултати укупног пословања са 

реализованим новчаним токовима били су у складу са прописима у оквиру МРС 

рачуноводствених стандарда и МСФИ за МСП стандардима финансијског 

извештавања Републике Србије. 

Савет Регулаторног тела за електронске медије је усвојио финансијске 

извештаје на 394. седници одржаној 30.03.2021. године и Извештај ревизора за 2020. 

годину. 

 

15.13 Ревизија материјално-финансијског пословања за 2021 годину 

 

Према извештају овлашћеног ревизора указује се да су подаци о материјално-

финансијском пословању Регулатора приказани истинито и објективно у свим 

значајним аспектима. Финансијско стање Регулаторног тела за електронске медије на 

дан 31. децембра 2021. године и приказани биланси и резултати укупног пословања са 

реализованим новчаним токовима били су у складу са прописима у оквиру МРС 

рачуноводствених стандарда и МСФИ за МСП стандардима финансијског 

извештавања Републике Србије. 

Савет Регулаторног тела за електронске медије је усвојио финансијске 

извештаје на 235. редовној седници одржаној 30.03.2022. године и Извештај ревизора 

за 2021. годину. 

 

 

16.ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

РЕМ се сматра наручиоцем у смислу члана 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“, бр. 124/12 и 15/15) дописом од стране Управа за јавне набавке, Београд 

бр. 011-00-110/15 од 06. фебруара 2015. године. Исто тако, у свом мишљењу број 011-

00-00324/2015-27 од 07. априла 2015. године Министарство финансија је заузело став 

да Регулатор има статус наручиоца, у смислу члана 2. став 1 тачка 2) подтачка (2) 

Закона о јавним набавкама.  
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Усвојене планове набавки Регулатора за период од 2016. до 2021. године 

можете погледати ОВДЕ. 

 

План набавки за 2022. годину Регулатора под бр. 08-30/22 усвојен је на седници 

Савета која је одржана 18.04.2022. године и објављен на Порталу јавних набавки.  

 

Савет Регулатора је на седници оджаној 22.10.2021. године усвојио Правилник о 

допуни Правилника о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се 

закон не примењује, друштвених и других посебних услуга у Регулаторном телу за 

електронске медије. 

 

У периоду од 01.06.2021. до 01.06.2022. године Регулатор је покренуо 6 јавних 

набавки, 30 поступака за набавке на које се закон не примењује. Од тога је потписао 29 

наруџбеница за набавке на које се закон не примењује и закључено је 6 уговора о 

јавним набавкама. 

 

 

17. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

 

Регулатор у смислу ЗЕМ-а није давалац ни прималац трансфера, субвенција, 

дотација, донација, учешћа у финансирању пројеката, кредита под повлашћеним 

словима, ослобађања од плаћања накнада, уступања земљишта, повлашћених цена 

закупа и др. 

 

 

18. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ 

ПРИМАЊИМА 

 

18.1. Подаци о накнадама чланова Савета РЕМ  

 

Од 13. августа 2014. године, од када је ступио нови ЗЕМ на другачији начин се 

одређује накнада председника Савета и чланова Савета Регулатора. 

 

Према члану 7. ЗЕМ Савет Регулатора има девет чланова који се бирају из реда 

угледних стручњака из области које су од значаја за обављање послова из надлежности 

Регулатора (медијски стручњаци, економисти, правници, инжењери телекомуникација 

и сл.). 

 

Члан Савета је функционер у смислу прописа којима се уређује сукоб интереса 

при вршењу јавних функција. 

 

Према члану 20. став 2. ЗЕМ председник Савета за свој рад има право на 

новчану накнаду у висини троструке просечне месечне нето зараде у Републици 

Србији, односно чланови Савета имају право на новчану накнаду у висини двоструке 

просечне месечне нето зараде у Републици Србији. 

 

18.2. Подаци о зарадама запослених  

 

Зараде запослених утврђене су уговором о раду сагласно Закону о раду. Износ 

зараде за обављени рад и време проведено на раду запослених утврђен је Колективним 

http://www.rem.rs/sr/arhiva/arhiva-javnih-nabavki#gsc.tab=0
https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-eo/6619
http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20dopuni%20pravilnika%20o%20na%C4%8Dinu%20obavljanja%20javnih%20nabavki%20i%20nabavki%20na%20koje%20se%20zakon%20ne%20primenjuje.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20dopuni%20pravilnika%20o%20na%C4%8Dinu%20obavljanja%20javnih%20nabavki%20i%20nabavki%20na%20koje%20se%20zakon%20ne%20primenjuje.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20dopuni%20pravilnika%20o%20na%C4%8Dinu%20obavljanja%20javnih%20nabavki%20i%20nabavki%20na%20koje%20se%20zakon%20ne%20primenjuje.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20dopuni%20pravilnika%20o%20na%C4%8Dinu%20obavljanja%20javnih%20nabavki%20i%20nabavki%20na%20koje%20se%20zakon%20ne%20primenjuje.pdf
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уговором и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 

у РЕМ. 

 

Укупна средства за зараде запослених за 2021. годину планирана су за укупно 

83 запослена од укупно 104 систематизованих радних места која су утврђена 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 

Регулаторног тела за електронске медије.  

 

Сагласно Закону о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 

13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), зараде запослених су 

утврђене уговором о раду и усклађене са изменама и допунама Закона о раду. Износ 

зараде за обављени рад и време проведено на раду запослених утврђен је Колективним 

уговором који је потписан са већинским Синдикатом „Независност Регулаторног тела 

за електронске медије“. 

 

Обрачун основне зараде по запосленом реализован је сагласан економској 

политици и политици о буџету коју је утврдила Влада Републике Србије. Основна 

зарада запослених у Регулатоном телу за електронске медије у складу је са фискалним 

правилима утврђеним Законом о буџетском систему и Упутством за израду 

Финансијских планова и годишњих програма пословања за 2022. годину. 

 

У складу са одлуком Савета Регулатора од 22.10.2021. године на 232. редовној 

седници, утврђена је могућност повећања варијабилног дела зарада запосленима на 

руководећим радним местима до укупно одобреног износа повећања, после добијања 

сагласности на Финансијски план за 2022. годину од стране Народне скупштине 

Републике Србије. 

 

На све запослене примењиван је Закон о утврђивању максималне зараде у 

јавном сектору („Сл. гласник РС“, број 93/2012).  

 

Кретање просечне зараде по запосленом, план, реализација и индекс плана за 2021. 

годину 

  

За 2021. годину од планираног нето износа за зараде и додатке на зараде 

исплаћена просечна зарада, без топлог оброка и регреса износи 114.736 динара и у 

односу на планирана средства за посматрани период на нивоу је од 99 индексних 

поена.  

 

Р.бр. Назив 
План период: 

Q/I-2021 

Реализована за 

период: Q/I-2021 

Индекс 

плана 2021 

1. Просечна нето* зарада 117.735 117.735 97 

2. Порез на зараде  18.084  17.567 97 

3. Социјални доприноси  39.204  38.419 98 

*по запосленом без накнада за топли оброк и регрес.  

 

За 2021. годину по финансијском плану планирано је било ново запошљавањe.  

 

Број запослених на неодређено време био је 79 запослених, после одласка у 

редовну пензију од 3 запослена и пријема новозапослених. Просечан број запослених у 

2021.години био је 80 запослених. 
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19. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 

Стање основних средстава одговара стању по попису са 31.12.2021. године и 

износи 84.161 хиљада динара по набавној књиговодственој вредности.  

 

(у хиљадама динара) 

Р.бр. Категорије основних средстава 
Набавна књиговодствена 

вредност 

1. Програми за рачунаре 5.286 

2. Опрема 55.283 

3. Улагања на туђим основним средствима 23.592 

 УКУПНО: 84.161 

 

РЕМ у Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама се 

определила за модел набавне вредности, тако да се након почетног признавања, 

некретнине, постројења и опреме исказују по набавној вредности умањеној за укупну 

исправку вредности по основу амортизације и губитка због обезвређивања. Основна 

средства се пописују на крају сваке календарске године. 

 

Стање по попису се слаже са књиговодственим стањем. Финансирање опреме је 

извршено из сопствених средстава. Туђа опрема је набављена по уговору бр. 49/10 од 

29.03.2010. године са предузећем са „Strauss Adriatic“ д.о.о., Шимановци, за апарат за 

епспресо кафу. 

 

У наставку је табеларно приказана појединачна евиденција основних средстава 

у употреби-стање по попису на дан 31.12.2021. године. 

 
Инвентарски 

број 
Назив 

Датум 

набавке 

јединица 

мере 
Количина 

Набавна 

Вредност  

55/1 
Kaseta 3 fioke BASIC 

420X570X570mm 
19.04.2007 kom 1,00 7.993,80 

55/2 
Kaseta 3 fioke BASIC 

420X570X570mm 
19.04.2007 kom 1,00 7.993,80 

55/3 
Kaseta 3 fioke BASIC 

420X570X570mm 
19.04.2007 kom 1,00 7.993,80 

55/4 
Kaseta 3 fioke BASIC 

420X570X570mm 
19.04.2007 kom 1,00 7.993,80 

55/5 
Kaseta 3 fioke BASIC 

420X570X570mm 
19.04.2007 kom 1,00 7.993,80 

55/6 Sto pisaći BASIC 162 160X80X76 19.04.2007 kom 1,00 6.957,00 

55/7 Sto pisaći BASIC 162 160X80X76 19.04.2007 kom 1,00 6.957,00 

55/8 Sto pisaći BASIC 162 160X80X76 19.04.2007 kom 1,00 6.957,00 

55/9 Sto pisaći BASIC 162 160X80X76 19.04.2007 kom 1,00 6.957,00 

59/3 
KLIMA TK-18H ASTRO 

EXTREME 
03.05.2007 kom 1,00 44.783,29 

59/4 
KLIMA TK-18H ASTRO 

EXTREME 
03.05.2007 kom 1,00 44.783,29 

59/8 
KLIMA TK-18H ASTRO 

EXTREME 
03.05.2007 kom 1,00 44.783,29 

60/1 PLAKAR 250X615 X80 25.05.2007 kom 1,00 238.029,60 

60/2 PLAKAR 250X334X80 25.05.2007 kom 1,00 129.271,36 

60/3 PLAKAR 250X558X80 25.05.2007 kom 1,00 215.968,32 

60/4 PLAKAR 282X334X80 25.05.2007 kom 1,00 437.473,20 

60/5 PLAKAR 235X558X80 25.05.2007 kom 1,00 215.968,32 
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60/6 PLAKAR 228X292X80 25.05.2007 kom 1,00 113.015,68 

