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I ПРАВНИ ОКВИР
Регулаторно тело за електронске медије (у даљем тексту: Регулатор), основано
Законом о електронским медијима („Сл.гласник РС“, бр. 83/2014), је самостална
независна регулаторна организација са својством правног лица.
На основу члана 114. Закона о електронским медијима (у даљем тексту: ЗЕМ)
Републичка радиодифузна агенција основана Законом о радиодифузији наставља са
радом као Регулатор, запослени у Републичкој радиодифузној агенцији настављају са
радом као запослени у Регулатору, а чланови Савета Републичке радиодифузне агенције
настављају са радом као чланови Савета Регулатора.

II ДЕЛОКРУГ РАДА РЕГУЛАТОРА
Чланом 22. ЗЕМ таксативно су наведене ингеренције које чине 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;
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 поступак
издавања одобрења;
7) води Регистар медијских услуга и евиденцију пружалаца медијских услуга на
захтев;
8) контролише рад пружалаца медијских услуга и стара се о доследној примени
одредаба ЗЕМ;
9) изриче мере пружаоцима медијских услуга (у даљем тексту: ПМУ) у складу са
ЗЕМ;
10) прописује правила која су обавезујућа за ПМУ, а посебно она којима се обезбеђује
спровођење Стратегије;
11) одлучује о пријавама у вези са програмским деловањем ПМУ;
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 прописаним актом који доноси
Регулатор;
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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 особама са инвалидитетом;
21) подстиче развој стваралаштва у области радија, телевизије и других аудиовизуелних 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 ПМУ;
23) обавља и друге послове у складу са законом.
Послове из тачака 3), 4), 5), 6), 9), 10), 12) и 15) овог члана Регулатор обавља као
поверене послове.

III ОРГАНИ РЕГУЛАТОРА И ЗАСТУПАЊЕ
Закон о електронским медијима прописује (члан 6. став 1.) да су органи
Регулатора:
1) Савет и
2) председник Савета

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, инжењери телекомуникација и сл.).
Овлашћење и дужност да предлажу чланове Савета имају:
1) надлежни одбор Народне Скупштине, који, као овлашћени предлагач, има право
да предлаже два кандидата за чланове Савета, водећи рачуна о равномерној
територијалној заступљености кандидата;
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;
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7) национални савети националних мањина, заједничким договором;
8) цркве и верске заједнице, заједничким договором.
Рад Савета је јаван.
Савет ради у кворуму који чине најмање пет чланова, а одлуке се доносе већином
гласова укупног броја чланова, осим ако је Законом о електронским медијима или
Статутом одређено да се одлучује двотрећинском већином.
Чланови Савета, предложени и изабрани у складу са законском процедуром, су:
 Епископ јегарски, др Порфирија Перић, је за члана Савета изабран 18.
фебруара 2005. год одлуком Народне скупштине Републике Србије на предлог
овлашћеног предлагача традиционалне Цркве и верске заједнице („Сл. гласник
РС“ бр. 15/05), а реизабран на период од наредних шест година, 29. децембра
2009. године („Сл.гласник РС“ бр. 111/09). За председника Савета изабран је први
пут 29. јула 2008, а поново изабран 29. фебруара 2010. године. Ову функцију је
обављао до 30. маја 2014, када је, због преласка на нову дужност Митрополита
загребачко-љубљанског поднео оставку. Своје ангажовање у Савету наставио је у
својству члана Савета.
 проф. мр Горан Пековић је за члана Савета изабран 11. децембра 2009. године
одлуком Народне скупштине Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 104/09) на
предлог овлашћеног предлагача домаћих невладиних организација и удружења
грађана која се превасходно баве заштитом слободе говора, заштитом права
националних и етничких мањина и заштитом права деце.
 Гордана Суша је за члана Савета изабрана 23. марта 2010. године одлуком
Народне скупштине Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 18/10) на предлог
овлашћеног предлагача удружења радиодифузних јавних гласила, удружења
новинара, професионална удружења филмских и драмских уметника и
професионална удружења композитора у Републици Србији.
 Милош Рајковић за члана Савета изабран је 5. маjа 2011. године одлуком
Народне скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 30/115) на предлог
овлашћеног предлагача Одбора за културу и информисање Народне скупштине.
 Божидар Николић за члана Савета изабран је 5. маjа 2011. године одлуком
Народне скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 30/115) на предлог
овлашћеног предлагача Одбора за културу и информисање Народне скупштине.
 Слободан Вељковић за члана Савета изабран је 5. маjа 2011. године одлуком
Народне скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 30/115) на предлог
овлашћеног предлагача Одбора за културу и информисање Народне скупштине.
 Живојин Ракочевић је за члана Савета изабран 29. маја 2009. године одлуком
Народне скупштине Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 41/09) на предлог
Савета, који је 29. априла 2009. године у складу са чланом 23. став 3. и 4. Закона о
радиодифузији донео одлуку да се за кандидата за члана Савета који живи и ради
на подручју Косова и Метохије предложи Живојин Ракочевић. Мандат му је
истекао 29. маја 2015. године. Након истека мандата Живојина Ракочевића, за
члана Савета изабрана је 24. јула 2015, Оливера Зекић, одлуком Народне
Скупштине РС („Сл. гласник РС“, бр. 65/15), на обједињени предлог осам
посланичких група;
и
 Горан Караџић, председник Савета;
 Горан Петровић, заменик председника Савета.

6

Регулаторно тело за електронске медије, Извештај о раду за 2015. годину

2) ПРЕДСЕДНИК 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 обезбеђењу јавности рада Регулатора и обавља
друге послове утврђене Законом (члан 21. ЗЕМ). У случају спречености председника
Савета, Регулатора представља и заступа заменик председника.
Чланови Савета, из својих редова, двотрећинском већином гласова укупног броја
чланова бирају: председника и заменика председника.
На седници Савета одржаној 30. маја 2014. године за председника Савета изабран
је Горан Караџић, а за заменика председника Горан Петровић.
Горан Караџић је за први пут изабран 18. фебруара 2005. године одлуком
Народне скупштине Републике Србије на предлог овлашћеног предлагача Скупштине
Аутономне покрајине Војводине („Сл.гласник РС“ бр. 15/05), а 29. децембра 2009. године
је поново изабран на период од шест година („Сл.гласник РС“ бр. 111/09).
Горан Петровић је за члана Савета изабран 31. марта 2011. године одлуком
Народне скупштине Републике Србије на предлог овлашћеног предлагача Конференције
универзитета Србије („Сл.гласник РС“ бр. 23/11).
КОНТАКТИ САВЕТА
Тел: 011/2028-700
Горан Караџић, председник
Факс: 011/2028-745
Тел: 011/2028-700
Горан Петровић, заменик
Факс: 011/2028-745
председника
Митрополит загребачкоТел: 011/2028-700
љубљански проф. др Порфирије
Факс: 011/2028-745
(Перић)
Тел: 011/2028-700
Оливера Зекић
Факс: 011/2028-745
Тел: 011/2028-700
проф. Горан Пековић
Факс: 011/2028-745
Тел: 011/2028-700
Гордана Суша
Факс: 011/2028-745
Тел: 011/2028-700
Милош Рајковић
Факс: 011/2028-745
Тел: 011/2028-700
Слободан Вељковић
Факс: 011/2028-745
Тел: 011/2028-700
Божидар Николић
Факс: 011/2028-745

goran.karadzic@rem.rs
goran.petrovic@rem.rs
porfirije.ep@gmail.com
оlivera.zekic@rem.rs
goran.pekovic@rem.rs
gordana.susa@rem.rs
milos.rajkovic@rem.rs
slobodan.veljkovic@rem.rs
bozidar.nikolic@rem.rs
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IV РАД САВЕТА
1) СЕДНИЦЕ САВЕТА
Током 2015. године Савет је одржао укупно 45 седница и то: 14 редовних, 29
ванредних и две по хитном поступку. Савет је донео укупно 917 одлука.

2) ОДЛУКЕ САВЕТА
2.1. Издавање дозволе за пружање медијских услуга
ЗЕМ предвиђа могућност да се дозволе за емитовање могу издавати пружаоцима
медијских услуга:
1) на основу спроведеног јавног конкурса (члан 92. ЗЕМ) и
2) на захтев пружаоца медијских услуга.
У 2015. години издато је 15 дозвола за пружање медијских услуга на основу Јавног
конкурса, који је био расписан у 2014. години:
1. Предузеће за радио дифузну делатност и пружање услуга „ТДИ радио
телевизија“ д.о.о, Београд – ТДИ Радио 91,7 (за област Бор, Зајечар, Неготин
Бољевац);
2. Милош Стошић ПР Агенција за маркетинг „Skay Media Team“ Ранутовац,
Врање – Радио SKAY FM (за област Босилеград);
3. Радио Талас д.о.о, Ниш – Нишки;
4. Милош Стошић ПР Агенција за маркетинг „Skay Media Team“ Ранутовац,
Врање – Радио SKAY FM (за област Трговиште);
5. „Фестивал културе младих Србије – Књажевац“, Књажевац – FKMS Радио;
6. „Радиодифузни центар МФМ медиа“ д.о.о, Лештане, Београд – МФМ радио;
7. Предузеће за информисање и маркетинг Плус Фм радио д.о.о, Нови Сад –
Радио Плус ФМ 977;
8. Привредно друштво „Ресавски радио“ д.о.о, Балајнац, Деспотовац – Ресавски
радио;
9. Предузеће за радио телевизију „РТВ Стрела“ д.о.о, Велики Поповић – Радио
Стрела;
10. Предузеће за радио дифузну делатност и пружање услуга „ТДИ радио
телевизија“ д.о.о, Београд – ТДИ Радио 91,7 (за област Пријепоље);
11. Радиодифузни центар МФМ Медиа д.о.о, Гроцка, Београд – EXTRA радио;
12. Привредно друштво „Радио Завичај“ д.о.о, Лазаревац – Радио Равна Гора;
13. Радиодифузно предузеће „Радио Оскар“ д.о.о, Београд – Радио Оскар;
14. Удружење „Доловачки дар“, Долово – Радио Џубокс;
15. Rimi Media Group д.о.о, Београд – Радио Вива.
У 2015. години Савет је издао 24 дозволе на захтев следећим ПМУ:
1. VTV Comnet доо, Суботица – ТВ Бечеј;
2. Локална демократска идеја, Ниш – ТВ Јумбо;
3. Tiszapartfest доо, за услуге, издавачку делатност и трговину, Кањижа – Инфо
ТВ Tiszapart;
4. Српска Православна Црква - Архиепископија Београдско - Карловачка,
Београд – ТВ Храм;
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Поморавски Гласник доо, Ниш – РТП;
Унија Плус доо, Апатин – ТВ 025 Инфо;
Лотел Плус доо, Лозница – ТВ Лотел Плус;
Медијски Студио Мастер Владимир Маринковић пр Бучје – Мастер ТВТ;
Радио Фрушка Гора доо за информативну, маркетиншку и забавну делатност,
Рума – ТВ Фрушка Гора;
10. Предузеће за информисање и маркетинг Студио Маг доо, Обреновац – ТВ
Маг;
11. Омладински ТВ Канал Нон Стоп 2015 доо, Јагодина – ТВ Нон Стоп;
12. Привредно друштво Ривијера Филм доо, Београд - Стари Град – Агро ТВ;
13. Привредно друштво Ривијера Филм доо, Београд - Стари Град – Женска ТВ;
14. Привредно друштво Ривијера Филм доо, Београд - Стари Град – Апс ТВ;
15. Привредно друштво Ривијера Филм доо, Београд - Стари Град – Replay;
16. Привредно друштво Ривијера Филм доо, Београд - Стари Град – Полет ТВ;
17. Радио телевизија Куршум доо, Куршумлија – РТК;
18. Привредно друштво радио телевизија Јасеница доо, Смедеревска Паланка – ТВ
Јасеница;
19. Yu Eco доо, Суботица – ТВ Yu Eco;
20. РТВ Ентер доо, Ниш – Ентер ТВ;
21. Удружење Образована Телевизија – Еду ТВ;
22. Удружење за медијску афирмацију Мат, Инђија – ТК Туристички Канал;
23. Радио телевизија Prima Internacional доо, Бајина Башта – ТВ Прима;
24. VTV Comnet доо, Суботица – ТВ Суботица.
5.
6.
7.
8.
9.