60/7 PLAKAR 235X625X80 25.05.2007 kom 1,00 241.900,00 

60/8 
SAMOSTOJEĆI PLAKAR 

200X245X46 
25.05.2007 kom 1,00 153.569,92 

60/9 
SAMOSTOJEĆI PLAKAR 

220X100X46 
25.05.2007 kom 1,00 21.122,00 

63/2 Fotelja 2000S/B crna koža 14.06.2007 kom 1,00 19.377,96 

63/3 Fotelja 2000S/B crna koža 14.06.2007 kom 1,00 19.377,96 

63/4 Fotelja 2000S/B crna koža 14.06.2007 kom 1,00 19.377,96 

63/5 Fotelja 2000S/B crna koža 14.06.2007 kom 1,00 19.377,96 

63/6 Fotelja 2000S/B crna koža 14.06.2007 kom 1,00 19.377,96 

63/7 Fotelja 2000S/B crna koža 14.06.2007 kom 1,00 19.377,96 

63/8 Fotelja 2000S/B crna koža 14.06.2007 kom 1,00 19.377,96 

63/9 Fotelja 2000S/B crna koža 14.06.2007 kom 1,00 19.377,96 

82/1 
Pokretna kaseta FLEKSI/KLIK 3 

fioke 
12.12.2007 kom 1,00 6.490,00 

82/2 
Pokretna kaseta FLEKSI/KLIK 3 

fioke 
12.12.2007 kom 1,00 6.490,00 

82/3 
Pokretna kaseta FLEKSI/KLIK 3 

fioke 
12.12.2007 kom 1,00 6.490,00 

82/4 
Pokretna kaseta FLEKSI/KLIK 3 

fioke 
12.12.2007 kom 1,00 6.490,00 

82/5 
Pokretna kaseta FLEKSI/KLIK 3 

fioke 
12.12.2007 kom 1,00 6.490,00 

82/6 
Pokretna kaseta FLEKSI/KLIK 3 

fioke 
12.12.2007 kom 1,00 6.490,00 

82/7 
Pokretna kaseta FLEKSI/KLIK 3 

fioke 
12.12.2007 kom 1,00 6.490,00 

82/8 
Pokretna kaseta FLEKSI/KLIK 3 

fioke 
12.12.2007 kom 1,00 6.490,00 

82/9 
Pokretna kaseta FLEKSI/KLIK 3 

fioke 
12.12.2007 kom 1,00 6.490,00 

89/1 Samostojeći plakar 200x50x46 01.01.2008 kom 1,00 11.183,78 

89/2 Samostojeći plakar 200x50x46 01.01.2008 kom 1,00 11.183,78 

89/3 Samostojeći plakar 200x50x46 01.01.2008 kom 1,00 11.183,78 

89/4 Samostojeći plakar 200x50x46 01.01.2008 kom 1,00 11.183,78 

89/5 Samostojeći plakar 200x50x46 01.01.2008 kom 1,00 11.183,78 

89/6 Samostojeći plakar 200x50x46 01.01.2008 kom 1,00 11.183,78 

89/7 Samostojeći plakar 200x50x46 01.01.2008 kom 1,00 11.183,78 

89/8 Samostojeći plakar 200x50x46 01.01.2008 kom 1,00 11.183,77 

89/9 Samostojeći plakar 200x50x46 01.01.2008 kom 1,00 11.183,77 

55/10 Sto pisaći BASIC 162 160X80X76 19.04.2007 kom 1,00 6.957,00 

55/11 
Sto pisaći BASIC 400.1 

80X60X76 
19.04.2007 kom 1,00 4.284,90 

55/12 
Sto pisaći BASIC 400.6 

140X60X76 
19.04.2007 kom 1,00 5.431,50 

55/13 
Sto pisaći BASIC 400.6 

140X60X76 
19.04.2007 kom 1,00 5.431,50 

55/14 
Sto pisaći BASIC 400.6 

140X60X76 
19.04.2007 kom 1,00 5.431,50 

55/15 
Sto pisaći BASIC 400.6 

140X60X76 
19.04.2007 kom 1,00 5.431,50 

55/16 
Kaseta 3 fioke CUBIC 172 

45X52X62 
19.04.2007 kom 1,00 9.594,90 

55/17 
Komoda CUBIC 616 GRIGIO 

118X49X62 
19.04.2007 kom 1,00 14.147,99 

55/18 
Komoda CUBIC 616 GRIGIO 

118X49X62 
19.04.2007 kom 1,00 14.147,99 
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55/19 
Komoda CUBIC 616 GRIGIO 

118X49X62 
19.04.2007 kom 1,00 14.147,99 

55/20 
Komoda CUBIC 616 GRIGIO 

118X49X62 
19.04.2007 kom 1,00 14.147,99 

55/21 
Komoda CUBIC 616 GRIGIO 

118X49X62 
19.04.2007 kom 1,00 14.147,99 

55/22 
Komoda CUBIC 616 GRIGIO 

118X49X62 
19.04.2007 kom 1,00 14.147,99 

55/23 
Komoda CUBIC 616 GRIGIO 

118X49X62 
19.04.2007 kom 1,00 14.147,99 

55/24 
Komoda CUBIC 616 GRIGIO 

118X49X62 
19.04.2007 kom 1,00 14.147,99 

55/27 
Sto konferencijski CUBIC 201 

GRIGIO 187X113X76 
19.04.2007 kom 1,00 11.993,40 

55/28 
Sto konferencijski CUBIC 201 

GRIGIO 187X113X76 
19.04.2007 kom 1,00 11.993,40 

55/29 
Sto pisaći CUBIC 161 GRIGIO 

180X80X76 
19.04.2007 kom 1,00 10.316,70 

55/30 
Sto pisaći CUBIC 161 GRIGIO 

180X80X76 
19.04.2007 kom 1,00 10.316,70 

55/31 
Sto pisaći CUBIC 161 GRIGIO 

180X80X76 
19.04.2007 kom 1,00 10.316,70 

55/32 
Sto pisaći CUBIC 161 GRIGIO 

180X80X76 
19.04.2007 kom 1,00 10.316,70 

55/33 
Sto pisaći CUBIC 161 GRIGIO 

180X80X76 
19.04.2007 kom 1,00 10.316,70 

55/34 
Sto pisaći CUBIC 161 GRIGIO 

180X80X76 
19.04.2007 kom 1,00 10.316,70 

55/36 
Sto pisaći CUBIC 161F GRIGIO 

180X80X75 
19.04.2007 kom 1,00 10.656,90 

55/38 
Završetak polukružni CUBIC 203 

GRIGIO 57x113x75 
19.04.2007 kom 1,00 5.808,59 

55/39 
Sto pisaći TIZIO 601 Wenge 

200x96x78 
19.04.2007 kom 1,00 62.711,68 

55/40 
Kaseta 3 fioke TIZIO 172 Wenge 

45x55x56 
19.04.2007 kom 1,00 25.955,33 

55/41 
Kaseta 3 fioke TIZIO 172 Wenge 

45x55x56 
19.04.2007 kom 1,00 25.955,33 

55/42 
Sto pisaći TIZIO 602 Wenge 

180x96x78 
19.04.2007 kom 1,00 59.417,52 

55/44 
Sto klub TIZIO 550 Wenge 

100x65x45 
19.04.2007 kom 1,00 17.365,23 

55/45 
Novy Styl MIRAGE Steel hrom 

SP-01-crna koža 
19.04.2007 kom 1,00 14.082,30 

55/46 
Novy Styl MIRAGE Steel hrom 

SP-01-crna koža 
19.04.2007 kom 1,00 14.082,30 

55/47 
Novy Styl MIRAGE Steel hrom 

SP-01-crna koža 
19.04.2007 kom 1,00 14.082,30 

55/48 
Novy Styl MIRAGE Steel hrom 

SP-01-crna koža 
19.04.2007 kom 1,00 14.082,30 

55/49 
Novy Styl MIRAGE Steel hrom 

SP-01-crna koža 
19.04.2007 kom 1,00 14.082,30 

55/50 
Novy Styl MIRAGE Steel hrom 

SP-01-crna koža 
19.04.2007 kom 1,00 14.082,30 

55/51 
Novy Styl MIRAGE Steel hrom 

SP-01-crna koža 
19.04.2007 kom 1,00 14.082,30 

55/52 
Novy Styl MIRAGE Steel hrom 

SP-01-crna koža 
19.04.2007 kom 1,00 14.082,30 

55/53 Novy Styl MIRAGE Steel hrom 19.04.2007 kom 1,00 14.082,30 
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SP-01-crna koža 

55/54 
Novy Styl MIRAGE Steel hrom 

SP-01-crna koža 
19.04.2007 kom 1,00 14.082,30 

55/55 
Novy Styl MIRAGE Steel hrom 

SP-01-crna koža 
19.04.2007 kom 1,00 14.082,30 

55/56 
Novy Styl MIRAGE Steel hrom 

SP-01-crna koža 
19.04.2007 kom 1,00 14.082,30 

55/57 
Novy Styl MIRAGE Steel hrom 

SP-01-crna koža 
19.04.2007 kom 1,00 14.082,30 

55/59 
Novy Styl MIRAGE Steel hrom 

SP-01-crna koža 
19.04.2007 kom 1,00 14.082,30 

55/60 
Novy Styl MIRAGE Steel hrom 

SP-01-crna koža 
19.04.2007 kom 1,00 14.082,30 

55/61 
Novy Styl MIRAGE Steel hrom 

SP-01-crna koža 
19.04.2007 kom 1,00 14.082,30 

55/62 
Novy Styl MIRAGE Steel hrom 

SP-01-crna koža 
19.40.2007 kom 1,00 14.082,30 

55/63 
Novy Styl MIRAGE Steel hrom 

SP-01-crna koža 
19.04.2007 kom 1,00 14.082,30 

55/64 
Novy Styl RAPSODY Extra LE-

01 vis. crna koža-drvo 
19.04.2007 kom 1,00 25.212,60 

55/65 
Novy Styl RAPSODY Extra LE-

01 vis. crna koža-drvo 
19.04.2007 kom 1,00 25.212,60 

55/66 
Novy Styl LINEA Steel L8 LE-01 

niska alu crna koža 
19.04.2007 kom 1,00 25.383,59 

55/67 
Novy Styl LINEA Steel L8 LE-01 

niska alu crna koža 
19.04.2007 kom 1,00 25.383,59 

55/68 
Novy Styl LINEA Steel L8 LE-01 

niska alu crna koža 
19.04.2007 kom 1,00 25.383,59 

55/69 
Novy Styl LINEA Steel L8 LE-01 

niska alu crna koža 
19.04.2007 kom 1,00 25.383,59 

55/70 
Novy Styl LINEA Steel L8 LE-01 

niska alu crna koža 
19.04.2007 kom 1,00 25.383,59 

55/71 
Novy Styl LINEA Steel L8 LE-01 

niska alu crna koža 
19.04.2007 kom 1,00 25.383,59 

55/72 
Effezetta sto klub TS/744 AM vese 

50x50x55 
19.04.2007 kom 1,00 9.243,91 

55/73 
Effezetta sto klub TS/743 AM vese 

65x100x42 
19.04.2007 kom 1,00 12.213,90 

55/74 
Effezetta sto klub TS/743 AM vese 

65x100x42 
19.04.2007 kom 1,00 12.213,90 

55/75 
Sport dvosed MATRIX koža 

158x92x90 
19.04.2007 kom 1,00 57.355,20 

55/76 
Sport fotelja MATRIX koža 

98x92x90 
19.04.2007 kom 1,00 38.046,60 

55/77 
Sport fotelja MATRIX koža 

98x92x90 
19.04.2007 kom 1,00 38.046,60 

55/78 
Sport dvosed GEOMETRICO/R 

koža 112X65X70 
19.04.2007 kom 1,00 46.883,70 

55/79 
Sport fotelja GEOMETRICO/R 

koža 65x65x70 
19.04.2007 kom 1,00 26.777,70 

55/80 
Sport fotelja GEOMETRICO/R 

koža 65x65x70 
19.04.2007 kom 1,00 26.777,70 

55/81 
Sport fotelja GEOMETRICO/R 

koža 65x65x70 
19.04.2007 kom 1,00 26.777,70 

55/82 
Sport fotelja GEOMETRICO/R 

koža 65x65x70 
19.04.2007 kom 1,00 26.777,70 

55/83 
Sport fotelja GEOMETRICO/R 

koža 65x65x70 
19.04.2007 kom 1,00 26.777,70 
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55/84 
Sport fotelja GEOMETRICO/R 

koža 65x65x70 
19.04.2007 kom 1,00 26.777,70 

55-43 
Sto konferencijski TIZIO 685 

Wenge 200x96x78 
19.04.2007 kom 1,00 60.712,89 

60/10 
SAMOSTOJEĆI PLAKAR 

236X110X46 
25.05.2007 kom 1,00 23.234,20 

60/13 PRIJEMNI PULT 110X200X80 25.05.2007 kom 1,00 80.240,00 

60/14 
SAMOSTOJEĆI PLAKAR 

257X167X50 
25.05.2007 kom 1,00 37.047,28 

60/16 MASKA ISPRED PULTA 25.05.2007 kom 1,00 30.160,80 

60/25 PLAKAR 250X553X80 25.05.2007 kom 1,00 214.033,12 

60/26 PLAKAR 250X382X80 25.05.2007 kom 1,00 147.849,28 

60/27 PLAKAR 250X565X80 25.05.2007 kom 1,00 218.677,60 

60/28 PLAKAR 250X560X80 25.05.2007 kom 1,00 216.742,40 

60/29 PLAKAR 235X293X80 25.05.2007 kom 1,00 113.402,72 

60/31 
SAMOSTOJEĆI PLAKAR 

200X245X46 
25.05.2007 kom 1,00 153.569,92 

63/10 Fotelja 2000S/B crna koža 14.06.2007 kom 1,00 19.377,96 

63/11 Fotelja 2000S/B crna koža 14.06.2007 kom 1,00 19.377,96 

63/12 Fotelja 2000S/B crna koža 14.06.2007 kom 1,00 19.377,96 

63/13 Fotelja 2000S/B crna koža 14.06.2007 kom 1,00 19.377,96 

82/10 
Pokretna kaseta FLEKSI/KLIK 3 

fioke 
12.12.2007 kom 1,00 6.490,00 

82/11 
Pokretna kaseta FLEKSI/KLIK 3 

fioke 
12.12.2007 kom 1,00 6.490,00 

48 Rohde Schwartz TV Analyser 02.03.2007 kom 1,00 821.378,38 

52 Rohde Schwartz TV Analyser 17.04.2007 kom 1,00 638.849,85 

64 Konferencijski sto 16.06.2007 kom 1,00 67.458,77 

65 
Kompjuterska oprema-čitači ID 

kartica 
21.06.2007 kom 1,00 81.266,60 

77 Sklopivi sto i 4 stolice 24.09.2007 kom 1,00 18.400,00 

80 Samsung Le-46N73BD 26.11.2007 kom 1,00 99.999,00 

83 Metal-detektorska vrata 31.01.2008 kom 1,00 890.000,00 

1016 Aplikativni softver NexTBIZ 03.03.2009 kom 1,00 339.250,00 

1017 
Klub sto Tamburato Wenge 

135x70 
01.05.2009 kom 1,00 30.000,00 

1024 
Softver za praćenje I kontrolu 

dig.arhiv.emi.pr 
01.05.2009 kom 1,00 1.997.622,00 

1026 Pokretna kaseta 01.05.2009 kom 1,00 8.855,90 

1027 Pokretna kaseta 01.05.2009 kom 1,00 8.855,90 

1028 Pokretna kaseta 01.05.2009 kom 1,00 8.855,90 

1029 Pokretna kaseta 01.05.2009 kom 1,00 8.855,90 

1030 Pokretna kaseta 01.05.2009 kom 1,00 8.855,90 

1031 Pokretna kaseta 01.05.2009 kom 1,00 8.855,90 

1032 Pokretna kaseta 01.05.2009 kom 1,00 8.855,90 

1033 Pokretna kaseta 01.05.2009 kom 1,00 8.855,90 

1034 Pokretna kaseta 01.05.2009 kom 1,00 8.855,90 

1035 Pokretna kaseta 01.05.2009 kom 1,00 8.855,90 

1036 Pokretna kaseta 01.05.2009 kom 1,00 8.855,90 

1037 Pokretna kaseta 01.05.2009 kom 1,00 8.855,90 

1038 Pokretna kaseta 01.05.2009 kom 1,00 8.855,90 

1039 Pokretna kaseta 01.05.2009 kom 1,00 8.855,90 

1040 Pokretna kaseta 01.05.2009 kom 1,00 8.855,90 

1041 Pokretna kaseta 01.05.2009 kom 1,00 8.855,90 

1043 Sto za klub FI 60x75 01.05.2009 kom 1,00 3.699,30 

1044 Sto za klub FI 60x75 01.05.2009 kom 1,00 3.699,30 

1045 Komoda 90x48 Trend 01.05.2009 kom 1,00 9.192,20 

1046 Komoda 90x48 Trend 01.05.2009 kom 1,00 9.192,20 
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1047 Radni sto 200x100 Trend 01.05.2009 kom 1,00 22.420,00 

1048 Radna stanica 160x160 01.05.2009 kom 1,00 30.503,00 

1049 Radna stanica 160x160 01.05.2009 kom 1,00 30.503,00 

1050 Pokretna kaseta Trend 01.05.2009 kom 1,00 12.667,30 

1051 Pokretna kaseta Trend 01.05.2009 kom 1,00 12.667,30 

1052 Pokretna kaseta Trend 01.05.2009 kom 1,00 12.667,30 

1053 Pokretna kaseta Trend 01.05.2009 kom 1,00 12.667,30 

1054 Pokretna kaseta Trend 01.05.2009 kom 1,00 12.667,30 

1055 Pokretna kaseta Trend 01.05.2009 kom 1,00 12.667,30 

1056 Pokretna kaseta Trend 01.05.2009 kom 1,00 12.667,30 

1057 Pokretna kaseta Trend 01.05.2009 kom 1,00 12.667,30 

1058 Pokretna kaseta Trend 01.05.2009 kom 1,00 12.667,30 

1059 Pokretna kaseta Trend 01.05.2009 kom 1,00 12.667,30 

1060 Klub sto 60x50 MDF 01.05.2009 kom 1,00 4.543,00 

1061 Klub sto 60x50 MDF 01.05.2009 kom 1,00 4.543,00 

1062 Klub sto 60x50 MDF 01.05.2009 kom 1,00 4.543,00 

1063 Klub sto 60x50 MDF 01.05.2009 kom 1,00 4.543,00 

1064 Klub sto 60x50 MDF 01.05.2009 kom 1,00 4.543,00 

1065 Klub sto 60x50 MDF 01.05.2009 kom 1,00 4.543,00 

1066 Klub sto 60x50 MDF 01.05.2009 kom 1,00 4.543,00 

1067 Klub sto 60x50 MDF 01.05.2009 kom 1,00 4.543,00 

1068 Konf.sto KSS 160x80 01.05.2009 kom 1,00 14.750,00 

1069 Radni sto 180x90 Trend 01.05.2009 kom 1,00 20.012,80 

1070 Radni sto 180x90 Trend 01.05.2009 kom 1,00 20.012,80 

1071 Radni sto 180x90 Trend 01.05.2009 kom 1,00 20.012,80 

1072 Radni sto 180x90 Trend 01.05.2009 kom 1,00 20.012,80 

1073 Radni sto 180x90 Trend 01.05.2009 kom 1,00 20.012,80 

1074 Radni sto 180x90 Trend 01.05.2009 kom 1,00 20.012,80 

1075 Radni sto 180x90 Trend 01.05.2009 kom 1,00 20.012,80 

1076 Radni sto 160x80 Trend 01.05.2009 kom 1,00 14.573,00 

1077 Radni sto 160x80 Trend 01.05.2009 kom 1,00 14.573,00 

1078 RSS 140x80 01.05.2009 kom 1,00 13.263,20 

1079 RSS 140x80 01.05.2009 kom 1,00 13.263,20 

1080 RSS 140x80 01.05.2009 kom 1,00 13.263,20 

1081 RSS 140x80 01.05.2009 kom 1,00 13.263,20 

1082 RSS 140x80 01.05.2009 kom 1,00 13.263,20 

1083 RSS 140x80 01.05.2009 kom 1,00 13.263,20 

1084 RSS 140x80 01.05.2009 kom 1,00 13.263,20 

1085 RSS 140x80 01.05.2009 kom 1,00 13.263,20 

1086 RSS 140x80 01.05.2009 kom 1,00 13.263,20 

1087 RSS 140x80 01.05.2009 kom 1,00 13.263,20 

1088 RSS 140x80 01.05.2009 kom 1,00 13.263,20 

1089 RSS 140x80 01.05.2009 kom 1,00 13.263,20 

1090 RSS 140x80 01.05.2009 kom 1,00 13.263,20 

1091 RSS 140x80 01.05.2009 kom 1,00 13.263,20 

1092 RSS 140x80 01.05.2009 kom 1,00 13.263,20 

1093 RSS 140x80 01.05.2009 kom 1,00 13.263,20 

1105 Stolica S 333 01.05.2009 kom 1,00 2.354,10 

1106 Fotelja A 410 EK 01.05.2009 kom 1,00 12.106,80 

1107 Fotelja A 410 EK 01.05.2009 kom 1,00 12.106,80 

1108 Fotelja A 410 EK 01.05.2009 kom 1,00 12.106,80 

1109 Fotelja A 410 EK 01.05.2009 kom 1,00 12.106,80 

1110 Fotelja A 400 EK 01.05.2009 kom 1,00 12.779,40 

1111 Fotelja A 400 EK 01.05.2009 kom 1,00 12.779,40 

1112 Fotelja A 400 EK 01.05.2009 kom 1,00 12.779,40 

1113 Fotelja A 400 EK 01.05.2009 kom 1,00 12.779,40 

1114 Fotelja A 460 EK 01.05.2009 kom 1,00 12.106,80 

1115 Fotelja A 460 EK 01.05.2009 kom 1,00 12.106,80 
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1116 Fotelja A 460 EK 01.05.2009 kom 1,00 12.106,80 