2.2. Продужење дозвола за пружање медијских услуга
Дозволе за емитовање програма продужене су, у складу са члан 88. став 2 ЗЕМ, за
следеће ПМУ:
1. ЈП РТВ Брус, Брус – ТВ Брус;
2. НС - АС доо, Нови Сад – Радио Ас Фм;
3. Центар доо, Ваљево – Радио Патак;
4. Фондација Панонија, Суботица – Радио Панон;
5. РТВ АС доо, Шабац – ТВ АС;
6. РТД доо, Нови Сад – Радио Делта;
7. РТВ Шабац доо, Шабац – ТВ Шабац;
8. ЈРП РТВ Панчево, Панчево – ТВ Панчево;
9. ЈП Шумадија, Аранђеловац – Радио Шумадија;
10. Коперникус радио телевизија Шид доо, Шид – Радио Шид;
11. РТВ Панонија доо, Нови Сад – ТВ Панонија;
12. Jet Company доо, Кикинда – Радио Вк;
13. Beta Press доо, Београд – Радио Сто Плус;
14. Сремска Телевизија доо, Шид – Сремска ТВ;
15. Радио Срем доо, Рума – Радио Срем;
16. Вујић Телевизија доо, Ваљево – Вујић ТВ;
17. Sat Tv Comunications доо, Пожаревац – ТВ Сат;
18. ТВ Мост доо, Нови Сад – ТВ Мост;
19. Палма доо, Јагодина – ТВ Палма Плус;
20. Тимочка телевизија и радио ад, Зајечар – Бест радио;
21. Тимочка телевизија и радио ад, Зајечар – ТВ Бест;
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22. Авалон доо, Оџаци – ББ Радио Плус;
23. Medijski Centar Blue доо, Оџаци – ББ Радио;
24. Beta Press доо, Београд – Радио Сто Плус;
25. РТВ Нови Пазар доо, Нови Пазар – РТВ Нови Пазар;
26. РТВ Куршевац доо, Крушевац – Радио Крушевац;
27. РТВ Крушевац доо, Крушевац – ТВ Крушевац;
28. Коперникус радио телевизија Рашка доо, Рашка – ТВ Рашка;
29. RTV Belle Amie доо, Ниш – Радио Belle Amie;
30. Santos - Comerce доо, Зрењанин – ТВ Сантос;
31. РТВ Панчево доо, Панчево – Радио Панчево;
32. РТВ Енигма доо, Пријепоље – ТВ Енигма;
33. RTV Belle Amie доо, Ниш – ТВ Belle Amie;
34. ТВ Банат доо, Вршац – ТВ Банат;
35. РТВ Краљево и Ибарске новости доо, Краљево – ТВ Краљево;
36. Телевизија Канал 9 доо, Крагујевац – ТВ Канал 9;
37. Коперникус РТВ Јагодина доо, Јагодина – Радио Јагодина;
38. Телевизија Пирот доо, Пирот – ТВ Пирот;
39. Луна Пресс доо, Ужице – Радио Луна.
2.3. Престанак важења дозвола пре истека времена на које су издате
1) У складу са чланом 89. став 1. тачка 1 ЗЕМ престале су да важе следеће дозволе
пре истека времена на које су издате:
1. Дунав филм доо, Београд – Feelmax (на захтев);
2. Дунав филм доо, Београд – Feelmax junior (на захтев);
3. Центар за бошњачке студије ЦБС, Тутин – Бошњачки радио;
4. Телевизија С доо, Београд – ТВ С;
5. Soko Group доо, Београд – Радио Sky;
6. Образовна културна установа Cnesa, Књажевац – Info TV Cnesa (на захтев);
7. Културно спортски клуб, Чајетина – ТВ Чајетина (на захтев);
8. Српска православна црква - Епархија Врањска, Врање – Радио Искон;
9. ЈП Параћин, Параћин – Радио Параћин;
10. Пек - Тон доо, Кучево – ТВ Звижд;
11. ЈП Радио Ћићевац, Ћићевац – Радио Ћићевац;
12. ЈП Врбас, Врбас – Радио Врбас;
13. ЈП Врбас, Врбас – ТВ Бачка;
14. ЈП Радио Нови Бечеј, Нови Бечеј – Радио Нови Бечеј;
15. РТВ Девић плус доо, Смедеревска Паланка – ТВ Девић.
2) У складу са чланом 89. став 1. тачка 4 ЗЕМ престале су да важе следеће дозволе:
1. MHC Televizija доо, Београд – MHC ТВ (на захтев);
2. Гружамедија доо, Кнић – Радио Гружа 95,4;
3. РТВ Радио Среће доо, Сомбор – ТВ Среће (на захтев);
4. РТВ Младеновац доо Младеновац – Радио Младеновац.
3) У складу са чланом 89. став 1. тачка 8 ЗЕМ престале су да важе следеће дозволе:
1. Спектар еxпорт и маркетинг доо, Сомбор – ТВ Спектар;
2. Mcboxs доо, Нови Сад – Music Box TV (на захтев);
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3. Радио Лим доо, Прибој – Радио Лим1.
4) У складу са чланом 89. став 2. ЗЕМ престале су да важе следеће дозволе:
1. Импе Пастор ПР агенција за производњу и емитовање телевизијског програма
Тиса, Бечеј – Тиса инфо канал (на захтев).
2.4. Промена идентификационог знака
Савет је на основу захтева ПМУ, у складу са чланом 86. став 2. тачка 1. ЗЕМ
донео одлуке о промени идентификационог знака за следеће ПМУ:
1. Наша телевизија доо, Београд – Наша Party ТВ;
2. Наша телевизија доо, Београд – Наша Времеплов ТВ;
3. Наша телевизија доо, Београд – Наша ТВ;
4. ТВ Метрополис доо, Београд – М Моја ТВ;
5. Центар за тренинг и едукацију, Нови Сад – Наш Радио 107,8;
6. Тимочка телевизија и радио ад, Зајечар – ТВ Бест Music;
7. Мрежа 3 доо, Београд – Мрежа 3;
8. Бета Радио доо, Београд – Радио Ас ФМ Београд 107,9 ФМ;
9. Б 92 сд, Београд – Радио Б92;
10. Дунав Филм доо, Београд – ТВ Feelmax Yu;
11. Астериас доо, Нови Кнежевац – Радио Max Čoka;
12. Јорд доо, Чачак – Радио Xanadu;
13. МФМ Media доо, Београд – Extra Fm radio 107,5;
14. Удружење Грађана Хелп, Младеновац – Радио Хелп;
15. Index доо, Београд – Радио Index;
16. Пингвин доо, Београд – Радио Пингвин 90,9;
17. Spirit Sound MFM доо, Београд – Радио Градски 102,02;
18. Радио Барајево доо, Барајево – Радио Барајево;
19. Ривијера Филм доо, Београд – Агро ТВ;
20. Ривијера Филм доо, Београд – Женска ТВ;
21. Ривијера Филм доо, Београд – Replay;
22. Радио Талас доо, Ниш – Радио Талас 95,6;
23. Кула доо, Кула – Радио Кулска Комуна.

2.5.

Изречене мере
У складу са чланом 28. ЗЕМ-а, Савет изрекао је следеће мере2 ПМУ:

2.5.1. Мере опомене
1. Context д.о.о., Гроцка - Радио Пулс Гроцка
 због кршења одредби члана 53. ЗЕМ у вези са чланом 201д Закона о
ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а;
2. Друштво љубитеља румунске музике и културе Victoria, Вршац-Радио Victoria
 због кршења одредби члана 53. ЗЕМ у вези са чланом 201д Закона о
ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а;
3. Друштво љубитеља румунске музике и културе Victoria, Вршац-ТВ Victoria
1
2

Радио Лим – враћена дозвола у поступку спроведеном на основу Закона о општем управном поступку.
Све мере су доступне на наведеном линку http://www.rra.org.rs/cirilica/izrecene-mere
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због кршења одредби члана 53. ЗЕМ у вези са чланом 201д Закона о
ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а;
4. Екран о.д. Енвер Исламовић и др., Нови Пазар - Санџак ТВ
 због кршења одредби глава и тачка 18) Опште обавезујућег упутства у
предизборној кампањи;
5. Јавна медијска установа Србије, Београд-РТС
 због кршења одредби члана 53. ЗЕМ у вези са чланом 201д Закона о
ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а;
6. ЈП Радио Лазаревац, Лазаревац-Радио Лазаревац
 због кршења одредби члана 53. ЗЕМ у вези са чланом 201д Закона о
ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а;
7. Kopernikus Cable Network д.о.о., Ниш - ТВ КЦН
 због кршења одредби члана 54. ЗЕМ и одељка 2. тачка 8) Опште обавезујућег
упутства о понашању емитера у емисији „Добро јутро са Ђуком“;
8. Панда радио доо, Кањижа-Панда радио
 због кршења одредби члана 53. ЗЕМ у вези са чланом 201д Закона о
ауторским и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а;
9. Pink internacional company д.о.о., Београд-ТВ Пинк
 Због кршења одредби члана 50. став 1. и 3. и члана 68. став 2. и 6. ЗЕМ и
члана 17. став 1. и 2. Правилника о заштити права малолетника у области
пружања медијских услуга и члана 20. Правилника о заштити људских права
у области пружања медијских услуга;
10. Река Нова Јасеница д.о.о., Смедеревска Паланка-Радио Нова Јасеница
 због кршења одредби члана 53. ЗЕМ у вези са чланом 201д Закона о
ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а;
11. Телевизија К23 д.о.о., Суботица - ТВ К23
 због кршења одредби члана 53. ЗЕМ у вези са чланом 201д Закона о
ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а;
12. Телевизија Плус д.о.о., Крушевац - ТВ Плус
 због кршења одредби члана 53. ЗЕМ у вези са чланом 201д Закона о
ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а;
13. Удружење грађана Ромски центар за демократију, Ваљево - Радио Точак
 због кршења одредби члана 28. став 1. ЗЕМ;
14. Wide solutions д.о.о., Крагујевац-Радио Центар 987
 због кршења одредби члана 22. став 1. тачка 9, члана 28. став 1. и члана 29.
став 5. ЗЕМ;
15. ЈП Информативни центар Тутин, Тутин – ТВ Тутин
 због кршења одредби члана 53. ЗЕМ у вези са чланом 201д Закона о ауторском
и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а;
16. Удружење грађана Хелп, Младеновац - Хелп радио
 због кршења одредби одељка 1. тачка 2) Опште обавезујућег упутства о
понашању емитера.
2.5.2. Мере упозорења
1. Еминент д.о.о., Љубовија - Радио Соко
 због кршења одредби члана 47. став 1, члана 83, члана 47. став 2. и члана 54.
ЗЕМ, члана 7. Правилника о заштити људских права у области пружања
медијских услуга, члана 68. и 69. Закона о јавном информисању и медијима;
2. Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna TV Happy изречене четири мере упозорења:
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због кршења одредби члана 50. став 3. и члана 68. став 2. и 6. ЗЕМ;
због кршења одредби члана 50. став 3. и члана 68. став 2. и 3. ЗЕМ и члана 17.
став 1. и 2. Правилника о заштити права малолетника у области пружања
медијских услуга;
 због кршења одредби члана 47. став 1. тачка 1) и члана 50. став 1. ЗЕМ и члана
5. став 1., члана 8 став 1. и 2. и члана 26. став 1. Правилника о заштити
људских права у области пружања медијских услуга;
 због кршења одредби члана 50. став 3. и члана 68. став 2. и 6. ЗЕМ и члана 17.
став 1, 2. и 4. Правилника о заштити права малолетника у области пружања
медијских услуга у емисији „Парови“;
3. Јутро продуцтион д.о.о., Чачак - Радио Озон ФМ
 због кршења одредби члана 53. ЗЕМ у вези са чланом 187. став 5. Закона о
ауторским и сродним правима;
4. Kopernikus Cable Network д.о.о., Ниш - ТВ К::ЦН 1
 због кршења одредби члана 31. и 54. ЗЕМ, члана 8, 27, 29, 30, и 32. Правилника
о заштити људских права у области пружања медијских услуга;
5. Pink internacional company д.о.о., Београд-ТВ Пинк изречене две мере упозорења:
 због кршења одредби 58. став 2. тачка 2. и 3, члана 67. став 1. ЗЕМ, као и
чланова 21 и 22 и члана 23. став 2 и 4 Правилника о аудио – визуелним
комерцијалним комуникацијама, у емисији Фарма;
 због кршења одредби члана 50. ЗЕМ и члана 22, 24, 26 и 28. Правилника о
заштити малолетника у области пружања медијких услуга у емисији „ДНК“.
2.5.3. Мера привремене забране објављивања програмског садржаја
1. Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna TV Happy
 због кршења одредби члана 50. став 3. и члана 68. став 2. и став 6. ЗЕМ и
члана 17. став 1. и 2. Правилника о заштити права малолетника у области
пружања медијских услуга.

2.6.

Промене власничке структуре

2.6.1. Промена власничке структуре у складу са Законом о електронским медијима
ПМУ је дужан да, у складу са ЗЕМ, сваку промену власничке структуре у
основном капиталу (промена оснивача или промена висине учешћа оснивача у капиталу)
претходно пријави Регулатору у писменој форми (члан 105. став 1 ЗЕМ ). У складу са
овом законском одредбом Савет је донео 37 одлука о промени власничке структуре:
1. Акорд доо, Суботица – Први Радио 103 ФМ;
2. Б 92 ад, Београд – РТВ Б92;
3. Б 92 ад, Београд – РТВ Б92;
4. Beta Press доо, Београд – Радио Сто Плус;
5. Бета Радио доо, Београд – Радио Антена 107,9 ФМ;
6. Центар доо, Ваљево – Радио Патак;
7. Центар за тренинг и едукацију, Нови Сад – Наш Радио 107,8;
8. Index доо, Београд – Радио Index;
9. ЈИП Бачка Топола, Бачка Топола – Радио Регије;
10. Канал 9 доо, Нови Сад – ТВ К9;
11. Клик Комерц доо, Ариље – ТВ Клик;
12. Колубара Прес доо, Лазаревац – ТВ К РТЛ;
13. Конзум Лав доо, Ужице – РТВ Лав Плус;
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14. Kopernikus Cable Network доо, Ниш – ТВ KCN 1;
15. М 31 доо, Ужице – Први Радио 98,7;
16. Ns Vid Media доо, Нови Сад – Радио Ђава;
17. Пингвин доо, Београд – Радио Пингвин 90,9;
18. Pink International Company доо, Београд – РТВ Пинк;
19. Плус ФМ радио доо, Нови Сад – Радио Плус ФМ 97,7;
20. Прва телевизија доо, Београд – ТВ Прва;
21. Прва телевизија доо, Београд - ТВ Прва;
22. Радио 014 доо, Ваљево – Радио 014;
23. Радио Доњи Срем доо, Пећинци – Радио Доњи Срем;
24. Радио Фрушка Гора доо, Рума – Радио Фрушка Гора 105,0;
25. Радио Јат доо, Београд – Радио Јат;
26. Радио Каролина доо, Београд – Радио Каролина;
27. Радио продукција плус доо, Нови Сад;
28. Радио Сајам доо, Нови Сад – Радио Први;
29. Реч поморавља доо, Велика Плана – Радио Плана;
30. RTV Prima Internacional доо, Бајина Башта – Радио Примус, ТВ Прима;
31. Spirit Sound MFM доо, Београд – Радио Градски 102,02;
32. Свилајнац доо, Свилајнац – Радио Свилајнац;
33. ТДИ РТВ доо, Београд – ТДИ Пријепоље 87,9;
34. ТДИ РТВ доо, Београд – ТДИ Радио 91,7;
35. Тим Радио доо, Прњавор – Тим Радио;
36. Trident Media Group доо, Београд – Радио Три 95,8;
37. Удружење грађана Хелп, Младеновац – Радио Хелп.
2.6.2. Промена власничке структуре учешћем у основном капиталу
Чланом 142. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“,
бр: 83/14,58/15,12/16) између осталог, установљена је надлежност Регулатора у области
заштите медијског плурализма. Такође, наведеним Законом прописано је да издавач кога
је непосредно или посредно основала Република Србија, Аутономна покрајина, односно
јединица локалне самоуправе, изузев медија из члана 16. став 1. Закона, као и издавач
кога је непосредно или посредно основала установа, предузеће и друго правно лице које
је у целини или претежним делом у јавној својини или које се у целини или претежним
делом финансира из јавних прихода, приватизује се у складу са прописима којима се
уређују услови и поступак промене власништва друштвеног и јавног капитала и имовине.
У циљу законитог, ефикасног и успешног спровођења поступка приватизације
Регулатор је са Агенцијом за приватизацију закључио Протокол о сарадњи. Предметним
протоколом Регулатор се обавезао да ће Агенцији за приватизацију на њен захтев
доставити мишљење о постојању, односно непостојању стања којим се нарушава
медијски плурализам од стране купца сходно одредбама чл. 45, 46 и 47. Закона о јавном
информисању и медијима из члана 103. Закона о електронским медијима.
Током спровођења поступка приватизације Регулатор је Агенцији за
приватизацију доставио 31 мишљење о постојању, односно непостојању стања којим се
нарушава медијски плурализам од стране купца.
1. ЈП РТВ Инђија, Инђија – РТВ Инђија;
2. ЈП Аполо, Нови Сад – Новосадска ТВ;
3. ИПЦ Владичин Хан, Владичин Хан – Радио Хан;
4. ИПЦ Кула, Кула – Радио Кулска комуна;
5. ЈП Радио Шид, Шид – Радио Шид;
6. ЈП Радио Рашка, Рашка – РТВ Рашка;
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7. ЈП РТВ Стара Пазова, Стара Пазова – Радио Стара Пазова;
8. ЈП Студио Б, Београд – РТВ Студио Б;
9. ЈИП БЦ Инфо Бела Црква, Бела Црква – Радио Бела Црква;
10. ЈП Нови Пазар, Нови Пазар – РТВ Нови Пазар;
11. ЈРДП РТВ Панчево, Панчево – РТВ Панчево;
12. ЈП Центар за информисање Нови Кнежевац, Нови Кнежевац – ТВ Цинк инфо;
13. ЈП Радио телевизија Крагујевац – РТВ Крагујевац;
14. ЈП Радио-телевизија Брус, Брус – ТВ Брус;
15. ЈИП Радио телевизија Цариброд, Димитровград – РТВ Цариброд;
16. ЈП Телевизија Пожега, Пожега – ТВ Пожега;
17. Телевизија Пирот доо, Пирот – ТВ Пирот;
18. ЈП Радио Пожега, Пожега – Радио Пожега;
19. ЈП Радио телевизија Шабац, Шабац – РТВ Шабац;
20. ЈП РТВ Пруга, Лајковац – Радио Пруга;
21. ЈП Нови пут, Јагодина – РТВ Јагодина;
22. Информативни центар Бачки Петровац, Бачки Петровац – Радио Петровец;
23. Радио Барајево доо, Барајево – Радио Барајево;
24. ЈП Ивањички радио, Ивањица – Ивањички радио;
25. ЈП Нишка ТВ, Ниш – НТВ;
26. ЈИП Бачка Топола, Бачка Топола – ТВ Express Channel, Радио Регије;
27. ЈП Шумадија, Аранђеловац – РТВ Шумадија;
28. ЈП РТВ Крушевац, Крушевац – РТВ Крушевац;
29. ЈП ТВ Блаце доо, Блаце – ТВ Блаце;
30. ЈП Радио Ваљево, Ваљево – Радио Ваљево;
31. ЈП Радио Медвеђа, Медвеђа – Радио Медвеђа.
Оглашавање државних органа, политичких организација и других органа и
организација

2.7.