1117 Fotelja A 460 EK 01.05.2009 kom 1,00 12.106,80 

1118 Fotelja A 460 EK 01.05.2009 kom 1,00 12.106,80 

1119 Fotelja A 460 EK 01.05.2009 kom 1,00 12.106,80 

1120 Fotelja A 460 EK 01.05.2009 kom 1,00 12.106,80 

1121 Fotelja A 460 EK 01.05.2009 kom 1,00 12.106,80 

1122 Fotelja A 460 EK 01.05.2009 kom 1,00 12.106,80 

1123 Fotelja A 460 EK 01.05.2009 kom 1,00 12.106,80 

1124 Fotelja A 460 EK 01.05.2009 kom 1,00 12.106,80 

1125 Fotelja A 460 EK 01.05.2009 kom 1,00 12.106,80 

1126 Fotelja A 460 EK 01.05.2009 kom 1,00 12.106,80 

1127 Fotelja A 460 EK 01.05.2009 kom 1,00 12.106,80 

1128 Stolica A 4500 EK 01.05.2009 kom 1,00 10.873,70 

1129 Stolica A 4500 EK 01.05.2009 kom 1,00 10.873,70 

1130 Stolica A 4500 EK 01.05.2009 kom 1,00 10.873,70 

1131 Stolica A 4500 EK 01.05.2009 kom 1,00 10.873,70 

1132 Stolica A 4500 EK 01.05.2009 kom 1,00 10.873,70 

1133 Stolica A 4500 EK 01.05.2009 kom 1,00 10.873,70 

1135 Stolica A 4500 EK 01.05.2009 kom 1,00 10.873,70 

1136 Stolica A 4500 EK 01.05.2009 kom 1,00 10.873,70 

1137 Stolica A 4500 EK 01.05.2009 kom 1,00 10.873,70 

1138 Stolica A 4500 EK 01.05.2009 kom 1,00 10.873,70 

1139 Stolica A 4500 EK 01.05.2009 kom 1,00 10.873,70 

1140 Stolica A 4500 EK 01.05.2009 kom 1,00 10.873,70 

1141 Stolica A 4500 EK 01.05.2009 kom 1,00 10.873,70 

1142 Stolica A 4500 EK 01.05.2009 kom 1,00 10.873,70 

1143 Stolica A 4500 EK 01.05.2009 kom 1,00 10.873,70 

1144 Stolica A 4500 EK 01.05.2009 kom 1,00 10.873,70 

1145 Stolica A 4500 EK 01.05.2009 kom 1,00 10.873,70 

1146 Fotelja KVADRO 01.05.2009 kom 1,00 12.106,80 

1147 Fotelja KVADRO 01.05.2009 kom 1,00 12.106,80 

1148 Fotelja KVADRO 01.05.2009 kom 1,00 12.106,80 

1149 Fotelja KVADRO 01.05.2009 kom 1,00 12.106,80 

1150 Fotelja KVADRO 01.05.2009 kom 1,00 12.106,80 

1151 Fotelja MANAGER A 01.05.2009 kom 1,00 22.420,00 

1152 Fotelja MANAGER B 01.05.2009 kom 1,00 21.830,00 

1153 Fotelja MANAGER B 01.05.2009 kom 1,00 21.830,00 

1154 Fotelja MANAGER B 01.05.2009 kom 1,00 21.830,00 

1155 Fotelja MANAGER B 01.05.2009 kom 1,00 21.830,00 

1156 Fotelja MANAGER B 01.05.2009 kom 1,00 21.830,00 

1157 Fotelja MANAGER B 01.05.2009 kom 1,00 21.830,00 

1158 Fotelja MANAGER B 01.05.2009 kom 1,00 21.830,00 

1159 Fotelja MANAGER B 01.05.2009 kom 1,00 21.830,00 

1160 Fotelja MANAGER B 01.05.2009 kom 1,00 21.830,00 

1163 Plakar Finansijka služba 01.05.2009 kom 1,00 156.928,60 

1164 Plakar Pravna služba 01.05.2009 kom 1,00 156.928,60 

1165 Plakar Izvršni direktor 01.05.2009 kom 1,00 160.530,24 

1168 Plakar Finansijska služba 12.2m 01.05.2009 kom 1,00 178.010,20 

1169 Plakar Pravna služba 11.75m 01.05.2009 kom 1,00 171.444,25 

1170 Plakar hodnik 7.55m 01.05.2009 kom 1,00 110.162,05 

1171 Plakar Arhiva 9.4m 01.05.2009 kom 1,00 137.155,40 

1172 Plakar Arhiva 7.77m 01.05.2009 kom 1,00 113.372,07 

1173 Plakar Arhiva G 14.34m 01.05.2009 kom 1,00 209.172,47 

1174 Sto za Arhivu 01.05.2009 kom 1,00 17.986,98 

1184 FOTELJA KVADRO EKO 01.06.2009 kom 1,00 48.427,20 

1196 Toyota RAV 4 2.2 D LTD CS 01.02.2009 kom 1,00 2.739.750,00 

1212 Stolica 0841C 01.05.2009 kom 1,00 9.990,00 

1215 Stolica 0813 C 01.05.2009 kom 1,00 10.990,00 
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1226 Kanc.ormar 90x80 01.05.2009 kom 1,00 6.990,00 

1227 Kanc.ormar 200x80B 01.05.2009 kom 1,00 10.520,00 

1228 Kanc.ormar 200x80A 01.05.2009 kom 1,00 13.220,00 

1229 Kanc.ormar 200x80A 01.05.2009 kom 1,00 13.220,00 

1230 Kanc.ormar 200x80A staklo 01.05.2009 kom 1,00 21.319,00 

1232 Kanc.lad.sa bravicom 01.05.2009 kom 1,00 7.430,00 

1233 Kanc.lad.sa bravicom 01.05.2009 kom 1,00 7.430,00 

1234 Kanc.lad.sa bravicom 01.05.2009 kom 1,00 7.430,00 

1235 Kanc.sto KS 170x100 01.05.2009 kom 1,00 13.510,00 

1236 Kanc.sto KS 170x100 01.05.2009 kom 1,00 13.510,00 

1237 Kanc.sto KS 170x100 01.05.2009 kom 1,00 13.510,00 

1238 Kanc.sto KS 170x100 01.05.2009 kom 1,00 13.510,00 

1239 Kanc.sto KS 170x100 01.05.2009 kom 1,00 13.510,00 

1244 N GAR KS4-8 01.05.2009 kom 1,00 6.306,00 

1272 
Mob.tel.NOKIA N97 BLACK 

(ART 793) 
01.02.2010 kom 1,00 59.999,00 

1280 
Orman BASIC 125 univer 

faggio/cenere 45x135 
19.04.2010 kom 1,00 12.176,00 

1281 
Vitrina BASIC 124 univer 

faggio/cenere 45x135x124 
19.04.2010 kom 1,00 12.957,00 

1282 
Kompjuter TOSHIBA TECRA 

S11-11H sa OFF.SB2007 
30.04.2010 kom 1,00 125.439,84 

1283 Štampač SAMSUNG CLP-315 21.05.2010 kom 1,00 14.413,70 

1284 Štampač SAMSUNG CLP-315 21.05.2010 kom 1,00 14.413,70 

1291 Fotoaparat CANON A3100IS 05.08.2010 kom 1,00 20.999,28 

1298 Mobilni telefon NOKIA N8 01.10.2010 kom 1,00 100.000,00 

1299 
Televizor LG LED LCD TV 

42LE5300 FullHD 
05.10.2010 kom 1,00 99.990,00 

1303 
Fotok.štampač i skener 

multinam.HP 1212 NF 
19.10.2010 kom 1,00 23.500,00 

1304 SLIKA 1 -PRICA BOGDAN 27.10.2010 kom 1,00 85.341,33 

1305 SLIKA 2 -PRICA BOGDAN 27.10.2010 kom 1,00 85.341,33 

1306 SLIKA 3 -PRICA BOGDAN 27.10.2010 kom 1,00 85.341,34 

1308 Trosed BOSTON 09.11.2010 kom 1,00 108.814,88 

1309 Video nadzor DVR uređaj 11.11.2010 kom 1,00 109.598,40 

1310 Slika 4 (Bogdan Prica) 12.11.2010 kom 1,00 75.301,00 

1311 Štampač HP P2055dn 18.11.2010 kom 1,00 43.612,80 

1312 Štampač HP P2055dn 18.11.2010 kom 1,00 43.612,80 

1315 Slika br.5-Bogdan Prica 10.12.2010 kom 1,00 60.241,00 

1316 Slika br.6-Bogdan Prica 10.12.2010 kom 1,00 60.241,00 

1317 Štampač multif. IR 2520 II 03.12.2010 kom 1,00 230.803,28 

1321 
Centralni server-Thecus NAS 

Storage N5500 
07.12.2010 kom 1,00 204.848,00 

1323 
Uništivač papira KOBRA 

ŠREDER 240 SS5 TURBO 
10.12.2010 kom 1,00 46.427,10 

1324 
Program ARHIVA I 

ELEKTRONSKI DELOVODNIK 
23.12.2010 kom 1,00 865.459,59 

1326 Mobilni tel.NOKIA C3 25.12.2010 kom 1,00 15.900,00 

1329 
Skener CANON DR 4010C 

40/80str/min 
30.12.2010 kom 1,00 265.146,00 

1330 
Skener CANON DR 2580C-

25str/min 
30.12.2010 kom 1,00 126.260,00 

1338 Mob.telefon BLACKBERRY 9800 07.04.2011 kom 1,00 48.175,00 

1339 
Komp.Toshiba Protege R700-1EB 

sa MS Off.2010 H 
13.04.2011 kom 1,00 131.997,01 

1348 Klima MIDEA 12 17.07.2011 kom 1,00 55.000,00 

1351 Mobilni telefon HTC Flyer 31.07.2011 kom 1,00 33.000,00 

1355 Kompj.HP Proliant 14.10.2011 kom 1,00 132.548,22 
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ML110G6..HITACHI SERVER 

1360 Ormar za spremanje 23.11.2011 kom 1,00 30.556,10 

1361 Vatrootporni orman 23.11.2011 kom 1,00 106.247,20 

1362 Sigurnosni ormarić 23.11.2011 kom 1,00 12.077,30 

1363 
Slika Stojanović Saše-Raspored 

stvarnosti 
15.12.2011 kom 1,00 65.737,50 

1364 
Slika Stojanović Saše-Sanjao sam 

kako letiš 
15.12.2011 kom 1,00 65.737,50 

1365 Apple iPad 2 Wi-mali kompj. 12.12.2011 kom 1,00 94.900,00 

1366 Apple iPad 2 Wi-mali kompj. 12.12.2011 kom 1,00 94.900,00 

1367 Apple iPad 2 Wi-mali kompj. 12.12.2011 kom 1,00 94.900,00 

1376 Fotokopir aparat IR 2016 J 29.12.2011 kom 1,00 23.151,60 

1377 Televizor 42LV3400 LG 16.12.2011 kom 1,00 67.999,00 

1378 Televizor 42LV3400 LG 16.12.2011 kom 1,00 67.999,00 

1379 Televizor 42LV3400 LG 16.12.2011 kom 1,00 67.999,00 

1380 Televizor 42LV3400 LG 16.12.2011 kom 1,00 67.999,00 

1381 Televizor 42LV5590 LG 29.11.2011 kom 1,00 78.019,00 

1383 Televizor 42LV5590 LG 29.11.2011 kom 1,00 78.019,00 

1386 
Štampač HP Color Laser jet 

CP5225dn A3 
30.12.2011 kom 1,00 152.400,00 

1387 Štampač HP LaserJet P2055dn 30.12.2011 kom 1,00 34.300,00 

1388 Štampač HP LaserJet P2055dn 30.12.2011 kom 1,00 34.300,00 

1389 
Rek orman 42U/19- za pasivnu 

mrežu 
21.10.2011 kom 1,00 73.528,16 

1390 
Kuhinja-IV spr.Dom Sindikata-

adaptacija 
06.12.2011 kom 1,00 256.372,51 

1391 
Adapt.posl.prostora RRA na V i 

IVspr.Dom sindikata 
21.12.2011 kom 1,00 727.574,41 

1392 
Toalet-IV spr.Dom sindikata-

adaptacija 
06.12.2011 kom 1,00 60.896,08 

1393 Štampač Color L.J. CP1025 17.01.2012 kom 1,00 19.487,70 

1395 Sedeća garnitura STEEL 23.02.2012 kom 1,00 86.900,00 

1396 Sedeća garnitura TAIFUN 23.02.2012 kom 1,00 88.900,00 

1397 Ormar za spremanje 21.02.2012 kom 1,00 91.668,30 

1399 
Kamera DVD-673SHT30-video 

nadzor 
14.03.2012 kom 1,00 76.340,00 

1404 
Kompjuter Asus ntb K53SM-

SX037sa Win 7 I Off.20 
12.04.2012 kom 1,00 116.730,01 

1405 Kožna fotelja DUSE 02.04.2012 kom 1,00 29.900,00 

1406 Kožne fotelja DUSE 02.04.2012 kom 1,00 29.900,00 

1407 Kožna fotelja DUSE 02.04.2012 kom 1,00 29.900,00 

1408 Kožna fotelja DUSE 02.04.2012 kom 1,00 29.900,00 

1409 Kožna fotelja DUSE 02.04.2012 kom 1,00 29.900,00 

1410 Kožna fotelja DUSE 02.04.2012 kom 1,00 29.900,00 

1411 Kožna fotelja DUSE 02.04.2012 kom 1,00 29.900,00 

1412 Kožna fotelja DUSE 02.04.2012 kom 1,00 29.900,00 

1413 Kožna fotelja DUSE 02.04.2012 kom 1,00 29.900,00 

1414 Kožna fotelja DUSE 02.04.2012 kom 1,00 29.900,00 

1415 Kožna fotelja DUSE 02.04.2012 kom 1,00 29.900,00 

1416 Kožna fotelja DUSE 02.04.2012 kom 1,00 29.900,00 

1417 Televizor Samsung LE32D450 23.04.2012 kom 1,00 38.420,80 

1418 Televizor Samsung LE32D450 23.04.2012 kom 1,00 38.420,80 

1419 Televizor Samsung LE32D450 23.04.2012 kom 1,00 38.420,80 

1420 Pokretna kaseta sa 3.fioke 09.05.2012 kom 1,00 9.558,00 

1421 Pokretna kaseta sa 3 fioke 09.05.2012 kom 1,00 9.558,00 

1422 
Ormar garderober 80x40xh200-

sivo 1700 
09.05.2012 kom 1,00 15.930,00 

1423 Ormar poličar 80x40xh147/vr- 09.05.2012 kom 1,00 19.588,00 
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staklo sivo 

1425 
Ormar poličar 40x40xh147-sivo 

1700 
09.05.2012 kom 1,00 4.484,00 

1426 
Ormar poličar 80x40xh77/vr-sivo 

1700 
09.05.2012 kom 1,00 9.558,00 

1428 TV komoda Trio 09.05.2012 kom 1,00 9.841,20 

1429 Slika br.7-Prica 17.05.2012 kom 1,00 94.126,50 

1430 Slika br.8-Prica 17.05.2012 kom 1,00 94.126,50 

1437 Biblioteka -police 408x170/68x40 14.05.2012 kom 1,00 167.560,00 

1438 LG frižider GC-151SA 17.04.2012 kom 1,00 16.890,00 

1439 Klima LG K12AX 17.05.2012 kom 1,00 49.500,00 

1440 Klima LG K12AX 17.05.2012 kom 1,00 49.500,00 

1441 Tepih Lambada 18.05.2012 kom 1,00 16.240,00 

1444 Slika br.8.Prica 05.06.2012 kom 1,00 188.253,00 

1445 Antenski sistem 11.06.2012 kom 1,00 188.161,45 

1446 Klima MIDEA MSG 21HRN2 26.06.2012 kom 1,00 57.330,00 

1448 Televizor Samsung tv 32d403 18.07.2012 kom 1,00 35.700,00 

1449 Televizor Samsung tv 32d403 18.07.2012 kom 1,00 35.700,00 

1450 Televizor Samsung tv 32d403 18.07.2012 kom 1,00 35.700,00 

1452 Kompjuter EWE PC Core i5 2320 30.08.2012 kom 1,00 74.999,00 

1454 Hilandar serigrafija 06.08.2012 kom 1,00 17.025,90 

1455 Subotica akvarel 06.08.2012 kom 1,00 51.036,90 

1456 Hram SV.Save akvarel 06.08.2012 kom 1,00 34.011,00 

1460 Hercegovina 1 slika 17.12.2012 kom 1,00 81.560,06 

1461 Hercegovina 2 slika 17.12.2012 kom 1,00 81.560,05 

1462 
Škoda Superb Elegance 2,0 TDI 

1968 ccm automob. 
26.12.2012 kom 1,00 3.219.850,08 

1463 Kompjuter Intel I 3 27.12.2012 kom 1,00 73.158,48 

1464 Kompjuter Intel I 3 27.12.2012 kom 1,00 73.158,48 

1465 Kompjuter Intel I 3 27.12.2012 kom 1,00 73.158,48 

1466 Kompjuter Intel I 3 27.12.2012 kom 1,00 73.158,48 

1467 Kompjuter Intel I 3 27.12.2012 kom 1,00 73.158,48 

1468 Kompjuter Intel I 3 27.12.2012 kom 1,00 73.158,48 

1469 Kompjuter Intel I 3 27.12.2012 kom 1,00 73.158,48 

1470 Kompjuter Intel I 3 27.12.2012 kom 1,00 73.158,48 

1471 Kompjuter Intel I 3 27.12.2012 kom 1,00 73.158,48 

1472 Kompjuter Intel I 3 27.12.2012 kom 1,00 73.158,48 

1473 Kompjuter Intel I 3 27.12.2012 kom 1,00 73.158,56 

1474 Kompjuter Intel I 3 31.12.2012 kom 1,00 73.158,48 

1475 Kompjuter Intel I 3 31.12.2012 kom 1,00 73.158,48 

1476 Kompjuter Intel I 3 31.12.2012 kom 1,00 73.158,48 

1477 Kompjuter Intel I 3 31.12.2012 kom 1,00 73.158,51 

1478 
Ulaganja u tuđa O.S. 2.sprat Dom 

Sindikata pren.na 4 
01.01.2012 kom 1,00 816.333,34 

1479 
Ulaganja u tuđa O.S. 4.sprat Dom 

Sindikata 
01.01.2012 kom 1,00 21.582.455,55 

1483 Računar Tablet 31.12.2012 kom 1,00 9.960,00 

1500 Kompj.Gigatron WBP3210/4GB 09.08.2013 kom 1,00 79.070,00 

1502 Štampač.HP Laserjet M401dn 17.09.2013 kom 1,00 30.273,60 

1503 Štampač.HP Laserjet M401dn 17.09.2013 kom 1,00 30.273,60 

1504 Štampač.HP Laserjrt M401dn 17.09.2013 kom 1,00 30.273,60 

1506 Mini pult 25.02.2013 kom 1,00 23.000,00 

1510 Kompj. Altos RRA,Z77/i3-3240 28.10.2013 kom 1,00 87.632,00 

1511 Kompj.Altos RRA,Z77/i3-3240 28.10.2013 kom 1,00 87.632,00 

1512 Kompj.Altos RRA,Z77/i3-3240 28.10.2013 kom 1,00 87.632,00 

1513 Kompj.Altos RRA,Z77/i3-3240 28.10.2013 kom 1,00 87.632,00 

1515 Komoda univer 05.11.2013 kom 1,00 20.900,00 

1516 Komoda univer 05.11.2013 kom 1,00 20.900,00 
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1517 
Sekač.za papir KOBRA 

SHREDER 260 S 2 
05.12.2013 kom 1,00 71.820,00 

1520 Skener CANON DR-M140 04.12.2013 kom 1,00 85.000,00 

1521 Kompj.EWE PC i3-3240 3,4/4096 11.12.2013 kom 1,00 89.479,00 

1522 Kompj.EWE PC i3-3240 3,4/4096 11.12.2013 kom 1,00 89.479,00 

1524 Kompj.EWE PC i3-3240 3,4/4096 11.12.2013 kom 1,00 89.479,00 

1525 
Autom. Škoda Superb Ambition 

2,0 TDI 1968 ccm 
18.12.2013 kom 1,00 2.843.149,86 

1526 
Kompj.EWE PC MIC Core i 3 

3240 
21.11.2013 kom 1,00 96.795,00 

1527 
Kompj.EWE PC MIC Core i 3 

3240 
21.11.2013 kom 1,00 96.795,00 

1528 
Kompj.EWE PC MIC Core i 3 

3240 
21.11.2013 kom 1,00 96.795,00 

1529 
Kompj.EWE PC MIC Core i 3 

3240 
21.11.2013 kom 1,00 96.795,00 

1530 Kompjuter EWE PC Core i3 3240 24.12.2013 kom 1,00 89.479,00 

1531 Kompjuter EWE PS Core i3 3240 24.12.2013 kom 1,00 89.479,00 

1532 Kompjuter EWE PS Core i3 3240 24.12.2013 kom 1,00 89.479,00 

1533 Kompjuter EWE PS Core i3 3240 24.12.2013 kom 1,00 89.479,00 

1534 Kompjuter EWE PS Core i3 3240 24.12.2013 kom 1,00 89.479,00 

1538 Štampač HP M401dn CF278A 31.12.2013 kom 1,00 39.000,00 

1539 Štampač HP M401dn CF278A 31.12.2013 kom 1,00 39.000,00 

1540 Kompj.EWE PC 13-3240 31.12.2013 kom 1,00 95.364,00 

1541 Kompj.EWE PC 13-3240 31.12.2013 kom 1,00 95.364,00 

1542 Kompj.EWE PC 13-3240 31.12.2013 kom 1,00 95.364,00 

1543 Kompj.EWE PC 13-3240 31.12.2013 kom 1,00 95.364,00 

1544 Kompj.EWE PC 13-3240 31.12.2013 kom 1,00 95.364,00 

1545 Kompj.EWE PC 13-3240 31.12.2013 kom 1,00 95.364,00 

1546 Kompj.EWE PC 13-3240 31.12.2013 kom 1,00 95.364,00 

1547 Kompj.EWE PC 13-3240 31.12.2013 kom 1,00 95.364,00 

1548 Kompj.EWE PC 13-3240 31.12.2013 kom 1,00 95.364,00 

1549 Kompj.EWE PC 13-3240 31.12.2013 kom 1,00 95.364,00 

1550 Kompj.EWE PC 13-3240 31.12.2013 kom 1,00 95.364,00 

1551 Kompj.EWE PC 13-3240 31.12.2013 kom 1,00 95.364,00 

1552 Kompj.EWE PC 13-3240 31.12.2013 kom 1,00 95.364,00 

1555 
Ulaganje u rekonst.poda 

2.kanc.4.sprat 
24.12.2013 kom 1,00 148.800,00 

1560 Štampač Laser Jet M401 08.08.2014 kom 1,00 35.577,60 

1561 Štampač Laser Jet M401 08.08.2014 kom 1,00 35.577,60 

1562 Štampač Laser Jet M401 08.08.2014 kom 1,00 35.577,60 

1563 
FIAT FREEMONT 2.0 MJTD 

4X4 AT URBAN automob. 
21.10.2014 kom 1,00 3.680.000,00 

1565 
Server za snimanje 8 radio kanala 

(kompj.) 
12.12.2014 kom 1,00 863.868,00 

1566 Orman vatrootporni 23.12.2014 kom 1,00 134.975,00 

1567 Fotoaparat CANON EOS 700D 23.12.2014 kom 1,00 102.684,71 

1568 Diktafon 25.12.2014 kom 1,00 29.105,00 

1570 Storidž server 19.1.2015 kom 1,00 1.197.194,70 

1571 Server PY TX100S3P 14.1.2015 kom 1,00 211.276,56 

1575 
Kompj.Intel Pentium 

G3220/H81M 
23.1.2015 kom 1,00 70.800,00 

1576 Kompj.Intel Pentium G320/H81M 23.1.2015 kom 1,00 70.800,00 

1577 Kompj.Intel Pentium G320/H81M 23.1.2015 kom 1,00 70.800,00 

1578 Kompj Intel Pentium G320/H81M 23.1.2015 kom 1,00 70.800,00 

1579 Kompj.Intel Pentium G320/H81M 23.1.2015 kom 1,00 70.800,00 

1580 
Kompj.Intel Pentium 

G3220/H81M 
23.1.2015 kom 1,00 70.800,00 
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1582 
Kompj.Intel Pentium 