Савет је поступао по следећим захтевима, ради давања мишљења да ли огласне
поруке државних органа и организација и других органа и организација испуњавају
услове из члана 67. ЗЕМ, тачније да ли се исте, у случају емитовања без накнаде,
урачунавају у време ТВ оглашавања:
1. Захтев Јавне медијске установе РТС-а, да се омогући бесплатно емитовање
промотивног спота за хуманитарни концерт Балканополиса и Слободана
Тркуље.
2. Захтев предузећа „Европско првенство ватерполо Београд 2016.“ да се на
Јавном медијском сервису РТС-а, у циљу промоције, емитују четири тизера и
видео спот који најављују Европско првенство у ватерполу.
3. Захтев Установе за децу и младе „Др Милорад Павловић“ из Сремске
Каменице за бесплатно емитовање спота „Село где љубав станује“ – Дечије
село – Сремска Каменица.
4. Захтев агенције „Watchout” за бесплатно емитовање промотивног спота
поводом изложбе „Четири века дома Романових – буђење сећања“ која је
одржана у Храму Св. Саве.
5. Захтев „Телеком Србије“ за емитовање спота о одговорној кампањи о
подизању свести о електромагнетном зрачењу „Бираш како комуницираш“.
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2.8.

6. Захтев Општине Деспотовац за емитовање информације о представљању
фестивала „Међународни витешки турнир Деспот Стефан Лазаревић“ у
Деспотовцу, манастир Манасија.
Надзор над радом Јавних медијских сервиса и пружалаца медијских услуга

2.8.1. Надзор над радом Јавних медијских сервиса
Рад јавних медијских сервиса регулисан је Законом о јавним медијским
сервисима („Службени гласник“, бр: 83/2014,103/2015).
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 надзор над радом 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.
Савет је током 2015. године пратио рад јавних медијских сервиса у смислу
Законом обавезних програмских садржаја и усвојио следеће извештаје:
1. Извештај о испуњавању законских и програмских обавеза Радио-телевизије
Војводине за 2015. годину;
2. Извештај о испуњавању законских и програмских обавеза Радио-телевизије
Србије за 2015. годину.
Орган управљања јавног медијског сервиса је Управни одбор који има девет
чланова (Закон о јавним медијским сервисима чл. 17. ст.2). Чланове Управног одбора
именује и разрешава Савет двотрећинском већином укупног броја чланова (чл. 17. ст. 3).
За чланове Управног одбора РТВ-а Савет именује лица која живе и раде на подручју
Аутономне покрајине Војводине.
Савет је, 28. новембра 2015, расписао Јавни конкурс за предлагање кандидата за
чланове Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Србије“ (РТС) и
предлагање кандидата за шест чланова Управног одбора Јавне медијске установе „Радио
- телевизија Војводине“ (РТВ) („Службени гласник“, бр 97/15), у складу са Законом шест
месеци пре истека мандата чланова Управног одбора.
Чланови УО именују се из реда угледних стручњака из области које су од значаја
за обављање послова установа јавног медијског сервиса (стручњаци из области медија,
културе, менаџмента, права и финансија).
РТС и РТВ једном годишње подносе Народној скупштини, ради разматрања и
одлучивања, а Савету ради информисања, Извештај о раду и пословању за претходну
годину, са извештајем независног овлашћеног ревизора (чл. 51. став 1.).
2.8.2. Надзор над радом пружалаца медијских услуга
У вршењу надлежности надзора над радом ПМУ, Регулатор је дужан да се
посебно стара о томе да ПМУ у свему поштују услове под којима им је дозвола издата,
16

Регулаторно тело за електронске медије, Извештај о раду за 2015. годину
нарочито у погледу општих програмских стандарда прописаних законом. У складу са
тим у току 2015. године Савет је усвојио:
1. Извештаје појединачно по месецима о броју неправилности код националних
ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) у вези са аудио-визуелном
комерцијалном комуникацијом на основу Закона о електронским медијима и
Закона о оглашавању;
2. Комерцијални емитери – начин испуњавања законских и програмских обавеза
за 2015. годину.
2.9. Пријаве
Ступањем на снагу ЗЕМ (члан 26.) омогућено је да 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 интереси.
Пријава се може поднети најкасније у року од 30 дана од дана премијерног или
поновљеног емитовања спорног садржаја. Регулатор је дужан да по пријему и
разматрању пријаве, којом се указује на повреду или угрожавање права или правног
интереса подносиоца, пријаву достави без одлагања ПМУ са захтевом да се о њој изјасни
најкасније у року од осам дана од дана достављања пријаве.
Ако утврди да је пријава основана, Регулатор изриче мере у складу са одредбама
ЗЕМ према ПМУ, 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.
Укупан број пријава у 2015. години износио је 258. Највећи број пријава се
односио на ријалити програме емитоване у програмским садржајима ПМУ.

V ПОСТУПЦИ ПРЕД НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА
Поступци покренути у вези са кршењем обавеза аудиовизуелних комерцијалних
комуникација
Ступањем на снагу ЗЕМ регулисане су аудио-визуелене комерцијалне
комуникације и стављене ван снаге неке одредбе Закона о оглашавању. Овим новинама
Регулатор је овлашћен за подношење пријава за привредне преступе и подношење
захтева за покретање прекршајног поступка против ПМУ због кршења одредби
наведеног Закона. У вези са тим, поднето је 18 захтева за покретање прекршајног
поступка надлежном суду и пет пријава за привредни преступ надлежном тужилаштву.
Поднете су и три жалбе на одлуке Прекршајног суда.

VI ОПШTИ АКТИ РЕГУЛАТОРА
У 2015. години усвојени су или су ступила на снагу следећа подзаконска акта:
1. Правилник о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга;
2. Правилник о начину изрицања мера пружаоцима медијских услуга;
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;
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4. Правилник о спровођењу наградних такмичења у области пружања медијских
услуга;
5. Правилник о заштити људских права у области пружања медијских услуга;
6. Правилник о обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне
кампање;
7. Правилник о поступку издавања дозволе за пружање медијске услуге на
основу спроведеног јавног конкурса;
8. Правилник о поступку издавања дозволе за пружање медијске услуге на
основу захтева;
9. Правилник о аудвио-визуелним комерцијалним комуникацијама;
10. Правилник о критеријумима и начину повећања удела европских аудиовизуелних дела;
11. Упутство о начину примене одредаба Закона о електронским медијима којима
се уређује сопствена продукција;
12. Правилник о поступку издавања сагласности на акт о преносу дозволе за
пружање медијске услуге и поступању по пријави промене власничке
структуре;
13. Препоруку о начину коришћења титлова и знаковног језика;
14. Препоруку о начину емитовања саопштења од јавног интереса и позива на
добротворне акције;
15. Препоруку о начину обавештавања о пласирању робе у емисијама које нису
сопствена продукција пружаоца медијске услуге;
16. Препоруку о времену емитовања ријалита присилног окружења у програмима
пружалаца медијских услуга.
Савет је донео и предлог Стратегије развоја медијске услуге радија и аудиовизуелних медијских услуга у Републици Србији која је достављена ресорном
министарству. Израђена су и још четири подзаконска акта за које је спроведена јавна
расправа и у току је даља законска процедура.
Урађен је Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова и задатака Регулаторног тела за електронске
медије.

VII САРАДЊА СА ДРЖАВНИМ И ДРУГИМ ОРГАНИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
У свом раду Савет је током 2015. године сарађивао са државним и другим
органима и организацијама по питањима која се односе на надлежности Регулатора и то
са: Министарством културе и информисања, Министарством спољне и унутрашње
трговине и телекомуникација, Министарством унутрашњих послова, Тужилаштвом за
високо технолошки криминал, Републичком агенцијом за електронске комуникације
поштанске услуге, Канцеларијом за европске интеграције, Комисијом за хартије од
вредности, Комисијом за заштиту конкуренције и ЈП Емисиона техника и везе.
Савет је благовремено достављао тражена обавештења и одговоре Заштитнику
грађана. Регулатор је поступано је у четири предмета, у којима је Заштитник грађана у
складу са својим уставним и законским овлашћењима вршио контролу правилности и
законитости рада Регулатора. У 2015. години поднето је 21 захтев за слободан приступ
информацијама од јавног значаја на основу Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја („Службени гласник“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), од
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којих 18 усвојено, један је одбачен и два одбијена. У вези са тим Поверенику су поднете
три жалбе на основу којих је Регулатор поступао.

VIII МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Ради размене искустава, унапређивања рада и усклађивања са међународним
искуствима и стандардима, Регулатор сарађује са одговарајућим 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 наведеног чланства у међународним организацијама, чланови
Савета и сарадници из Стручне службе Регулатора узели су током 2015. године учешће
на следећим скуповима:
1. Председник Савета, Горан Караџић, члан Савета, Горан Пековић и сарадник за
међународне односе у Стручној служби, Гуљбехар Шабовић присуствовали су 41.
састанку ЕПРА, који се одржао у периоду од 14-15. маја 2015, у Берну,
Швајцарска.
2. Генерални секретар, Ненад Јанковић и виши правни саветник, Марија Ћосић
присуствовали су 17. састанку МНРА у Сплиту, Хрватска од 30. септембра-05.
октобра 2015. године.
3. У Нирнбергу, Немачка, одржан је 42. састанак ЕПРА, у периоду од 28-31. октобра
2015, у Нирнбергу, Немачка. Састанку су испред Регулатора присуствовали:
Горан Караџић, председник Савета,
Горан Пековић, члан Савета,
Оливера Зекић, члан Савета и
Душица Благојевић, начелника Правне службе.
4. Виши правни саветник у Стручној служби, Милан Тодоровић и пројектни
аналитичар у Стручној служби Србољуб Богдановић присуствовали су Седмом
годишњем састанку CERF, у Љубљани, Словенија, у периоду од 18-21. новембра
2015. године.
5. Члан Савета, Милош Рајковић и виши правни саветник у Стручној служби, Стеван
Пајовић, присуствовали су у Јеревану, Јерменија, Шестом годишњем састанку
BSEC BRAF, у периоду од 18-21. новембра 2015. године.
У циљу размене искустава и сарадње са регулаторима из региона одржано је низ
билатералних и регионалних састанака на којима су чланови Савета и представници
стручних служби узели учешћа:
1. Председник Савета, Горан Караџић, присуствовао је састанку са представницима
хрватског регулатора, који је одржан у Загребу, Хрватска, у периоду од 27.
фебруара-01. марта 2015. године.
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2. Делегација Регулатора присуствовала је у Љубљани, Словенија, у периоду од 2931. марта 2015. године састанку са Регулаторним телом за електронске медије
Словеније. Састав делегације испред Регулатора:
Горан Караџић, председник Савета;
Горан Петровић, заменик председника Савета;
Горан Пековић, члан Савета;
Гордана Суша, члан Савета;
Слободан Вељковић, члан Савета;
Божидар Николић, члан Савета;
Живојин Ракочевић, члан Савета;
Милош Рајковић, члан Савета;
Драган Лукић, извршни директор;
Ненад Јанковић, генерални секретар;
Рајка Галин Ћертић, саветник за правне послове.
3. Заменик председника Савета, Горан Петровић, члан Савета, Милош Рајковић и
виши правни саветник у Стручној служби Стеван Пајовић присуствовали су
регионалном састанку „Ријалити програми и заштита малолетника“ који се
одржао у Будви, Црна Гора од 05-07. јула 2015 у организацији Канцеларије Савета
Европе.
4. Председник Савета Регулатора, Горан Караџић присуствао је састанку на тему
размена искустава два регулатора о дигитализацији у Хрватској и у Србији, који
се одржао у Загребу, Хрватска у периоду 14-16. августа 2015.
5. У Битољу и Скопљу, Македонија, у периоду од 26-29. септембра 2015. године
одржан је заједнички билатерални састанак са Регулатором за електронске медије
Македоније. Састанку су присуствовали:
Горан Караџић, председник Савета,
Горан Петровић, заменик председника Савета,
Горан Пековић, члан Савета
Слободан Вељковић, члан Савета,
Милош Рајковић, члан Савета,
Рајка Галин -Ћертић, извршни директор,
Ненад Јанковић, генерални секретар,
Богдан Ђурђев, аналитичар програма емитера.
6. Регионални стручни скуп у Загребу, Хрватска, одржан је на тему „Ријалити
програми круже регијом“, у периоду од 17-19. децембра 2015, а присуствовали су:
Горан Караџић, председник Савета,
Горан Петровић, заменик председника Савета,
Милош Рајковић, члан Савета,
Рајка Галин Ћертић, извршни директор у Стручној служби,
Ненад Јанковић, генерални секретар у Стручној служби,
Богдан Ђурђев, аналитичар програма емитера у Стручној служби.
У смислу европских интеграционих процеса, у којем учешћа узима и Регулатор,
представници Савета и стручних служби су присуствовали следећим састанцима:
1. Помоћник директора за правна питања, Рајка Галин Ћертић и начелница
Правне службе, Душица Благојевић, присуствовале су 3. састанку ЕРГА
(Европске регулаторне групе за аудиовизуелне медијске сервисе) при
Европској Комисији из Брисела, у Паризу, Француска, у периоду од 13-15.
априла 2015. године.
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2. Председник Савета, Горан Караџић и члан Савета, Горан Пековић
присуствовали су састанку Пододбора за истраживање, иновације,
информатичко друштво и социјану политику у оквиру спровођења Споразума
о стабилизацији и придруживању у Бриселу, Белгија, од 28-30. априла 2015.
године.
3. Виши правни саветник у Стручној служби, Љубиша Кувекаловић
присуствовао је састанку Комитета за примену АВМС Директиве у Бриселу,
Белгија, 05. јуна 2015. године.
4. на позив Делегације Европске уније у Републици Србији у оквиру пројекта
„Јачање медијске слободе“, члан Савета, Милош Рајковић, начелник службе за
надзор и анализу програма емитера, Стевица Смедеревац, виши правни
саветници, Љубиша Кувекаловић и Стеван Пајовић присуствовали су
студијском путовање у Хелсинки и Талин, са темом састанка „Аудиовизуелне
политике и уредбе ЕУ на примеру две земље чланице – Финска и Естонија“, у
периоду од 23-29. августа 2015. године.

IX ПРОЦЕС ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
Регулатор је, у сарадњи са ЈП Емисиона техника и везе, организовао бројне
састанке са ПМУ, како би им пружили информације о правним и техничким
могућностима дигиталне телевизије.
У оквиру активности у процесу дигитализације, Савет је, на седницама одржаним
9. фебруара и 23. марта 2015, разматрао предлог Правилника о изменама и допунама
правилника о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и
приступ мултиплексу, након чега је у складу са одредбом члана 27. став 4. ЗЕМ и
одредбом члана 104. став 1. Закона о елекронским комуникацијама („Службени гласник
РС“ бр. 44/10,60/13 и 62/14), донео одлуку о давању позитивног мишљење на достављени
Предлог Правилника.
У складу са одредбама Правилника Савет је донео одлуке о приступу мултиплексу
у иницијалној мрежи ЈП Емисиона техника, тако да су се у тој мрежи нашли сви
програми јавних медијских сервиса у Републици Србији, имаоци дозвола за емитовање
телевизијског програма на територији целе Републике као и имаоци дозвола за
регионална и локална подручја.
Савет је по пријему обавештења ЈП Емисиона техника и везе у скаду са одредбама
члана 103. и 116. ЗЕМ и члана 7. и 9. Правилника донео одлуку о праву на приступ првом
и другом мултиплексу и одредио логичку нумерацију коју је ЈП Емисиона техника и везе
дужно да поштује приликом дистрибуције медијских садржаја.
Процес дигитализације симболично је завршен 7. јуна 2015. године, гашењем
предајника на Копаонику.
Савет Регулатора донео је 25 одлука о приступу мултиплексу:
1. Решење-право приступа првом мултиплексу у зони расподеле Авала;
2. Решење-право приступа првом мултиплексу у зони расподеле Бесна кобила;
3. Решење-право приступа првом мултиплексу у зони расподеле Рудник-Црни врхЈагодина, Тупижница, Торник-Овчар, Дели Јован, Бесна кобила, Јастребац,
Копаоник и Цер-Маљен;
4. Решење-право приступа првом мултиплексу у зони расподеле Чот-венац;
5. Решење-право приступа првом мултиплексу у зони расподеле Дели Јован;
6. Решење-право приступа првом мултиплексу у зони расподеле Јастребац;
7. Решење-право приступа првом мултиплексу у зони расподеле Кикинда;
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8. Решење-право приступа првом мултиплексу у зони расподеле Копаоник;
9. Решење-право приступа првом мултиплексу у зони расподеле Рудник-Црни врхЈагодина;
10. Решење-право приступа првом мултиплексу у зони расподеле Рудник-Црни врхЈагодина-Тупижница;
11. Решење-право приступа првом мултиплексу у зони расподеле Суботица-Сомбор;
12. Решење-право приступа првом мултиплексу у зони расподеле Торник-Овчар;
13. Решење-право приступа првом мултиплексу у зони расподеле Вршац;
14. Допунско решење-зона расподеле Суботица-Сомбор;
15. Допунско решење-зона расподеле Авала;
16. Допунско решење-зона расподеле Бесна кобила;
17. Допунско решење-зона расподеле Чот венац;
18. Допунско решење-зона расподеле Јастребац;
19. Допунско решење-зона расподеле Кикинда;
20. Допунско решење-зона расподеле Копаоник;
21. Допунско решење-зона расподеле Копаоник;
22. Допунско решење-зона расподеле Рудник-Црни врх-Јагодина;
23. Допунско решење-зона расподеле Рудник-Црни врх Јагодина, Тупижница,
Торник-Овчар, Дели Јован, Бесна кобила, Јастребац, Копаоник, Цер-Маљен;
24. Допунско решење-зона расподеле Тупижница;
25. Допунско решење-зона расподеле Вршац.
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X 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. октобар 2014, донео Статут, који је у складу са
законском процедуром упућен Народној скупштини РС на сагласност. Како током 2015.
године Народна скупштина није дала сагласност на Статут, Регулатор је у овом периоду
примењивао одредбе Статута РРА и акта о систематизацији и унутрашњој организацији.
У складу са важећим Правилником о систематизацији и унутрашњој организацији,
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. На место
извршног директора именована је Рајка Галин Ћертић 27. априла 2015, а до тада је ту
функцију обављао Драган Лукић.
Стручна служба Регулатора састоји се из следећих унутрашњих организационих
јединица: Канцеларија Савета, Служба општих послова, Правна служба, Служба за
надзор и анализу програма емитера и Финансијска служба.
На челу организационих јединица налазе се начелници тако да се, у остваривању
што боље сарадње и координације, одржавају редовни и периодични састанци и
колегијуми начелника организационих јединица.

1) КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА
Канцеларија Савета обавља све послове везане за организацију седница Савета и
непосредно се стара о правовременом и правилном извршавању одлука које је Савет
усвојио. Канцеларија Савета даје и тумачења и стручна мишљења у вези са применом
прописа на питања везана за одлуке Савета и њихову законитост.
Канцеларија координира рад Стручних служби ради адекватног извршавања
одлука Савета и у том циљу обавља и све друге послове неопходне за обезбеђивање
законитог, квалитетног и ажурног остваривања радних активности и послова утврђених
ЗЕМ-ом и Статутом.
Канцеларија обавља и бројне административне послове који обухватају:
прикупљање, обраду и систематизовање података и материјала везаних за редовне и
ванредне седнице Савета, припрема и систематизује материјале за израду посебних
извештаја везаних за надлежности Савета и обавља комплетну коресподенцију и
организацију пословних састанака за председника и чланове Савета.

2) СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА
Служба општих послова обавља стручне, техничке и све друге послове који су
неопходни у обезбеђивању законитог, квалитетног и благовременом остваривања свих
задатака из делокруга рада Регулатора.
У оквиру Службе општих послова организовани су и послови међународне
сарадње и односа са јавношћу. Сарадници на овим пословима, којима непосредно
руководи генерални секретар, организују и обављају послове везане за успостављање
односа сарадње Регулатора и регулаторних тела из области електронских медија других
земаља, ангажују се на пословима праћења активности међународних организација и
удружења при чему се посебан значај придаје оним пословима и радним задацима који су
везани за европске интеграције. У циљу благовременог и детаљног информисања Савета,
састављају и стручне извештаје.
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Односи са јавношћу представљају битан чинилац у раду Стручне службе, а
њихово деловање базирано је на перманентном и објективном презентовању најважнијих
активности Савета и Регулатора у целини. Овај задатак остварују посредством
саопштења за медије, конференција за новинаре и сталним контаката са новинарима, као
и путем информативног сајта Регулатора који се благовремено ажурира.
Служба је задужена и за израду редовних и ванредних стручних анализа и
извештаја о медијском праћењу активности Регулатора, као и за вођење евиденције о
студијским путовањима, семинарима и стручној обуци запослених и пословним
путовањима чланова Савета.
Овом службом обухваћени су и послови организовања и спровођења мере заштите
имовине и лица у регулаторном телу, послови евиденције и контроле чувања архивиране
документације као и други техничко – административни послови који омогућавају
нормално функционисање свих организационих делова Регулатора.
Овој служби приспело је и експедовано је укупно 12.412 документа, од тога 6.737
излазних, 4.649 улазних и 1.026 осталих докумената.
Уручено је 6 нових дозвола за пружање медијских услуга и 79 измењених дозвола.
Урађено је 25 решења о приступу мултиплексу и 300 пропратних дописа, као и 45
решења о висини на начину плаћања накнаде.
Објављен Јавни конкурс за чланове Управних одбора Јавне медијске установе
Србије и Војводине.
Служба је унела у евиденцију изречене мере, у складу са одлукама Савета, као и
одлуке о престанку важења дозвола пре рока на који су издате.

3) СЛУЖБА ЗА НАДЗОР И АНАЛИЗУ ПРОГРАМА ЕМИТЕРА
Служба за надзор и анализу спроводила је редовни 24-сатни надзор ПМУ који
имају статус јавног сервиса, те комерцијалних ПМУ са националном дозволoм. Редовни
надзор је заснован на одредбама ЗЕМ, Закона о оглашавању, Кодекса понашања емитера
односно, након престанка важења Кодекса, на одредбама одговарајућих правилника који
су преузели материју коју је раније уређивао Кодекс (Правилник о заштити малолетника
у области пружања медијских суслуга, Правилник о заштити људских права).
Служба је за припремила извештаје о прекршајима ЗЕМ на телевизијским
програмима са националном дозволом и јавном сервису, збирно и појединачно, за десет
месеци 2015. године (укупно: 9.589 прекршаја) и Закона о оглашавању (465), а обухваћен
је и период претходне године у којем је ступио на снагу нови Закон о електронским
медијима (од августа 2014). Извештаји Службе за надзор и анализу били су основ за
покретање прекршајних поступка против пружалаца медијских услуга који су прекршили
Закон о оглашавању.
Поред ових редовних активности, служба је сачинила и Извештај о заступљености
огласних порука у програму 14 иностраних ПМУ са подацима о броју огласних порука
емитованих на српском језику на 17 иностраних телевизијских канала. Надзором су
обухваћени Discovery Channel, FOX Life, Sport Klub 1, National Geographic, FOX, FOX
Movies, 24 Kitchen, Sport Klub 2, Animal Planet, МТV, Sport Klub 3, Entertainment Channel,
Viasat History, Viasat Explorer, ТLC, Universal Channel, TV 1000.
Имајући у виду да је током читаве 2015. године емитовано неколико ријалити
програма чији садржаји су препознати као потенцијално спорни, Служба је организовала
континуирано праћење таквих програма у циљу благовременог извештавања Савета о
свим потенцијално инцидентним случајевима.
Посебна пажња у континуираном дневном надзору посвећена је поштовању
одредаба које се тичу говора мржње и дискриминишућег говора, увредљивог говора,
садржаја који нарушавају људска права учесника у програму те садржаја неприкладних
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за децу и омладину, о чему је припремљен већи број извештаја који су урађени по
службеној дужности односно по пријави грађана. У спорним ситуацијама Служба за
надзор и анализу промптно је реаговала, те спроводила и хитан надзор у циљу убрзаног
поступања у случајевима грубог кршења медијске регулативе како би штета која је
наступила услед емитовања таквих програма била што мања.
Приоритет у надзору имали су садржаји који су могли бити спорни са становишта
кршења људских права, те са становишта заштите малолетника (као гледалаца и као
учесника у програму). Служба је обавила увид у све садржаје у вези са којима су
приспевале пријаве грађана због могућих угрожавања права у програмима пружалаца
медијских услуга. У ситуацијама у којима се пријаве нису односиле на угрожавање
личног интереса, Служба је, када је сматрала да је то потребно, иницирала покретање
поступка по службеној дужности.
Укупно, под неким обликом надзора било је преко 125.000 сати телевизијског и
радијског програма.
Служба је урадила укупно 73 извештаја и других аката које је Савет разматрао на
седницама и који су послужили као основ за различите активности Регулатора.
Примљено је 258 пријава, 16 захтева за мишљење и 35 питања – укупно 309
различитих дописа. Покренуто је укупно 126 поступака (83 по службеној дужности, 35 на
интервенцију Офпс/Сокоја, итд.). Савет је на основу покренутих поступака изрекао 26
мера, од чега 16 опомена, 9 упозорења и једну привремену забрану објављивања
програмског садржаја.
Служба за надзор и анализу била је укључена у процедуру израде већег броја
темељних медијских аката чија је израда је била у делокругу Регулатора
За потребе Правилника о минималним условима за пружање медијске услуге и
критеријумима за одлучивање у поступку издавања дозволе за пружање медијске услуге
на основу спроведеног јавног конкурса Служба је разрадила комплетан модел
разврставања медијских садржаја на основу врсте програма (жанрова).
Разрађене су и могућности измене појединих чланова Закона о обележавању дана
жалости, у овиру чега је обављен увид у праксу обележавања дана жалости у већем броју
европских земаља.
Kao своју редовну активност, Служба за надзор и анализу израдила је годишње
извештаје о раду јавних сервиса и комерцијалних емитера са националном дозволом (за
претходну годину). Извештаји садрже податке о испуњавању законских и програмских
обавеза – поштовање квота, обим премијерног програма, заступљености појединачних
жанрова, те посебним обавезама које имају емитери у статусу јавних сервиса у заштити
права мањина, права група са посебним потребама, затим обезбеђивања политичког
плурализма, верског програма и тако даље.
За потребе доношења одлуке продужења дозволе за емитовање програма, Служба
за надзор и анализу обавила је увид у програм и у програмске елаборате за укупно 74
пружаоца медијских услуга.
За надзор над програмима ПМУ због дана жалости (12. фебруара, 15. марта и 5.
августа) Служба за надзор и анализу ангажовала је све своје капацитете за надзор ТВ и
радио програма. Извештаји о уоченим неправилностима ажурирани су непрекидно како
би се омогућила тренутна реакција и упозорио сваки ПМУ који свој програм није
ускладио са Законом о дану жалости.
Од спољашњих активности, Служба за надзор и анализу је била укључена у
конференцију ЦЕРФ у Љубљани (теме: заштита малолетних лица, регулатива у вези са
спречавањем медијске концентрације, оглашавање фармацеутских производа, те
оглашавање неквалитетне хране и пића у програмима за децу); семинар о промоцији
европског аудиовизуелног садржаја у области медијских услуга – линеарних и на захтев;
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радионице: „Заштита малолетних лица у Директиви ЕУ о АВМУ“, „Системи
лиценцирања и концесионе накнаде у европској пракси“, „Јавни интерес у медијским
услугама“; „Прелазак са аналогног на дигитално емитовање сигнала у ТВ мрежи Србије“;
регионална конференција о доступности медијских садржаја лицима са посебним
потребама (Београд); трибина о могућностима злоупотребе медија (ФПН – Београд).