G3220/H81M 
23.1.2015 kom 1,00 70.800,00 

1583 
Kompj.Intel Pentium 

G3220/H81M 
23.1.2015 kom 1,00 70.800,00 

1584 
Kompj.Intel Pentium 

G3220/H81M 
23.1.2015 kom 1,00 70.800,00 

1585 Server SRW2048-K9 Cisko 4.2.2015 kom 1,00 130.800,00 

1596 Škoda Octavia 21.12.2015 kom 1,00 2.998.800,00 

1605 
HP Laser Jet Pro 400 M401dn 

CE278A 
30.12.2015 kom 1,00 32.400,00 

1606 
HP Laser Jet Pro 400 M401dn 

CE278A 
30.12.2015 kom 1,00 32.400,00 

1607 
HP Laser Jet Pro 400 M401dn 

CE278A 
30.12.2015 kom 1,00 32.400,00 

1608 
HP Laser Jet Pro 400 M401dn 

CE278A 
30.12.2015 kom 1,00 32.400,00 

1609 DELL 23" E 2314H LED 30.12.2015 kom 1,00 18.000,00 

1614 DELL 23" E 2314H LED 30.12.2015 kom 1,00 18.000,00 

1615 
Fujitsu fi-7260 Workgroup 

Scanner 
30.12.2015 kom 1,00 125.400,00 

1619 
Fujitsu Esprimo P420 e85 Display 

E22-T-7 
30.12.2015 kom 1,00 112.800,00 

1620 
Fujitsu Esprimo P420 e85 Display 

E22-T-7 
30.12.2015 kom 1,00 112.800,00 

1621 
Fujitsu Esprimo P420 e85 Display 

E22-T-7 
30.12.2015 kom 1,00 112.800,00 

1622 
Fujitsu Esprimo P420 e85 Display 

E22-T-7 
30.12.2015 kom 1,00 112.800,00 

1623 
Fujitsu Esprimo P420 e85 Display 

E22-T-7 
30.12.2015 kom 1,00 112.800,00 

1624 
Fujitsu Esprimo P420 e85 Display 

E22-T-7 
30.12.2015 kom 1,00 112.800,00 

1625 
Fujitsu Esprimo P420 e85 Display 

E22-T-7 
30.12.2015 kom 1,00 112.800,00 

1626 
Fujitsu Esprimo P420 e85 Display 

E22-T-7 
30.12.2015 kom 1,00 112.800,00 

1627 
Fujitsu Esprimo P420 e85 Display 

E22-T-7 
30.12.2015 kom 1,00 112.800,00 

1628 
Fujitsu Esprimo P420 e85 Display 

E22-T-7 
30.12.2015 kom 1,00 112.800,00 

1629 
Apple IPad Air 2 16GB sa Apple 

IPad Air2 Smart Caseom 
2.6.2016 kom 1,00 70.800,00 

1630 
Apple IPad Air 2 16GB sa Apple 

IPad Air2 Smart Caseom 
2.6.2016 kom 1,00 70.800,00 

1631 
Apple IPad Air 2 16GB sa Apple 

IPad Air2 Smart Caseom 
2.6.2016 kom 1,00 70.800,00 

1632 
Apple IPad Air 2 16GB sa Apple 

IPad Air2 Smart Caseom 
2.6.2016 kom 1,00 70.800,00 

1633 
Apple IPad Air 2 16GB sa Apple 

IPad Air2 Smart Caseom 
2.6.2016 kom 1,00 70.800,00 

1634 
Apple IPad Air 2 16GB sa Apple 

IPad Air2 Smart Caseom 
2.6.2016 kom 1,00 70.800,00 

1635 
Apple Ipad PRO 12.9 "sa 

tastaturom,torbom i olovkom 
2.6.2016 kom 1,00 247.680,00 

1636 
Apple Ipad PRO 12.9 "sa 

tastaturom,torbom i olovkom 
2.6.2016 kom 1,00 247.680,00 

1637 
Apple Ipad PRO 12.9 "sa 

tastaturom,torbom i olovkom 
2.6.2016 kom 1,00 247.680,00 

1638 Apple Ipad PRO 12.9 "sa 2.6.2016 kom 1,00 231.600,00 
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tastaturom i torbom 

1643 Apple TV 4 64GB 2.6.2016 kom 1,00 34.200,00 

1644 Apple TV 4 64GB 2.6.2016 kom 1,00 34.200,00 

1645 Apple TV 4 64GB 2.6.2016 kom 1,00 34.200,00 

1646 Fujitsu fi-7160 scanner 2.6.2016 kom 1,00 81.000,00 

1647 
Fujicu Esprimo P556 E85 E22T 

konfiguracija sa softverom 
2.6.2016 kom 1,00 129.000,00 

1648 
Fujicu Esprimo P556 E85 E22T 

konfiguracija sa softverom 
2.6.2016 kom 1,00 129.000,00 

1649 
Fujicu Esprimo P556 E85 E22T 

konfiguracija sa softverom 
2.6.2016 kom 1,00 129.000,00 

1650 
Fujicu Esprimo P556 E85 E22T 

konfiguracija sa softverom 
2.6.2016 kom 1,00 129.000,00 

1651 
Fujicu Esprimo P556 E85 E22T 

konfiguracija sa softverom 
2.6.2016 kom 1,00 129.000,00 

1652 
Fujicu Esprimo P556 E85 E22T 

konfiguracija sa softverom 
2.6.2016 kom 1,00 129.000,00 

1653 
Fujicu Esprimo P556 E85 E22T 

konfiguracija sa softverom 
2.6.2016 kom 1,00 129.000,00 

1654 
Fujicu Esprimo P556 E85 E22T 

konfiguracija sa softverom 
2.6.2016 kom 1,00 129.000,00 

1655 
Fujicu Esprimo P556 E85 E22T 

konfiguracija sa softverom 
2.6.2016 kom 1,00 129.000,00 

1656 
Fujicu Esprimo P556 E85 E22T 

konfiguracija sa softverom 
2.6.2016 kom 1,00 129.000,00 

1658 
Multimedijalna radna stanica sa 

softverom 
20.6.2016 kom 1,00 493.200,00 

1659 
Multimedijalna radna stanica sa 

softverom 
20.6.2016 kom 1,00 493.200,00 

1660 
Multimedijalna radna stanica sa 

softverom 
20.6.2016 kom 1,00 493.200,00 

1661 Cisco RV320 Dual GB ruter 20.6.2016 kom 1,00 31.080,00 

1662 Cisco SG300-52 port GB switch 20.6.2016 kom 1,00 134.280,00 

1663 
LB E556 WIN 10Pro Office sa 

torbom 
20.6.2016 kom 1,00 142.200,00 

1664 
LB E556 WIN 10Pro Office sa 

torbom 
20.6.2016 kom 1,00 142.200,00 

1665 
LB E556 WIN 10Pro Office sa 

torbom 
20.6.2016 kom 1,00 142.200,00 

1666 
SOCOMEC UPS NPL-800 

800VA/480W 
20.6.2016 kom 1,00 12.060,00 

1667 
SOCOMEC UPS NPL-800 

800VA/480W 
20.6.2016 kom 1,00 12.060,00 

1668 
SOCOMEC UPS NPE-1500 LCD 

1500VA/900W 
20.6.2016 kom 1,00 21.840,00 

1669 
SOCOMEC UPS NPE-1500 LCD 

1500VA/900W 
20.6.2016 kom 1,00 21.840,00 

1670 IPhone 7 Plus 128 GB Jet Black 19.12.2016 kom 1,00 126.000,00 

1671 
Apple Ipad pro Cellular 128 GB 

Gold 12,9 inch 
19.12.2016 kom 1,00 145.200,00 

1672 Samsung S7 Edge G935 19.12.2016 kom 1,00 90.240,00 

1673 Samsung Galaxy S7 G930 19.12.2016 kom 1,00 79.080,00 

1674 Samsung Galaxy S7 G930 19.12.2016 kom 1,00 79.080,00 

1676 Samsung J5 2016 Duos 19.12.2016 kom 1,00 25.920,00 

1678 Samsung J5 2016 Duos 19.12.2016 kom 1,00 25.920,00 

1680 Samsung J5 2016 Duos 19.12.2016 kom 1,00 25.920,00 

1686 Fujicu Celsius W530 28.3.2016 kom 1,00 102.000,00 

1687 Fujitsu Lifebook E556 28.3.2016 kom 1,00 114.000,00 

1688 Fujitsu Lifebook E556 28.3.2016 kom 1,00 114.000,00 
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1689 Fujicu Celsius W530 28.3.2016 kom 1,00 102.000,00 