4) ПРАВНА СЛУЖБА
Правна служба обавља правне и управне послове који се односе на решавање у
управном поступку, као и послове везане за управни спор покренут против коначних
одлука Агенције. У периоду од 01. јануара - 31. децембра 2015. године Правна служба је
урадила 2.585 поднесака (одлуке Савета, дописи, извештаји, подзаконска акта и др.), a
што је за 441 поднесака више него у 2014. години.
Израђено је 362 одлука Савета, а што појединачно чини:
На основу одлука Савета о изрицању мера предвиђених законом урађено је 16
мера опомене, 9 мера упозорења, једна мера привремене забране објављивања
програмског садржаја и 12 закључака о обустави поступка изрицања мера предвиђених
законом.
Донето је и пет закључка о одбачају пријава физичких/правних лица које су
поднете Регулатору у вези са програмским садржајима ПМУ.
У складу са одредбом из члана 88. ЗЕМ продужено је 39 дозвола за пружање
медијске услуге, а шест захтева за продужење дозволе је одбијено (Радио Зрењанин, РТВ
Врање, ТВ Бор, ТВ Енигма и Радио Сомбор). У поновљеном поступку, продужене су
дозволе РТВ Врању, ТВ Бору и ТВ Енигми.
Издате су и 24 дозволе на захтев ПМУ и 15 дозвола за пружање медијских услуга
издатих на основу јавног конкурса. На основу одредбе из члана 54. Закона о
радиодифузији, пружаоци медијских услуга су имали право подношења приговора, те је
Савет у поступку одлучивања по приговорима усвојио 7 приговора.
Служба је урадила 9 решења о одузимању дозволе за пружање медијских услуга
издатих на захтев и 14 решења о одузимању дозвола за пружање медијских услуга
издатих на јавном конкурсу, с тим да је једна дозвола која је раније одузета у поступку
одлучивања по приговору враћена (ТВ Виминацијум).
Управном суду достављено је три одговора на тужбе поднете од стране
подносилаца пријава којима нису издате дозволе на Јавном конкурсу за издавање дозвола
или физичких/правних лица којима је забрањено пружање медијске услуге без дозволе.
Уз одговоре на тужбе Управном суду достављени су и комплетни списи предмета и/или
документације на које се поднете тужбе односе.
Регулатор је поднео три предлога за доношење решења о извршењу на основу
извршне исправе према правним лицима којима је одузета дозвола, а нису измирили дуг
настао на основу плаћања накнаде за пружање медијске услуге.
Урађено је 60 закључака о обустави поступка за одузимање издате дозволе за
пружавање медијске услуге због неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.
Урађено је 37 решења о давању претходне сагласности на захтеве за промену
власничке структуре и 23 одлуке о промени знака идентификације.
На основу одредби из чланова 142. и 143. Закона о јавном информисању и
медијима у току 2015. године спроведен је поступак приватизације јавних предузећа која
имају дозволу за ПМУ. У вези са тим, урађена је 31 одлука Савета којима је дато
мишљење да куповином субјеката приватизације неће настати стање којим се нарушава
медијски плурализам, сходно одредбама 45, 46 и 47 Закона о јавном информисању и
медијима и члана 103. ЗЕМ.
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Правна служба је урадила и координисала доношење 16 подзаконских аката током
2015. године, као и и предлог Стратегије развоја медијске услуге радија и аудиовизуелних медијских услуга у Републици Србији која је достављена ресорном
министарству. Израђена су и још четири подзаконска акта за које је спроведена јавна
расправа и у току је даља законска процедура.
Урађен је Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова и задатака Регулатора.
Правна служба је, на основу ЗЕМ, припремила и поднела 18 захтева за покретање
прекршајног поступка надлежном суду и пет пријава за привредни преступ надлежном
тужилаштву. Поднете су и три жалбе на одлуке Прекршајног суда.
Имајући у виду да се Регулатор, на основу мишљења Управе за јавне набавке број
011-00-110/15 од 02. фебруара 2015, сматра наручиоцем, у периоду од 16.06.2015. године
до 31.12.2015. године донето је 11 одлука о додели уговора, на основу којих је закључено
11 уговора о јавним набавкама мале вредности .
Урађено је 504 налога за допуну/уређење поднетих захтева од стране пружалаца
медијских услуга и/или физичких/правних лица.
Урађено је и 1.175 дописа, интерних дописа и др., 47 одлука у вези са правима и
обавезама из радног односа и 199 решења о коришћењу годишњег одмора.
Правна служба урадила је и 255 извештаја за Савет, као и 15 службених белешки.

5) ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА
Финансијска служба у периоду јануар–децембар 2015.године обављала је бројне и
сложене послове из делокруга свог рада, који су се односили на израду информација
ради одлучивања Савета као и послове везане за стручне извештаје из домена финансија
и рачуноводства како за потребе пословања тако и за потребе Савета. Тако је
Финансијска служба сачинила више информација по захтевима за приступ
информацијама од јавног значаја.
Примена Закона о електронским медијима у великој мери учинили су да рад ове
службе буде још сложенији што је захтевало додатно ангажовање запослених у служби
ради прилагођавања и примене новодонетих прописа.
Финансијска служба је првенствено обављала послове финансијског надзора и
анализе стаља дуговања ПМУ (пружалаца медијских услуга). По том основу је у
2015.години је више пута послато ПМУ обавештења о неизмиреном дугу.
За потребе доношења одлука Савета Финансијска служба је израдила списак
дуговања ПМУ које треба процесирати у поступку одузимања дозволе са предлогом за
покретање поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата, због
неплаћања од стране ПМУ, као и предлоге за обуставу поступка према ПМУ који су
измирили у потпуности своје обавезе по основу накнаде за пружање медијских услуга.
У поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата као и након
одузимања дозволе Финансијска служба је давала предлоге за извршење према ПМУ,
како би спровела одлуке Савета како обавештењем тако и слањем позива ПМУ ради
изјашњења о постојању дуга, на седнице Савета.
Финансијска служба по појединачним захтевима ПМУ је израдила одобрења по
основу накнадног примереног рока за измирење плаћања обавезе накнаде за пружање
медијске услуге, и вршила уједно и припрему и обраду молби ПМУ у виду извештаја за
потребе доношења одлуке на седници Савета.
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Финансијска служба је обављала послове спровођења одлука Савета и праћења
датих накнадних рокова за плаћање појединачних захтева ПМУ,ради одобрења
накнадног примереног рока за измирење плаћања обавезе по основу накнаде за пружање
медијске услуге, претходно обезбеђујући наведена потраживања путем меница.
Поред наведених послова ради одвијања редовног пословања Финансијска служба
је у претходној години обављала и послове финансијског књиговодства: вођење
аналитике, помоћних књига и евиденција; рачуноводствено планирање, рачуноводствени
надзор и контрола, рачуноводствено извештавање и информисање.
Финансијска служба је у 2015.г. састављала и достављала Савету и АПР-у
годишње финансијске извештаје по завршном рачуну и извештаје о реализацији
финансијског плана.
Финансијска служба је обављала и послове: благајничког
пословања, обрачуна зарада, накнада зарада и других примања запослених; обрачуна и
плаћање по уговорима о делу, ауторским и другим уговорима; обрачуна и плаћања
пореза, доприноса и других обавеза плаћања. У оквиру Финансијске службе састављане
су евиденције из области радних односа за сваког запосленог и достављане пореске
пријаве и други прописани обрачуни и евиденције, извршавајући наплату и плаћање
преко динарских и девизних рачуна и водећи пословне књиге у електронској и папирној
форми у складу са законским прописима који регулишу ову област.

XI ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
 Правни статус Регулаторног тела за електронске медије
Континуитет Републичке радиодифузне агенције
Даном ступања на снагу Законa о електронским медијима 13.августа 2014.године
(„Службени гласник РС“,бр.83/2014), Републичка радиодифузна агенција основана
Законом о радиодифузији („Сл.гл. РС“,бр.42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - др. закон, 62/06,
85/06 и 41/09) наставља са радом у складу са одредбама овог закона као Регулаторно тело
за електронске медије.
Регулаторно тело за електронске као самостална независна регулаторна
организација основана Законом о електронским медијима и са својством правног лица,
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.
За обављање послова из своје надлежности Регулаторно тело за електронске
медије је одговорно Народној скупштини Републике Србије.
 Текући рачун - Регулаторног тела за електронске медије
Ради обављања основне делатности, Регулаторно тело за електронске медије
користи следеће рачуне отворене код Министарства финансија, Управе за трезор:
-рачун сопствених средстава 840-978627-49;
-рачун примљених депозита за учешће на конкурсу 840-714804-95; и
-рачун буџетских средстава 840-937621-71; Преко рачуна буџетских средстава
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није било промета од 2006.године јер Регулатор не прима буџетска средства. Рачун је
отворен ради евентуалног пријема буџетских давања, по чл.34 ст.9 Законa о
електронским медијима, односно ако је разлика прихода над расходима негативна,
недостајућа средства се обезбеђују из буџета Републике Србије.
Регулаторно тело за електронске медије има свој матични број:17488554 и
ПИБ:102945724. E-mail:office@rem.rs Интернет адреса:www.rem.rs


Пословни простор Регулаторног тела за електронске медије

Пословни простор није регулисан од оснивања 2003.године Републичке
радиодифузне агенције где је одредбом чл. 116. Закона о радиодифузији Влада
Републике Србије била 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 Републичке радиодифузне агенције.
Осим иницијалних новчаних средства нису обезбеђени други услови који су били
одређени још Законом о радиодифузији. Због свега наведеног ово правно лице је у
позицији прибегавања привременим и изнуђеним решењима коришћења закупљеног
пословног простора. Први пословни простор је изнајмљен у закуп у улици Кнез
Михајлова бр.44. Затим следи закуп у ул.Чика Љубина бр.6. и у ул.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“ о закупу пословног простора, на
Тргу Николе Пашића 5, на период од 10 (десет) година.
Регулаторно тело за електронске медије из разлога што је пословни простор
користило по основу закључених уговора o закупу, мењало је седишта и то:
- од почетка коришћења пословног простора,од 1. септембра 2003. године до 30.
априла 2005. године, седиште је било у Београду, ул. Кнез Михајлова 44;
- од 1.маја 2005. године до 17. јуна 2007.године седиште је било у Београду,
ул.Чика Љубина бр. 8;
- од 18.јуна 2007.г. до 30.новембра 2011.год. седиште је било у Београду,
ул.Васина бр. 2-4;
- од 01.децембра 2011.год. седиште је у Београду, Трг Николе Пашића бр.5.
Ради спровођења свеобухватних мера рационализације свих трошкова у
Регулаторном телу за електронске медије у складу са препорукама Владе Р.Србије
отказана је половина закупљеног пословног простора на Тргу Николе Пашића бр.5. Због
значаја пословног простора Регулаторно тело за електронске медије се протеклих година
више пута обраћало Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, имајући у
виду да би се решавањем овог питања постигла поприлична уштеда у виду давања
новчаних средстава за закуп, кроз суфицит по чл. 34 ст.8 Закона о електронским
медијима, по основу вишка прихода над расходима уплатила би се даље та средства у
буџет Републике Србије.
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Организациона структура одређена је Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Регулаторном телу за електронске медије, у складу са
одредбама Закона о раду, Закона о електронским медијима и Статута, са циљем да се
обезбеди законито, стручно, квалитетно и ажурно остваривање радних задатака и
послова одређених Законом и Статутом, као и стално унапређење организације и метода
рада, груписање радних задатака и послова у складу са природом, особеностима и
начином вршења и обједињавања у оквиру организационих јединица оних послова и
задатака чије извршење захтева јединствено руковођење, координацију и контролу рада.
Правилником је утврђена: унутрашња организација рада Регулатора, делокруг,
надлежност, овлашћења и друга питања од значаја за рад организационих делова,
систематизација послова и задатака (врста послова, врста и степен стручне спреме и
други посебни услови за рад на тим пословима), број извршилаца за поједине послове,
опис послова на којима запослени ради, овлашћења и одговорности запослених за
обављање послова, послови на којима запослени имају посебна овлашћења и
одговорности и која радна места су ван организационих јединица.
Запослени се распоређује на одговарајуће послове утврђене уговором о раду и
овим Правилником, ако испуњавају опште и посебне услове за рад на тим пословима.

ОРГАНИ РЕГУЛАТОРА
 Савет и председник Савета Регулатора
Органи Регулатора су Савет Регулатора и председник Савета.
Савет 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 и 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, на предлог овлашћених предлагача. Члан
Савета је изабран ако је за његов избор гласала већина укупног броја народних
посланика. Члан Савета бира се на период од пет година и може бити поново биран
највише још једном.
Чланови Савета Регулатора
Чланови Савета не заступају ставове или интересе органа односно организације
које су их предложиле, већ своју дужност обављају самостално, по сопственом знању и
савести, у складу са законом. Члану Савета функција може престати само из разлога и у
поступку предвиђеном законом. Нико нема право да на било који начин утиче на рад
чланова Савета, нити су они дужни да поштују било чије инструкције у вези са својим
радом, изузев одлука надлежног суда донетих у поступку судске контроле рада Савета.
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Председник Савета
Председник Савета представља и заступа Регулатора, а у случају његове
спречености заменик председника Савета. Председник Савета, односно, заменик
председника Савета, док обавља функцију председника, може, уз сагласност Савета, да
појединачна овлашћења председника за одређени временски период пренесе, у писаном
облику, на поједине чланове Савета. Одлуку из претходног става, Савет доноси већином
гласова од укупног броја чланова Савета.
ФИНАНСИРАЊЕ РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ
У складу са Законом о електронским медијима, по чл.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.
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.
 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 чл.35 Закона о електронским медијима, док право на дозволу које је регулисано
чл.89 ст.1 и т.8 истог закона, пружалац медијске услуге остварује све док измирује
обавезу плаћања накнаде за пружање медијске услуге.
Регулаторно тело за електронске медије 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 Закона о електронским медијима, и вишак
прихода над расходима по истом члану овог закона преноси у буџет Републике Србије.
 Уплаћен вишак прихода над расходима
Регулаторно тело за електронске медије је од свог оснивања још као Републичка
радиодифузна агенција уплатила у буџет Републике Србије износ средстава који је
обрачунат као вишак прихода над расходима по чл. 34. тадашњег Закона о
радиодифузији као и по чл.19 Закона о кинематографији, Филмском Центру Србије на
основу завршног рачуна. 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 Закона о радиодифузији
као и по чл.19 Закона о кинематографији, Филмском Центру Србије. У периоду од 2007.
до 2014.г. од укупно планираних средстава од 829.799.517,00 динара уплаћено је по
основу вишка прихода над расходима: 952.261.894,00 динара или на нивоу од 115
индексних поена, односно више за 122.462.377,00 динара.
Уплаћени износи су даље у буџету Републике Србије, према истом члану Закона о
радиодифузији, распоређени на четири једнака дела, за унапређење и развој културе,
здравства, просвете и социјалне заштите као и чл.34 ст.8 Закона о електронским
медијима.
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Табела планираних и реализованих-УПЛАЋЕНИХ СУФИЦИТА по годинама

Година

2007.

2008.

2009.

2010.

Финансијски
ПЛАН

207.000.000

267.540.000

132.169.183

УплатаБУЏЕТ

298.489.538

236.831.376

91.489.538

-30.708.624

144

89

Више/мање

Индекс

2011.

*2012.

2013.

65.522.034

85.588.100

31.780.200

22.000.000

18.200.000

139.288.524

82.175.825

52.294.346

*54.332.105

27.232.375

61.617.805

7.119.341

16.653.791

-33.293.754

22.551.905

5.232.375

43.417.805

105

125

61

171

124

**2014.
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УКУПНО ПЛАНИРАНО Финансијским планом од 2007. до 2014.г.: 829.799.517,00 динара
УПЛАЋЕНО по завршним рачунима од 2007.године до 2014.године: 952.261.894,00 динара
Више уплаћено = 122.462.377,00 дин. (индекс-115)
* По чл.19 Закона о кинематографији уплаћено Филмском Центру Србије (на рачун Филмског Центра).
** Сагласно чл.34 ст.8 Закона о електронским медијима

Регулаторно тело за електронске медије је од дана оснивања од 2003.г. као
Републичка радиодифузна агенција до 2006.године није остваривала вишак прихода над
расходима, тако да нема ни остварених суфицита.
СУФИЦИТ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ РЕГУЛАТОРА ЗА 2015.ГОДИНУ
За 2015.год. од укупно планираног суфицита од 64.684.844,00 динара реализован
је већи од планираног износа по завршном рачуну за 2015.год. укупно обрачунат од
119.426.595,62.динара, који се после усвајања Финансијског и Ревизорског извештаја за
2015.год. од стране Савета Регулаторног тела за електронске медије уплаћује у буџет
Републике Србије сагласно чл.34 ст.8 Закона о електронским медијима .
РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015.ГОДИНУ
Финансирање пословања у претходној години одвијало се по Финансијском плану
за 2015.годину, број:08-2320/14/15-5 који је донео Савет Регулаторног тела за
електронске медије на редовној 151.седници,дана 04.03.2015.године, на који је Народна
скупуштина Републике Србије дала сагласност дана 04.12.2015.год. („Сл.гласник
Р.Србије“,бр.101/15).
КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ГОДИНАМА ( у 000.дин. )
Планирано
2014.г.

Реализов.

и инвестиције

2.
3.

Р.
бр.
1.

Индекс

Реализов.

2014.г.

Планирано
2015.г.

311.812

442.895

343.250

400.324

117

РАСХОДИ

279.275

376.032

269.495

275.640

102

ОСНОВНА
СРЕДСТВА

14.337

9.070

5.257

58

Назив
ПРИХОДИ

5.245

2015.г.

ПЛАНА

2015

4. СУФИЦИТ
18.200
61.618
64.685
119.427
185
5. УКУПНО
311.812
442.895
343.250
400.324
117
Приказ планираних и реализованих прихода,расхода и инвестиција за 2014. и 2015.г.
( динара, без пара )
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Р.
бр.

1.
2.

3.
4.

Назив
Бруто зараде и
додаци
Соц.доприноси на
зараде
Умањење зараде за
10 посто пореза
Накнаде запосленима
Бруто накнаде
чл.Савета
Умањење накнада за
10 посто пореза
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Текућа одржавања
Материјал
Порези, обавез. таксе
Резерве за
непр.издатке
Основна средства

Реализов.
РАСХОДИ

ПЛАН
2014.год

у 2014.год .

142.028.079

133.267.887

25.573.387

23.854.952

/

/

ПЛАН
2015.год

Реализов.

2015.год

149.523.036 128.277.472
26.763.540
/

ИНДЕКС

ПЛАНА

2015
86

22.961.667

86

11.555.551

/

4.350.000

4.249.082

5.046.500

3.725.938

74

19.055.094

16.674.376

16.832.690

10.360.888

62

1.103.193

/

/

/

/

33.800.000
6.900.000
16.818.432

27.580.139
2.458.301
5.710.375

22.957.000
6.241.850
13.132.720

19.760.318
3.567.736
9.420.657

86
57
72

5.500.000

4.328.158

8.285.500

3.496.475

42

9.480.000
6.200.000
5.070.000

8.171.855
4.847.619
2.291.288

7.937.000
5.496.300
2.779.300

7.067.850
4.393.585
1.558.218

89
80
57

4.500.000

142.598.150

4.500.000

48.390.761

/

14.337.000

5.245.385

9.070.000

5.257.512

58

293.611.992

381.277.567

278.565.436 280.897.821

101

15.

УКУПНИ
РАСХОДИ
Суфицит

18.200.000

61.617.805

64.684.844 119.426.596

185

16.

УКУПНО

311.811.992

442.895.372

343.250.280 400.324.417

117

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Финансирање пословања Регулаторног тела за електронске медије одвијало се по Финансијском плану за 2015.годину.

1. ПРИХОДИ
Укупно обрачунати приходи Регулаторног тела за електронске медије 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.
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.
1.1. ПРИХОДИ ОД НАКНАДЕ ЗА ПРУЖАЊЕ МЕДИЈ.УСЛУГА ТВ, РАДИО И КАБЛОВ. ПРОГРАМА ЗА 2014.Г.
Укупно обрачунати евидентирани приходи од накнада износили су 350.685.498.динара.
Укупно 395 пружалаца медијских услуга је имало обавезу плаћања накнаде за емитовање програма, што даје укупно
обрачунати износ од: 350.685.498.дин, и то:
 Приходи по основу накнаде ТВ програма
( 81 пруж.мед.услуга )
286.989.086 динара
 Приходи по основу накнаде радио програма
( 228 пруж.мед.услуга )
24.348.959 динара
 Приходи по основу накнаде кабловског програма ( 86 пруж.мед.услуга )
39.347.453 динара
КРЕТАЊЕ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПРИХОДА 2014 И 2015 И ИНДЕКС ПРИХОДА ПЛАНА
( диинара без пара )
Реализовани
Реализовани
ИНДЕКС
ПЛАН
ПЛАН
ПЛАНА
ПРИХОДИ
ПРИХОДИ
Назив

за 2014.годину

Приходи ТВ накнада
Приходи РАДИО накнада
Приходи КАБЛОВСКА накн.
Остали приходи и инвестиције*

УКУПНИ ПРИХОДИ

229,796,513
22.166.612
59.848.867
/

за 2014.г.
283.896.838
24.111.039
53.123.318
81.764.177

311.811.992

442.895.372

за 2015.годину

280.562.989
23.710.638
38.976.653
/
343.250.280

за 2015.г.

286.989.086
24.348.959
39.347.453
49.638.919
400.324.417

2015.
102
102
101
/

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
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инвестиције у основна средства )

ПРИХОДИ ОД ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛА ЗА ЕМИТОВАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ, РАДИО И КАБЛОВСКОГ ПРОГРАМА
Реализовани приходи од издавања дозвола за емитовање телевизијског, радио и кабловског програма у укупно обрачунатом
износу од: 350.685.498.динара, опредељени су на основу:
1. Правилника о мерилима за утврђивање висине накнаде за емитовање радио и/или телевизијског програма („Сл.гл.РС“
бр.50/09)
2. Одлука које су утицале на висину годишње накнаде-у складу са Законом о радиодифузији да се одређеним емитерима смање
годишње накнаде за емитовање програма у за 20% (предузећу РДП„ТВ-Б92“а.д., Београд);
3. Одузетих дозволе за емитовање РТВ програма емитерима који нису измирили своје обавезе;
4. Одлуке о висини годишње накнаде за емитовања телевизијског и/или радио програма („Сл.гласник РС“ бр.75/13);
5. Одлуке о висини годишње накнаде за кабловско и/или сателитско емитовање програма („Сл.гласник РС“ бр.40/11);
Укупно обрачунати приходи од накнада 350.685.498.дин. 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.г. до 18.05.2015.године.
(динара, без пара)
НАКНАДА
НАКНАДА
НАКНАДА
УКУПНА
ТЕЛЕВИЗИЈА
РАДИО
КАБЛОВСКА
НАКНАДА
82%
7%
11%
100%
286.989.086
24.348.959
39.347.453
350.685.498
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2. РАСХОДИ
Реализовани расходи из пословања износе укупно: 400.324.417.динара.
Износ укупних расхода повећан је због испуњавања законских обавеза у виду извршених резервисања.
У наредној табели дат је детаљнији приказ планираних расхода у односу на реализоване за 2014. и 2015.годину. (динара,без пара)
Р.
Назив
бр.
1.
2.

Бруто зараде и додаци
Социјални доприн. послодав.
Умањење зараде (за 10 посто пореза)
Накнаде запосленима
Бруто накнаде чланова Савета
Умањење накнада (за 10 посто пореза)
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текућа одржавања
Материјал
Порези и обавезне таксе
Резерве за непредв.издатке

ПЛАН
2014.год

13.

Основна средства

14.

СВЕГА са осн.средствима
Суфицит

142.028.079
25.573.387
/
4.350.000
19.055.094
/
33.800.000
6.900.000
16.818.432
5.500.000
9.480.000
6.200.000
5.070.000
4.500.000
279.274.992
14.337.000
293.611.992
18.200.000

УКУПНО

311.811.992

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

УКУПНО РАСХОДИ

Реализовани
РАСХОДИ

ИНДЕКС
ПЛАНА

у 2014.год.
133.267.887
23.854.952
/
4.249.082
16.674.376
/
27.580.139
2.458.301
5.710.375
4.328.158
8.171.855
4.847.619
2.291.288
142.598.150*
376.032.182
5.245.385
381.277.567
61.617.805

2014.г.
94
93

442.895.372

ПЛАН
2015.год

Реализовани
РАСХОДИ

/
135
37
130
339

149.523.036
26.763.540
/
5.046.500
16.832.690
/
22.957.000
6.241.850
13.132.720
8.285.500
7.937.000
5.496.300
2.779.300
4.500.000
269.495.436
9.070.000
278.565.436
64.684.844

у 2015.год.
128.277.472
22.961.667
11.555.551
3.725.938
10.360.888
1.103.193
19.760.318
3.567.736
9.420.657
3.496.475
7.067.850
4.393.585
1.558.218
48.390.761**
275.640.309
5.257.512
280.897.821
119.426.596

142

343.250.280

400.324.417

/
98
88

/
82
36
34
79
86
78
45

ИНДЕКС
Плана
2015

86
86
/
74
62
/
86
57
72
42
89
80
56

/
102
58
101
185
117

* У 2014.г. резервисања по основу сумњивих и спорних потраживања од пружалаца медијских услуга за накнаде које нису ненаплаћене по
завршном рачуну за 2014.г., за износ од 46.8 мил.дин.,резервисања за судске спорове-„СОС Канал“ од 67,6 мил.дин. и умањење зараде по Закону о
прив.уређив.основ.за обр.и исплату плата, односно зарада и др.ст.прим.код к.ј.с. ( „Сл.Гл.Р.С.",116/14.) за 2,2 мил.дин. и остала резевисања.
** У 2015.г. 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
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обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ( „Сл.Гл.Р.С.",116/14.) за укупно 12,6
мил.динара.

ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ ПОЈЕДИНИХ СПЕЦИФИЧНИХ РЕАЛИЗОВАНИХ РАСХОДА У 2015.ГОДИНИ
У наставку је дата структура појединих специфичних просечних расхода утврђених на основу обрачунатих стварних потреба
пословања Регулаторног тела за електронске медије, са суфицитом.
(динара,без пара )
Стални трошкови Уговори о делу,
Зараде и накнаде
закуп,одржавање,
адвокатске и
Инвестиције,
запосл. и чл.Савета
материјал,сл.путовање и др.
консалтинг услуге
резерве
УКУПНО
63%
177.984.709

14%
38.285.964

5%

18%

10.978.876

53.648.272

100%
280.897.821
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2.1. Зараде запослених, порез и социјални доприноси на терет зарада запослених
Укупан износ реализованих средстава за зараде износи 162.794.689.динара и мање је од планираних средстава за зараде
од 176.286.576.динара за 13.491.887 динара што је на нивоу од 92 индексна поена од планираног износа средстава за зараде
запослених за 2015.годину. Уплаћен је укупан износ у буџет Р.Србије за умањење зарада запослених у 2015.г. износи
11.555.551.динара по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,односно зарада од -10%, који је даље
уплаћен у буџет Р.Србије. Укупна средства за зараде запослених за 2015.годину реализована су у просеку за 82 запослена од укупно
105 систематизована радна места која су утврђена Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
Регулаторног тела за електронске медије. Зараде запослених утврђене су уговором о раду сагласно Закону о раду ("Сл.гласник
РС",бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014 ) 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“и реализован је за 2015.годину за просечно 82 запослена. Основица за обрачун цене рада у
2015.години није усклађивана већ је остала на истом нивоу од априла 2014.г. (Закључак Владе Р.Србије на седници одржаној дана
22.04.2014.године, Сл.гласник РС,бр.42/2014). Износ накнаде за топли оброк за 2015.годину утврђен је у износу од 10.000.динара, док
је накнада за регрес за 2015.годину утврђена у износу од 4.150.динара који није мењан задње четири године због поштовања Закона о
максималној заради. Обрачун основне зараде по запосленом реализован је сагласно економској политици и политици о буџету коју је
утврдила Влада Републике Србије. Основна зарада запослених у Регулатоном телу за електронске медије реализивана је у складу са
фискалним правилима утврђеним Законом о буџетском систему и Упутством за израду годишњих програма пословања за 2015.годину,
који је усвојен Закључком Владе Р.Србије 05 Број:023-14246/2014 од 14.новембра 2014.године. На све запослене примењиван је Закон
о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ( Сл.гл.Р.Србије број 93/2012 ) и Закон о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. Гласник Р.Србије",
116/14.). Изостало је повећање броја запослених које је одобрено по Финансијском плану за 2015.г. за зараде за 4 новозапослена за које
је планиран укупан бруто износ од 8,6.мил.дин., тако да је уштеда по основу мање исплаћених зарада за старозапослене износи 4,9.м.д.
Старосна структура запослених
Радни стаж запослених
Године
Године
Реализација
Реализација
Р.бр.
31. XII.2013.г 31. XII.2014.г
Р.бр. радног
31.XII.2013.г 31.XII.2014.г
старости
31.XII.2015.г
31.XII.2015.г
стажа
20
–
29
4
4
7
0–1
7
7
10
1.
1.
30 – 39
35
35
34
1– 9
31
31
31
2.
2.
40 – 49
35
35
33
10 – 19
24
24
24
3.
3.
50 – 59
7
8
7
20 – 29
19
20
16
4.
4.
60 – 69
1
1
1
30 – 39
1
1
1
5.
5.
Укупно

82

83

82

Укупно

82

82

82
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ПОРЕЂЕЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ И ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ЗА 2014. И 2015.Г.
( динара )
Р.б
р.
1
1.1.
1.2.
2
2.1.