1690 Fujicu Celsius W530 28.3.2016 kom 1,00 102.000,00 

1691 Fujicu Celsius W530 28.3.2016 kom 1,00 102.000,00 

1692 Fujicu Celsius W530 28.3.2016 kom 1,00 102.000,00 

1693 Fujicu Celsius W530 28.3.2016 kom 1,00 102.000,00 

1694 Fujicu Celsius W530 28.3.2016 kom 1,00 102.000,00 

1695 Fujicu Celsius W530 28.3.2016 kom 1,00 102.000,00 

1696 Fujicu Celsius W530 28.3.2016 kom 1,00 102.000,00 

1697 Fujicu Celsius W530 28.3.2016 kom 1,00 102.000,00 

1698 
HP Probook 470G3 Win10+Office 

2016 
22.12.2017 kom 1,00 159.240,00 

1699 
Seagate ST4000DM005 4TB 

SATA III 7200rpm/64MB 
22.12.2017 kom 1,00 16.680,00 

1700 
Seagate ST4000DM005 4TB 

SATA III 7200rpm/64MB 
22.12.2017 kom 1,00 16.680,00 

1701 
Seagate ST4000DM005 4TB 

SATA III 7200rpm/64MB 
22.12.2017 kom 1,00 16.680,00 

1702 
Seagate ST4000DM005 4TB 

SATA III 7200rpm/64MB 
22.12.2017 kom 1,00 16.680,00 

1703 
Seagate ST4000DM005 4TB 

SATA III 7200rpm/64MB 
22.12.2017 kom 1,00 16.680,00 

1704 
Seagate ST4000DM005 4TB 

SATA III 7200rpm/64MB 
22.12.2017 kom 1,00 16.680,00 

1705 
Seagate ST4000DM005 4TB 

SATA III 7200rpm/64MB 
22.12.2017 kom 1,00 16.680,00 

1706 
Seagate ST4000DM005 4TB 

SATA III 7200rpm/64MB 
22.12.2017 kom 1,00 16.680,00 

1707 
Seagate ST4000DM005 4TB 

SATA III 7200rpm/64MB 
22.12.2017 kom 1,00 16.680,00 

1708 
Seagate ST4000DM005 4TB 

SATA III 7200rpm/64MB 
22.12.2017 kom 1,00 16.680,00 

1709 
Seagate ST4000DM005 4TB 

SATA III 7200rpm/64MB 
22.12.2017 kom 1,00 16.680,00 

1710 
Seagate ST4000DM005 4TB 

SATA III 7200rpm/64MB 
22.12.2017 kom 1,00 16.680,00 

1711 
Seagate ST4000DM005 4TB 

SATA III 7200rpm/64MB 
22.12.2017 kom 1,00 16.680,00 

1712 
Seagate ST4000DM005 4TB 

SATA III 7200rpm/64MB 
22.12.2017 kom 1,00 16.680,00 

1713 
Western Digital WD60EFRX 6TB 

SATAIII Red 
22.12.2017 kom 1,00 28.920,00 

1714 
Western Digital WD60EFRX 6TB 

SATAIII Red 
22.12.2017 kom 1,00 28.920,00 

1715 
Western Digital WD60EFRX 6TB 

SATAIII Red 
22.12.2017 kom 1,00 28.920,00 

1716 
Western Digital WD60EFRX 6TB 

SATAIII Red 
22.12.2017 kom 1,00 28.920,00 

1717 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1718 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1719 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1720 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1721 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1722 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1723 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1724 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1725 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1726 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1727 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 
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1728 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1729 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1730 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1731 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1732 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1733 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1734 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1735 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1736 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1737 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1738 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1739 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1740 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1741 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1742 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1743 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1744 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1745 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1746 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1747 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1748 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1749 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1750 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1751 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1752 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1753 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1754 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1755 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1756 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1757 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1758 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1759 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1760 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1761 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1762 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1763 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1764 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1765 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1766 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1767 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1768 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1769 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1770 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1771 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1772 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1773 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1774 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1775 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1776 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1777 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1778 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1779 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1780 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1781 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1782 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1783 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1784 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1785 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 
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1786 NOKIA 150 DS BLACK 27.12.2017 kom 1,00 5.280,00 

1787 SAMSUNG G950 GALAXY S8 27.12.2017 kom 1,00 85.680,00 

1788 Iphone 8 64 GB 27.12.2017 kom 1,00 108.960,00 

1789 Iphone 8 10.8.2018 kom 1,00 97.800,00 

1790 Samsung G960 10.8.2018 kom 1,00 90.480,00 

1791 Samsung G960 10.8.2018 kom 1,00 90.480,00 

1792 Samsung G960 10.8.2018 kom 1,00 90.480,00 

1793 Samsung G965 10.8.2018 kom 1,00 102.960,00 

1794 Samsung G965 10.8.2018 kom 1,00 102.960,00 

1795 
Intel CPU Core i3-7100 3,9 Ghz 

3MB 1151 
15.6.2018 kom 1,00 14.340,00 

1796 
Kingston 8GBDDR4 2400Mhz 

HX424C15FB2/8 
15.6.2018 kom 1,00 10.680,00 

1797 

Samsung 850 EVO MZ-

76E250B/EU SSD 

250GB,SATAIII, 2.5", 550/520 

MB/s SB:S3YJNBOK3 

15.6.2018 kom 1,00 10.560,00 

1798 
Corsair HX750 80 Plus Platinum 

750 W 
15.6.2018 kom 1,00 19.860,00 

1799 

XFX RX-580P8DFD6 AMD 

Radeon RX580 8 GB 

OC+GDDR5, 3xDP HDMI/D-

DVI-D, 256 bit 

15.6.2018 kom 1,00 42.840,00 

1800 

XFX RX-580P8DFD6 AMD 

Radeon RX580 8 GB 

OC+GDDR5, 3xDP HDMI/D-

DVI-D, 256 bit 

15.6.2018 kom 1,00 42.840,00 

1801 

XFX RX-580P8DFD6 AMD 

Radeon RX580 8 GB 

OC+GDDR5, 3xDP HDMI/D-

DVI-D, 256 bit 

15.6.2018 kom 1,00 42.840,00 

1802 

XFX RX-580P8DFD6 AMD 

Radeon RX580 8 GB 

OC+GDDR5, 3xDP HDMI/D-

DVI-D, 256 bit 

15.6.2018 kom 1,00 42.840,00 

1803 

XFX RX-580P8DFD6 AMD 

Radeon RX580 8 GB 

OC+GDDR5, 3xDP HDMI/D-

DVI-D, 256 bit 

15.6.2018 kom 1,00 42.840,00 

1804 

XFX RX-580P8DFD6 AMD 

Radeon RX580 8 GB 

OC+GDDR5, 3xDP HDMI/D-

DVI-D, 256 bit 

15.6.2018 kom 1,00 42.840,00 

1805 

XFX RX-580P8DFD6 AMD 

Radeon RX580 8 GB 

OC+GDDR5, 3xDP HDMI/D-

DVI-D, 256 bit 

15.6.2018 kom 1,00 42.840,00 

1806 

XFX RX-580P8DFD6 AMD 

Radeon RX580 8 GB 

OC+GDDR5, 3xDP HDMI/D-

DVI-D, 256 bit 

15.6.2018 kom 1,00 42.840,00 

1807 

XFX RX-580P8DFD6 AMD 

Radeon RX580 8 GB 

OC+GDDR5, 3xDP HDMI/D-

DVI-D, 256 bit 

15.6.2018 kom 1,00 42.840,00 

1808 

XFX RX-580P8DFD6 AMD 

Radeon RX580 8 GB 

OC+GDDR5, 3xDP HDMI/D-

DVI-D, 256 bit 

15.6.2018 kom 1,00 42.840,00 
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1809 
Asus GeForce GT730-SL-2GD3-

BRK 2GB DDR3 
15.6.2018 kom 1,00 16.080,00 

1810 
Asus GeForce GT730-SL-2GD3-

BRK 2GB DDR3 
15.6.2018 kom 1,00 16.080,00 

1811 Samsung G960 Galaxy S9 T0065 23.05.2019 kom 1.00 64,800.00 

1812 Samsung G973 S10 T0142 23.05.2019 kom 1.00 109,560.00 

1813 Samsung G973 S10 T0142 23.05.2019 kom 1.00 109,560.00 

1814 Samsung G975 S10 plus T0143 23.05.2019 kom 1.00 124,800.00 

1815 Iphone XS 256 gb T0152 23.05.2019 kom 1.00 180,600.00 

1816 Lap top Fujitsu Lifebook E558 20.08.2019 kom 1.00 154,800.00 

1817 Lap top Fujitsu Lifebook E558 20.08.2019 kom 1.00 154,800.00 

1818 Lap top Fujitsu Lifebook E558 20.08.2019 kom 1.00 154,800.00 

1819 Lap top Fujitsu Lifebook E558 20.08.2019 kom 1.00 154,800.00 

1820 Lap top Fujitsu Lifebook E558 20.08.2019 kom 1.00 154,800.00 

1821 Lap top Fujitsu Lifebook E558 20.08.2019 kom 1.00 154,800.00 

1822 Lap top Fujitsu Lifebook E558 20.08.2019 kom 1.00 154,800.00 

1823 
Lap top Dell Inspiron 3780 17.3 " 

FHDi7-8565U 
20.08.2019 kom 1.00 210,000.00 

1824 Lap top Apple MacBook Air 2018 20.08.2019 kom 1.00 253,200.00 

1825 Ubiquiti US-16-15W UniFi Switch 20.08.2019 kom 1.00 46,800.00 

1826 
Cisco RV320 Dual Gigabit WAN 

WF VPN Router 
20.08.2019 kom 1.00 31,080.00 

1827 
HP LaserJet Pro 400 M401dne 

CF399A 
20.08.2019 kom 1.00 36,600.00 

1829 Lap top Fujitsu Lifebook U749 09.09.2019 kom 1.00 175,200.00 

1830 Lap top Fujitsu Lifebook U749 09.09.2019 kom 1.00 175,200.00 

1831 Lap top Fujitsu Lifebook U749 09.09.2019 kom 1.00 175,200.00 

1832 Lap top Fujitsu Lifebook U938 09.09.2019 kom 1.00 211,200.00 

1833 
Multimedijalna radna stanica sa 

softverom 
09.09.2019 kom 1.00 702,000.00 

1834 
Multimedijalna radna stanica sa 

softverom 
09.09.2019 kom 1.00 702,000.00 

1835 
Računar Fujitsu Esprimo D538-

E85+ 
03.10.2019 kom 1.00 138,000.00 

1836 
Računar Fujitsu Esprimo D538-

E85+ 
03.10.2019 kom 1.00 138,000.00 

1837 
Računar Fujitsu Esprimo D538-

E85+ 
03.10.2019 kom 1.00 138,000.00 

1838 
Računar Fujitsu Esprimo D538-

E85+ 
03.10.2019 kom 1.00 138,000.00 

1839 
Računar Fujitsu Esprimo D538-

E85+ 
03.10.2019 kom 1.00 138,000.00 

1840 
Računar Fujitsu Esprimo D538-

E85+ 
03.10.2019 kom 1.00 138,000.00 

1841 
Računar Fujitsu Esprimo D538-

E85+ 
03.10.2019 kom 1.00 138,000.00 

1842 
Računar Fujitsu Esprimo D538-

E85+ 
03.10.2019 kom 1.00 138,000.00 

1843 
Fujitsu fi-7160 Workgroup 

Scanner PA03670-B051 
03.10.2019 kom 1.00 80,400.00 

1844 
HP LaserJet Pro M401dne 

CF399A 
03.10.2019 kom 1.00 36,600.00 

1845 
HP LaserJet Pro M401dne 

CF399A 
03.10.2019 kom 1.00 36,600.00 

1846 
HP LaserJet Pro M401dne 

CF399A 
03.10.2019 kom 1.00 36,600.00 

1847 
HP LaserJet Pro M401dne 

CF399A 
03.10.2019 kom 1.00 36,600.00 
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1848 