ПЛАН
2014.год.

Назив
Плате и додаци запослених
БРУТО-1
Нето зараде
Порез и соц.доприноси на
терет запослених
Запослени – број
Просечна месечна
НЕТО зарада

142.028.072

Реализовано
2014.год.
133.267.887

ПЛАН
2015.год.

Реализовано
2015.год.

ИНДЕКС

149.523.036

128.277.472

86

ПЛАНА
2015

100.683.301

94.474.414

105.975.864

91.005.472

86

41.344.778

38.793.472

43.547.172

37.271.999

86

86

83

89

8.386.525

7.872.868

8.831.319

82
7.583.789

92
86

КРЕТАЊЕ ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ, ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2014. И ИНДЕКС ПЛАНА 2015
( динара )
Р.
бр
1
2.
3.

Назив
Просечна
НЕТО зарада
Порез
на зараде
Социјални доприноси
Укупно

ПЛАН
2014.год.

Реализац.
по запосл.
2014.

ПЛАН
2014.год.

ПЛАН
2015.год.

Реализац.
по запосл.
2015.год.

97.561

94.854

97.561

99.228

92.485

12.667

12.375

12.667

13.051

12.164

27.396
137.624

26.574
133.803

27.396
137.624

27.723
140.002

25.714
130.363

ИНДЕКС

Плана
2015.
93
93
93
93
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За 2015.годину од планираног нето износа за зараде и додатке на зараде од 105.975.864,00.динара исплаћено је укупно:
91.005.472.динара или на нивоу од 86 индексних поена. За 2015.годину изостало је планирано по финансијском плану ново
запошљавање, за које је Регулатор добио одобрење на основу Одлуке Народне Скупштине Р.Србије, Одбора за административнобуџетска и мандатно-имунитетска питања, 21 број:112-2043/14 од 20.06.2014.године, сагласно чл.6. Закона о изменама и допунама
Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС", број 108/2013).
РЕАЛИЗОВАНА И ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗА 2014. И 2015.ГОДИНУ
(динара, без пара)
ПЛАН
РЕАЛИЗОВАНО
ПЛАН
РЕАЛИЗОВАНО
Р.бр. Назив
2014.год.
2014.год.
2015.год.
2015.год.
Зараде и додаци запослених
1
142.028.079
133.267.887
149.523.036
128.277.472
Бруто-1
1.1. Нето зараде
100.683.301
94.474.414
105.975.864
91.005.472
1.2.

Порез и соц.допр.на терет запосл.

41.344.778

38.793.472

43.547.172

37.271.999

25.573.387

23.854.952

26.763.540

22.961.667

15.715.485

15.320.205

17.942.748

15.393.297

2.1.

Социјални доприноси
на терет послодавца
Пензионо и инвалидско осигурање

2.2.

Здравствено осигурање

8.786.391

7.535.237

7.700.436

6.606.290

2.3.

Oсигурање од незапослених

1.071.411

999.509

1.120.356
/

962.081
11.555.551

2.

Умањење зараде за 10 посто пореза

/

/
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Исплаћена умањена за 10% маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину**
У К У П Н О

СТАРОЗАПОСЛЕНИ

(динара)

НОВОЗАПОСЛЕНИ
просечна
зарада

број
запосл.

маса
зарада
БРУТО
-1

i

j

12.800.779

156.107

k
-

l
-

m
-

n
-

o
-

12.713.228

155.039

-

-

-

-

-

126.523

12.232.006

149.171

-

-

-

-

-

10.560.006

130.370

12.450.248

153.707

-

-

-

-

-

82

10.798.532

131.689

12.731.469

155.262

-

-

-

-

-

156.966

82

10.917.073

133.135

12.871.229

156.966

-

-

-

-

-

12.750.721

155.497

82

10.814.861

131.889

12.750.721

155.497

-

-

-

-

-

129.571

12.526.627

152.764

82

10.624.789

129.571

12.526.627

152.764

-

-

-

-

-

10.378.518

126.567

12.236.273

149.223

82

10.378.518

126.567

12.236.273

149.223

-

-

-

-

-

82

10.672.267

130.150

12.582.603

153.446

82

10.672.267

130.150

12.582.603

153.446

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИСПЛА
ТА 2015.

број
запосл.
a

B

c

d

е

f

g

h

I

82

10.857.319

132.406

12.800.779

156.107

82

10.857.319

132.406

II

82

10.783.061

131.501

12.713.228

155.039

82

10.783.061

131.501

III

82

10.374.899

126.523

12.232.006

149.171

82

10.374.899

IV

81

10.560.006

130.370

12.450.248

153.707

81

V

82

10.798.532

131.689

12.731.469

155.262

VI

82

10.917.073

133.135

12.871.229

VII

82

10.814.861

131.889

VIII

82

10.624.789

IX

82

X

маса зарада
БРУТО -1

просечна
зарада

маса зарада
БРУТО -2

просечна
зарада

број
запосл.

маса зарада
БРУТО -1

просечна
зарада

маса зарада
БРУТО -2

XI

82

10.680.450

130.249

12.592.251

153.564

82

10.680.450

130.249

12.592.251

153.564

-

XII

82

10.815.697

131.899

12.751.707

155.509

82

10.815.697

131.899

12.751.707

155.509

-

УКУПНО

983

128.277.471

1.565.949

151.239.138

1.846.254

983

128.277.471

1.565.949

151.239.138

1.846.254

ПРОСЕК

82

10.689.789

130.496

12.603.262

153.855

82

10.689.789

130.496

12.603.262

153.855

Бруто-2
:

151.239.138.дин + 11.555.551.дин.
= Укупно БТ-2 без умањења: 162.794.689.дин

Уплаћена средства
у буџет Р.Србије
(-10%)

11.555.551.динара

исплаћено

просечна
зарада

маса
зарада
БРУТО
-2

просечна
зарада

* старозапослeни у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

** маса за зараде утврђена је укупном износу ( БРУТО-1 и БРУТО-2 ) са накнадом за топли оброк и накнадом за регрес (10.000 и 4.150 дин.)
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ПЛАН-Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину**
СТАРОЗАПОСЛЕНИ

УКУПНО
ПЛАН
2015.

I – Новозап.

НОВОЗАПОСЛЕНИ

бр.
Запо
сл.

маса зарада
БРУТО -1

просечна
зарада

маса зарада
БРУТО -2

просечна
зарада

бр.
запо
сл.

маса зарада
БРУТО -1

просечна
зарада

маса зарада
БРУТО -2

просечна
зарада

a

b

c

d

e

f

g

h

i

89

12.460.253

140.003

14.690.548

165.062

85

11.846.370

139.369

13.966.770

j
164.315

Број
запо
слен
их
k

маса
зарада
БРУТО -1

l

просечн
а зарада
m

маса
зарада
БРУТО -2

n

просечна
зарада
o

4

613.883

153.470

723.778

180.945

4

613.883

153.470

723.778

180.945

4

613.883

153.470

723.778

180.945

4

613.883

153.470

723.778

180.945

4

613.883

153.470

723.778

180.945

4

613.883

153.470

723.778

180.945

4

613.883

153.470

723.778

180.945

4

613.883

153.470

723.778

180.945

4

613.883

153.470

723.778

180.945

4

613.883

153.470

723.778

180.945

4

613.883

153.470

723.778

180.945

4

613.883

153.470

723.778

180.945

48

7.366.601

1.841.649

8.685.336

2.171.334

ПРОСЕК
164.315
89
12.460.253
140.003
14.690.548
165.062
85
11.846.370
139.369
13.966.770
4
613.883
*старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у правном лицу у децембру / 2014.г.
** маса за зараде утврђена је у укупном износу ( БРУТО-1 и БРУТО-2 ).
Напомена: Маса средстава за зараде у 2015.г. Бруто-2 од 167.601.240.динара усклађена је са Упутством за израду годишњих програма пословања
за 2015.год. које је Влада Р.Србије донела Закључком 05 Број:023-14246/2014 од 14.новембра 2014.године.
Основна зарада планирана је у складу са планом потреба Регулатора и фискалним правилима која су утврђена Законом о буџетском систему.
У 2015.години није планирано усклађивање зарада. Износ накнаде за топли оброк у 2015.години је 10.000 дин. Накнада за регрес је 1/12 = 4.150,00 динара.
Планирана маса средстава за зараде старозапослених за 2015.годину износи:167.601.240.динара у оквиру је лимита планиране масе из 2014.год.

153.471

723.778

180.945

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

89
89
89
89
89
89
89
89
89
89

12.460.253
12.460.253
12.460.253
12.460.253
12.460.253
12.460.253
12.460.253
12.460.253
12.460.253
12.460.253

140.003
140.003
140.003
140.003
140.003
140.003
140.003
140.003
140.003
140.003

14.690.548
14.690.548
14.690.548
14.690.548
14.690.548
14.690.548
14.690.548
14.690.548
14.690.548
14.690.548

165.062
165.062
165.062
165.062
165.062
165.062
165.062
165.062
165.062
165.062

85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

11.846.370
11.846.370
11.846.370
11.846.370
11.846.370
11.846.370
11.846.370
11.846.370
11.846.370
11.846.370

139.369
139.369
139.369
139.369
139.369
139.369
139.369
139.369
139.369
139.369

13.966.770
13.966.770
13.966.770
13.966.770
13.966.770
13.966.770
13.966.770
13.966.770
13.966.770
13.966.770

XII

89

12.460.253

140.003

14.690.548

165.062

85

11.846.370

139.369

13.966.770

УКУПНО

1.068

149.523.036

1.680.034

176.286.576

1.980.748

1.020

142.156.440

1.672.429

167.601.240

164.315
164.315
164.315
164.315
164.315
164.315
164.315
164.315
164.315
164.315
164.315
1.971.779

42

Регулаторно тело за електронске медије, Извештај о раду за 2015. годину

2.2. Социјални доприноси на терет запослених
Реализовани су социјални доприноси на зараде запослених које падају на терет послодавца, за пензионо и здравствено
осигурање и осигурање од незапослености у укупном износу од 22.961.667.динара односно на нивоу од 86 индексна поена у односу на
план.
( динара, без пара )
Индекс
Р.б
ПЛАН
ПЛАН
РЕАЛИЗОВАНО
РЕАЛИЗОВАНО
Назив
Плана
2014.г.
2015.г.
р.
2014
2015
2015.
Пензионо и
15.715.485
15.320.205
17.942.748
15.393.297
86
1. инвалидско осигурање
Здравствено осигурање
8.786.391
7.535.237
7.700.436
6.606.290
86
2
Осигурање од
3
86
незапослености
1.071.511
999.509
1.120.356
962.081
86
Укупно
25.573.387
23.854.952
26.763.540
22.961.667

2.3. Накнаде за запослене
На име трошкова накнада за запослене реализован је износ од 3.725.938.динара.
У накнаде за запослене спадају трошкови превоза запослених на посао и са посла и по другом основу утврђена давања у складу
са Законом о раду.
Колективним уговором Регулаторног тела за електронске медије запосленима су обезбеђена права једнака правима утврђеним
Законом о раду, а дефинисана су појединачним уговорима о раду.
( динара, без пара )
ПЛАН
ПЛАН
РЕАЛИЗОВАНО
РЕАЛИЗОВАНО И н д е к с
Р.бр. Назив
2014.г.
2015.г.
2014
2015
Плана 2015
80
Трошкови превоза
3.900.000
3.694.346
4.066.500
3.251.456
1.
Остали трошкови
отпремнина и
2.
солид.помоћ
450.000
554.736
980.000
474.482
48
74
Укупно
4.350.000
4.249.082
5.046.500
3.725.938
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2.4. Накнаде члановима Савета Регулатора и порези и доприноси на накнаде
На име накнада члановима Савета реализован је бруто износ од: 10.360.888.динара или на нивоу од 62 индексних поена, за који
износ је извршено умањење од -10% који је даље уплаћен у буџет Р.Србије у износу од 1.103.193.динара по Закону о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ( „Сл.
Гласник Р.Србије", 116/14.) Према члану 7 Закона о електронским медијима („Сл. гл. РС“ бр. 83/2014) 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. Накнаде члановима Савета исплаћују се према члану 20 став 2 Закона о
електронским медијима („Сл. гл. РС“ бр. 83/2014), 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. На исплаћене накнаде члановима Савета Регулатора примењен је Закон о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава ( „Сл. Гласник Р.Србије", 116/14.).
Табела-1
Р.бр.

ПЛАН
2014

Назив

1.

Накнада – НЕТО

2.

Порез на накнаду

3.

Социјални доприноси

12,347,637
3,048,800

Укупно
Умањење накнада члан. Савета
за 10 посто пореза по закону

3,658,657
19.055.094

/

Реализовано
2014.

ПЛАН
2015

(динара, без пара )
Реализовано
Индекс
2015.
Плана 2015

10.706.221

10.638.260

6.548.081

62

2.668.254

2.693.230

1.657.742

62

3.299.901

3.501.200

2.155.065

62

16.674.376

16.832.690

10.360.888

62

1.103.193

/

/

/
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2.5. Стални трошкови
Реализована су средства на име ових трошкова у укупном износу од 19.760.318.динара. Ови трошкови су на нивоу од 86
индексних поена у односу на ове планиране трошкове.
Највећи по величини, су трошкови плаћања закупа и износе око 12,9 мил.динара. Остали трошкови, као што су,трошкови
комуналних услуга, трошкови транспортних и ПТТ услуга, трошкови услуге одржавања-чишћења, трошкови репрезентације и др. Ова
категорија трошкова је настала и по основу трошкова грејања, утрошене електричне енергије, комуналних услуга у закупљеном
пословном простору, репрезентације, трошкова телефона и осталих ситних трошкова. Истој категорији припадају и трошкови
интернет провајдера и трошкови пријема радио и телевизијског сигнала посредством кабловске услуге.
( динара, без пара )
Индекс
РЕАЛИЗОВАНО
РЕАЛИЗОВАНО
ПЛАН
ПЛАН
Плана
Р.бр Назив
2014.
2015.
2014
2015
2015.
91
1. Трошкови закупа
21.500.000
16.889.319
14.188.800
12.851.735
2.

Трошкови из закупа

3.

Трошкови огласа

100.000

/

450.000

4.

Премије осигурања

800.000

1.091.885

850.000

737.586

87

5.

Трошкови комун.услуга, ПТТ,
телефона и остале трансп.услуге

4.850.000

4.965.693

5.015.000

4.285.272

85

6.

Трошкови репрезентације

2.200.000

1.655.945

848.200

724.124

85

7.