Seagate ST4000DM004 4TB 

265MB SATA III Interni diskovi 

za arhivu 

03.10.2019 kom 1.00 12,000.00 

1849 

Seagate ST4000DM004 4TB 

265MB SATA III Interni diskovi 

za arhivu 

03.10.2019 kom 1.00 12,000.00 

1850 

Seagate ST4000DM004 4TB 

265MB SATA III Interni diskovi 

za arhivu 

03.10.2019 kom 1.00 12,000.00 

1851 

Seagate ST4000DM004 4TB 

265MB SATA III Interni diskovi 

za arhivu 

03.10.2019 kom 1.00 12,000.00 

1852 

Seagate ST4000DM004 4TB 

265MB SATA III Interni diskovi 

za arhivu 

03.10.2019 kom 1.00 12,000.00 

1853 

Seagate ST4000DM004 4TB 

265MB SATA III Interni diskovi 

za arhivu 

03.10.2019 kom 1.00 12,000.00 

1854 

Seagate ST4000DM004 4TB 

265MB SATA III Interni diskovi 

za arhivu 

03.10.2019 kom 1.00 12,000.00 

1855 

Seagate ST4000DM004 4TB 

265MB SATA III Interni diskovi 

za arhivu 

03.10.2019 kom 1.00 12,000.00 

1856 

Seagate ST4000DM004 4TB 

265MB SATA III Interni diskovi 

za arhivu 

03.10.2019 kom 1.00 12,000.00 

1857 

Seagate ST4000DM004 4TB 

265MB SATA III Interni diskovi 

za arhivu 

03.10.2019 kom 1.00 12,000.00 

1858 
Fujitsu server PRIMERGY 

RX2540 M2 
03.10.2019 kom 1.00 1,416,000.00 

1859 
Ledomat Case IceMaster Ecostyle 

B3340, srebrna 
25.11.2019 kom 1.00 18,990.00 

1860 

Digitalni risiver RedLine T10 HD, 

Full HD DVB-T/T2/C sa kablom 

AV scart 

26.12.2019 kom 20.00 51,800.00 

1861 

TV 65" Smart Led Phillips 

65PUS6504/12, 4K Ultra HD sa 

nosTV ALTOS 

26.12.2019 kom 1.00 90,180.00 

1862 

TV 40" Smart Android Led TCL 

40ES560, Full HD sa nosačem 

HAMA 

26.12.2019 kom 1.00 35,410.00 

1863 

TV 32" Smart Android Led TCL 

32ES560, HD Ready sa nosačem 

HAMA 

26.12.2019 kom 1.00 26,290.00 

1864 Škoda Octavia A7 Style 2,0 TDI 12.11.2019 kom 1.00 2,884,677.00 

1865 Iphone 11 128gb 30.12.2020 kom 1.00 98,040.00 

1866 Samsung A71 30.12.2020 kom 1.00 41,040.00 

1867 Samsung A71 30.12.2020 kom 1.00 41,040.00 

1868 Samsung A71 30.12.2020 kom 1.00 41,040.00 

1869 Samsung A71 30.12.2020 kom 1.00 41,040.00 

1870 Samsung G985 Galaxy S20 plus 30.12.2020 kom 1.00 105,000.00 

1871 Samsung G985 Galaxy S20 plus 30.12.2020 kom 1.00 105,000.00 

1872 Samsung G985 Galaxy S20 plus 30.12.2020 kom 1.00 105,000.00 

1873 Fujitsu server TX1310 M3 Xeon 23.12.2020 kom 1.00 738,000.00 

1874 Multimedijalna radna stanica 23.12.2020 kom 1.00 302,400.00 

1875 Multimedijalna radna stanica 23.12.2020 kom 1.00 302,400.00 

1876 Multimedijalna radna stanica 23.12.2020 kom 1.00 302,400.00 
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1877 

Fujitsu Esprimo D538-

E85+i59400/8GB/SSD 

konfiguracija za PC 

23.12.2020 kom 1.00 138,000.00 

1878 

Fujitsu Esprimo D538-

E85+i59400/8GB/SSD 

konfiguracija za PC 

23.12.2020 kom 1.00 138,000.00 

1879 

Fujitsu Esprimo D538-

E85+i59400/8GB/SSD 

konfiguracija za PC 

23.12.2020 kom 1.00 138,000.00 

1880 

Fujitsu Esprimo D538-

E85+i59400/8GB/SSD 

konfiguracija za PC 

23.12.2020 kom 1.00 138,000.00 

1881 

Fujitsu Esprimo D538-

E85+i59400/8GB/SSD 

konfiguracija za PC 

23.12.2020 kom 1.00 138,000.00 

1882 Fujitsu Lifebook E559-lap top 23.12.2020 kom 1.00 162,000.00 

1883 Fujitsu Lifebook E559-lap top 23.12.2020 kom 1.00 162,000.00 

1884 Fujitsu Lifebook E559-lap top 23.12.2020 kom 1.00 162,000.00 

1885 Fujitsu Lifebook E559-lap top 23.12.2020 kom 1.00 162,000.00 

1886 Fujitsu Lifebook E559-lap top 23.12.2020 kom 1.00 162,000.00 

1887 
Cisco SG350-52-K9 52-port 

gigabit MREŽNI SWITCH 
23.12.2020 kom 1.00 112,800.00 

1888 
Cisco SG350-52-K9 52-port 

gigabit MREŽNI SWITCH 
23.12.2020 kom 1.00 112,800.00 

1889 
ABBY Fine Reader 15-softver za 

OCR skeniranje 
23.12.2020 kom 1.00 30,000.00 

1890 
Kaspersky Endpoint Security 

Select 
23.12.2020 kom 80.00 278,400.00 

1891 Iphone 12 128gb 30.12.2021 kom 1.00 112,999.99 

1892 Samsung A52 30.12.2021 kom 1.00 42,000.00 

1893 Samsung A52 30.12.2021 kom 1.00 42,000.00 

1894 Samsung A52 30.12.2021 kom 1.00 42,000.00 

1895 Samsung A52 30.12.2021 kom 1.00 42,000.00 

1896 Samsung G998 30.12.2021 kom 1.00 153,000.00 

1897 Samsung G998 30.12.2021 kom 1.00 153,000.00 

1898 
Klub sto Saturn H42 O 68 

ANTRACIT/ORAH 
15.04.2021 kom 1.00 8,120.00 

1899 
Bekant elod 61x101 komoda za 

odlaganje 
21.05.2021 kom 1.00 31,499.00 

1900 Fotelja 2000S/B crna koža 27.05.2021 kom 1.00 28,254.00 

1901 Fotelja 2000S/B crna koža 27.05.2021 kom 1.00 28,254.00 

1902 Fotelja 2000S/B crna koža 27.05.2021 kom 1.00 28,254.00 

1903 Sef za kancelariju sa 1 policom 13.12.2021 kom 1.00 32,157.41 

1904 
Polica Futur plus 

2130x1200x450/5x250kg, galva 
14.12.2021 kom 1.00 7,999.00 

1905 
Polica Futur plus 

2130x1200x450/5x250kg, galva 
14.12.2021 kom 1.00 7,999.00 

1906 
Polica Futur 

2130x900x450/5x175kg, galva 
14.12.2021 kom 1.00 5,633.00 

1907 
Polica Futur 

2130x900x450/5x175kg, galva 
14.12.2021 kom 1.00 5,633.00 

1908 
Polica Futur 

2130x900x450/5x175kg, galva 
14.12.2021 kom 1.00 5,633.00 

1909 Plakar dim. 4100mmx2700mm 27.12.2021 kom 1.00 240,000.00 

1910 
RADIAN radna stolica visoka 

mreža/crni štof 
29.12.2021 kom 1.00 24,480.00 

1911 
RADIAN radna stolica visoka 

mreža/crni štof 
29.12.2021 kom 1.00 24,480.00 

1912 RADIAN radna stolica visoka 29.12.2021 kom 1.00 24,480.00 
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mreža/crni štof 

1913 
RADIAN radna stolica visoka 

mreža/crni štof 
29.12.2021 kom 1.00 24,480.00 

1914 
RADIAN radna stolica visoka 

mreža/crni štof 
29.12.2021 kom 1.00 24,480.00 

1915 
RADIAN radna stolica visoka 

mreža/crni štof 
29.12.2021 kom 1.00 24,480.00 

1916 
Program za elektronsku arhivu po 

Ugovoru br. 03-1969/21-11 
28.12.2021 kom 1.00 1,797,600.00 

1917 
Fujitsu Esprimo D7011 i5-

10400/8GB DDR4/SSD 512GB 
27.12.2021 kom 1.00 160,800.00 

1918 
Fujitsu Esprimo D7011 i5-

10400/8GB DDR4/SSD 512GB 
27.12.2021 kom 1.00 160,800.00 

1919 
Fujitsu Esprimo D7011 i5-

10400/8GB DDR4/SSD 512GB 
27.12.2021 kom 1.00 160,800.00 

1920 
Fujitsu Esprimo D7011 i5-

10400/8GB DDR4/SSD 512GB 
27.12.2021 kom 1.00 160,800.00 

1921 
Fujitsu Esprimo D7011 i5-

10400/8GB DDR4/SSD 512GB 
27.12.2021 kom 1.00 160,800.00 

1922 
Fujitsu Esprimo D7011 i5-

10400/8GB DDR4/SSD 512GB 
27.12.2021 kom 1.00 160,800.00 

1923 
Fujitsu Esprimo D7011 i5-

10400/8GB DDR4/SSD 512GB 
27.12.2021 kom 1.00 160,800.00 

1924 
Fujitsu Esprimo D7011 i5-

10400/8GB DDR4/SSD 512GB 
27.12.2021 kom 1.00 160,800.00 

1925 

Fujitsu Lifebook A3510 i5-

1035G1/16GB/SSD M.2 

NVMe512 GB 

27.12.2021 kom 1.00 156,000.00 

1926 

Fujitsu Lifebook A3510 i5-

1035G1/16GB/SSD M.2 

NVMe512 GB 

27.12.2021 kom 1.00 156,000.00 

1927 

Fujitsu Lifebook A3510 i5-

1035G1/16GB/SSD M.2 

NVMe512 GB 

27.12.2021 kom 1.00 156,000.00 

1928 

NAS ekstenzija za storidž-

proširenje za storidž QNAP TS-

1679U-RP 

27.12.2021 kom 1.00 520,800.00 

1929 
LG 50" 50UP81003LR Ultra HD 

Smart TV, web OS ThinQ Al 
27.12.2021 kom 1.00 78,000.00 

1930 
LG 50" 50UP81003LR Ultra HD 

Smart TV, web OS ThinQ Al 
27.12.2021 kom 1.00 78,000.00 

1858-1 

Microsoft Windows Server 2022 

Device CAL (povećanje 

vred.servera) 

27.12.2021 kom 6.00 28,800.00 

1858-2 

Microsoft SQL Server 2019 

Device CAL (povećanje 

vred.servera) 

27.12.2021 kom 6.00 165,600.00 

 

 

20. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 

Носачи информација којима располаже Регулатор, насталих у раду, налазе се у 

просторијама Регулатора на адреси Трг Николе Пашића, бр. 5, а то су: 

 

1) архива са документима подносилаца пријава на јавне конкурсе, као и 

захтева пружалаца медијских услуга;  

2) електронска база података;  
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3) финансијска документа о плаћању накнада за емитовање радио и/или 

телевизијског програма; 

4) остала папирна документација: досијеа запослених, документација о 

регистрацији органа, отварању ПИБ-а, документација о набавци опреме и 

других средстава за рад Регулатора. 

 

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 