Услуге одржавања

3.150.000

2.194.373

1.250.000

991.440

79

33.800.000

27.580.139

22.957.000

19.760.318

86

1.200.000

УКУПНО:

782.924

355.000

170.161
/

48
/

Планирани трошкови репрезентације умањени су за 60% у односу на реализована процењена средства за претходну годину, у
складу са Закључком Владе Р.Србије 05 Број:023-14246/2014 од 14.новембра 2014.године и Упутством за израду годишњих програма
пословања за 2015.годину. Остали трошкови пословања планирани су на крајње рационалан начин за најнеопходније сврхе.
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2.6. Трошкови путовања
Укупни трошкови службених путовања реализовани су у износу од 3.567.736.динара.
Трошкови путовања су на нивоу од 57 индексних поена у односу на планиране и настали су ради извршавања проистеклих
обавеза из чланства Регулатора у међународним организацијама и институцијама и потребе неусловљеног узимања учешћа у раду
међународних организација на европском и светском нивоу и ради вршења послова надзора, контроле и извршења над радом
пружалаца медијских услуга као и за потребе стручних служби.
( динара,
без пара )
РЕАЛИЗОВАНО
РЕАЛИЗОВАНО
ПЛАН
ПЛАН
Индекс
р.бр. Назив
2014.
2015.
2014
2015
Плана 2015
29
450.000
94.248
430.800
125.000
1.
Трошкови превоза
2.

Накнаде за службена путовања

6.450.000

2.364.053

5.811.050

3.442.746

59

УКУПНО
57
6.900.000
2.458.301
6.241.850
3.567.736
Трошкови службених путовања у иностранству реализују се ради спровођења активности проистеклих из чланства у
међународним организацијама и институцијама и потребе неусловљеног узимања учешћа у раду међународних организација (European
Platform of Regulatory Authorities –EPRA, International Institute of Communications –IIC и Mediterranean network of Regulatory
Authorities). Чланство у овим организацијама налаже обавезе учешћа у осталим међународним координацијама или седницама које
организују наведене организације. Сви трошкови (путовања, смештаја, боравка и билатералних сусрета у време одржавања седница)
падају искључиво на терет учесника. Из оваквих активности, неспорно проистиче потреба активнијег стварања билатералних односа са
земљама чланицама што ће у периоду процеса обавезне дигитализације битно променити структуру и повећање износа трошкова по
основу међународне сарадње. Остали путни трошкови настају из спровођења Законом утврђене обавезе о прописаном начину и
поступку контроле и надзора радио и телевизијских пружалаца медијских услуга. Чланови Савета Регулатора имају право на накнаду
путних трошкова у износу и на начин једнак правима која се по овом основу остварују у другим државним органима Републике
Србије. Чланови Савета и запослени у стручним службама Регулатора имају право на накнаду трошкова путовања, исхране и смештаја
на путу ради обављања послова извршења, надзора и контроле из своје надлежности или рада на терену и у другим случајевима
утврђеним Законом о раду. У структури остварених трошкова највеће учешће остварују трошкови настали по основу службених
путовања ради обављања међународне сарадње и трошкови настали ради вршења послова надзора, контроле и извршења о којима
чланови Савет Регулатора одлучују на основу Закона и других прописа о поступку и условима изрицања мера и одузимању дозволе за
емитовање програма пружаоцу медијских услуга. Накнаде запосленим на име службених путовања у земљи и иностранству
исплаћиване су у висини утврђене по чл.9 Уредбе о накнади трошкова отпремнине државних службеника и намештеника.(Измена
Уредбе, „Сл.Гл.РС",84/15.).
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2.7. Услуге по уговору
Ова врста трошкова реализована је у укупном износу од 9.420.657.динара.
Ови трошкови су на нивоу од 72 индексна поена у односу на планиране трошкове.
Смањење ових трошкова у 2015.години је због тога што је изостало планирано ангажовање различитих профила спољних
сарадника по основу потребе рада стручних комитета Савета Регулатора који би покривали одговарајуће области, од медијске и правне
регулативе и техничких стандарда до међународне сарадње и дигитализације и остваривања и заштите ауторских права, и развоја
радиодифузије на КиМ отварањем радија и ТВ на српском језику.
( динара,без пара )
РЕАЛИЗОВАНО
РЕАЛИЗОВАНО
ПЛАН
ПЛАН
Индекс
Р.бр. Назив
2014.
2015.
2014
2015
Плана 2015
65
1.
Уговори о делу
9.361.500
1.245.744
5.164.800
3.352.922
2.

Трошкови приручника

600.000

426.491

580.000

510.634

88

3.

Трошкови производних услуга

806.932

255.576

681.320

1.026.409

150

4.
5.

Адвокатске услуге
Трошкови консалтинг услуга

3.500.000
550.000

2.956.451
80.380

3.155.000
1.850.800

3.240.000
/

103
/

6.

Трошкови семинара и стр.усл.

1.500.000

440.351

1.250.000

840.452

67

7.

Трошкови финансијске ревизије

500.000

305.382

450.800

450.240

99

УКУПНО

16.818.432

5.710.375

13.132.720

9.420.657

72

Реализација ових трошкова проистекла је из обавезе спровођења овлашћења и надлежности по Закону о електронским медијима
што подразумева ангажовање високостручних кадрова у више области као и обављање послова који по свом карактеру припадају
категорији привремених или повремених послова.
Већи износ трошкова производних наметнула је потреба плаћања чланарине међународним организацијама и трошкове
симпозијума и семинара (European Platform of Regulatory Authorities)–ЕПРА.
Регулаторно тело за електронске медије је услед недостакта својих кадрова принуђено на ангажовање адвоката са
сублимисаним искуством у области медија и радиодифузије, као и ауторских права у управним споровима.
Остали трошкови пословања реализовани су на крајње рационалан начин за најнеопходније сврхе.
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2.8. Специјализоване услуге
Реализована су средства за ове намене у износу од 3.496.475.динара односно на нивоу су од 42 индексна поена од плана.
Ови трошкови се превасходно односе на коришћење огласног простора, које је регулисано према одредби чл.50. претходног
Закона о радиодифузији и одредби чл.30 и 31 Статута Регулаторног тела за електронске медије, ради обезбеђивања принципа јавности.
Ово је подразумевало обелодањивање свих документа потребних за објављивање огласа за јавни конкурс у штампаним медијима на
свим нивоима на којима се расписују јавни конкурси за доделу дозвола за емитовање радио и телевизијског програма. Износ ових
трошкова настао је и због коришћења огласног простора и потреба штампања посебног новинског додатка, ради објављивања аката из
надлежности и овлашћења Регулатора, као и из разлога циклуса јавних конкурса за издавање дозволе. Приближно тачно планирање
износа ових трошкова по овом основу није било могуће из разлога што обавезе јавног објављивања одлука Савета Регулатора зависе
од броја учињених прекршаја које није могуће предвидети или од догађаја од националног значаја. Осим тога, најважније одлуке и
прописи (конкурси,Статут, Стратегија развоја, обавезујућа упутства, резултати јавних конкурса и сл.) објављивали су се и у
Службеном гласнику Републике Србије.
( динара,без пара )
РЕАЛИЗОВАНО
РЕАЛИЗОВАНО
ПЛАН
ПЛАН
Индекс
Р.бр. Назив
2014.
2015.
2014
2015
Плана 2015
1.

Трошкови објављивања
одлука и др.
УКУПНО

5.500.000

4.328.158

8.285.500

3.496.475

42

5.500.000

4.328.158

8.285.500

3.496.475

42

2.9. Текуће поправке и одржавање
Реализовани износ ових трошкова је 7.067.850.динара, и на нивоу су од 89 индексних поена планираног износа средстава.
Трошкови заштите на раду и текућег одржавања опредељени су услед веће потребе предузимања превентивних мера заштите на
раду запослених и фактичким стањем које је узроковано коришћењем изнајмљеног простора и стањем постојеће опреме која је једним
делом технички и технолошки застарела па захтева веће трошкове одржавања.
( динара,без пара )
РЕАЛИЗОВАНО
РЕАЛИЗОВАНО
ПЛАН
ПЛАН
Индекс
Р.бр. Назив
2014.
2015.
2014
2015
Плана 2015
1.
Услуге текућег одржавања
2.000.000
2.300.855
1.905.500
1.713.960
90
2.
Комуналне услуге
7.100.000
5.246.134
5.250.800
4.728.783
90
3.
Услуге заштите на раду
300.000
547.476
615.300
559.258
91
4.
Остале услуге
80.000
77.390
165.400
65.850
40
89
УКУПНО
9.480.000
8.171.855
7.937.000
7.067.850
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2.10. Материјал
Реализован је износ од укупно 4.393.585.динара. Овај износ је на нивоу од 80 индексних поена у односу на планиране трошкове.
Највећи део ових трошкова припада категорији режијског и канцеларијског материјала и ситног инвентара, као и категорији
материјала који је неопходан за снимање и архивирање снимљених програма емитера.
( динара )
Индекс
РЕАЛИЗОВАНО
РЕАЛИЗОВАНО
ПЛАН
ПЛАН
Плана 2015
Р.бр. Назив
2014.
2015.
2014
2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Резервни делови
Резервни делови одржавање
Ситан инвентар
Режијски материјал
Нафтни деривати
Трошкови енергије
УКУПНО

850.000
490.000
1.050.000
1.750.000
1.950.000
110.000
6.200.000

580.058
526.726
180.210
1.492.047
1.946.985
121.593
4.847.619

750.400
445.000
845.700
1.425.000
1.755.200
275.000
5.496.300

610.780
80.047
1.203.037
965.801
1.533.920
/
4.393.585

81
18
142
68
87
/
80

2.11. Порези и обавезне таксе
За ове трошкове реализован је износ од 1.558.218.динара.
Ови трошкови су у 2015.години на нивоу од 57 индексних поена у односу на планиране и односе се на обавезе плаћања
одговарајућих судских такси које проистичу из великог броја утужених пружалаца медијских услуга као и обавеза по основу пореза,
накнада и комуналних такси за возила и других обавеза за јавне приходе.
( динара, без пара )
Р.бр, Назив
1.
2.
3.
4.

Трошкови платног промета
Накнада за градско грађев.земљ.
Комуналне таксе
Остале таксе
УКУПНО

ПЛАН
2014
670.000
1.500.000
100.000
2.800.000
5.070.000

РЕАЛИЗОВАНО

2014.
356.561
/
27.035
1.907.692
2.291.288

ПЛАН
2015
360.000
/
100.000
2.319.300
2.779.300

РЕАЛИЗОВАНО

2015.
311.694
/
11.704
1.234.820
1.558.218

Индекс
Плана 2015
87
/
12

53
57
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2.12. Резерве за непредвиђене издатке
По основу ових непредвиђених трошкова реализован је износ од 48.390.761.динара.
Ови трошкови су потребни ради поступања према одредби чл.34. став 2. Закона о електронским медијима којим је одређено да
се предвиде резерве за непредвиђене издатке који се односе на околности ванредног ангажовања специјализованих агенција или
појединаца ради појачане и свеобухватне контроле рада пружалаца медијских услуга у периоду од расписивања ванредних избора до
њиховог одржавања као и потребе индиректног или директног отписа ненаплаћених потраживања по основу накнаде за емитовање
телевизијског и радио програма. Ови трошкови су такође предвиђени и за део трошкова резервисања по основу сумњивих и спорних
потраживања, резервисања за судске одлуке, обрачунате амортизације основних средстава и остала резевисања сагласна МРС
међународним
рачуноводственим
стандардима
и
МСФИ
међународним
стандардима
финансијског
извештавња.
( динара,
без пара )
Индекс
РЕАЛИЗОВАНО
РЕАЛИЗОВАНО
ПЛАН
ПЛАН
Р.бр. Назив
Плана
2014.
2015.
2014
2015
2015
/
1.
Резерве за непредвиђене издатке
4.500.000
142.598.151*
4.500.000
48.390.761**
УКУПНО

4.500.000

142.598.151*

4.500.000

48.390.761**

/

* Извршена су резервисања по одлуци Савета РЕМ за судске спорове-СОС Канал од 67,6 мил.дин. затим по основу сумњивих и
спорних потраживања од пружалаца медијских услуга за накнаде за емитовање ТВ, радио и кабловског програма које нису биле
наплаћене по завршном рачуну за 2014.годину. За износ од 46.8 мил.дин., по одлуци Савета РЕМ опредељен је износ од 10 мил.динара
на располагању Влади Р.Србије за поплављена подручја, извршено 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 Р.Србије",116/14.)
за 2,2 мил.динара као и остала резевисања сагласна МРС међународним рачуноводственим стандардима и МСФИ међународним
стандардима финансијског извештавња
** У 2015.г. 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 39 мил.дин. и по основу обрачунате амортизације за
износ од око 9 мил.динара.
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2.13. ОСНОВНА СРЕДСТВА
Реализоване инвестиције у периоду: 01.01.-31.12.2015.год. износиле су укупно 5.257.512,00 динара или 58 индексних поена од
укупно планираних средстава за инвестиције.
Инвестирање је настало због потребе спровођења нових законских обавеза, стања дела постојеће опреме која је делом
амортизована услед техничке и технолошке застарелости и где постоји потреба њихове редовне замене. Инвестирање у нове
професионалне уређаје високих капацитета за дигитално снимање је такође било присутно, обрада и архивирање материјала преко
меморијских уређаја и других уређаја све у циљу обезбеђења потребних услова за одвијање несметаног обављања мониторинга.
(динара, без пара)
Индекс
Финан.план
РЕАЛИЗОВАНО
реализације
Р.бр. Назив Основног средства
планирано
Остатак
2015.
ПЛАНА 2015
за 2015.г.
Свега од броја 1 до броја 2:
Рачунарска опрема Сервери,
1.
2.
3.

6.034.000,00

компјутери,штампачи,скенери

Уређаји (тв пријемници, мобилни
уређаји, телефонски апарати и остало)
Возило за теренску контролу
СВЕГА:

2.258.712,00

3.775.288,00

37

5.234.000,00

1.602.600,00

3.631.400,00

30

800.000,00

656.112,00

143.888,00

82

3.036.000,00

2.998.800,00

37.200,00

99

9.070.000,00

5.257.512,00

Мање: 3.812.488,00

58
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2.14. СУФИЦИТ
Суфицит као вишак укупних прихода над укупним расходима по завршном рачуну за 2015.годину по чл.34 ст.8 Закона о
електронским медијима, обрачунат је у износу од:119.426.596.динара, који се после усвајања Финансијског и Ревизорског извештаја за
2015.год. уплаћује у буџет Републике Србије сагласно чл.34 ст.8 Закона о електронским медијима („Службени гласник Р.Србије“,
бр.83/2014). Разлика по основу већег износа у односу на планирани суфицит је 54.741.752.динара, што је проистекло услед мање
реализованих расхода. Обрачунати већи износ већег суфицита од планираног је због мање утрошених средстава по основу
спроведених мера рационализације у протеклој години и смањењем одређених категорија трошкова као и мањег инвестирања у
основна средства.
Уштеде појединих категорија расхода и мањег износа инвестирања у основна средства по завршном рачуну за 2015.г.
Регулаторног тела за електронске медије износиле су укупно: 54.741.752,00 динара.
Тако су обрачунате поједине уштеде код следећих категорија трошкова износе:
- Бруто зараде запослених мање за ......... 13.491.887.дин., (мање реализована средства за зараде);
- Накнаде запосленима мање за ................ 1.770.562.дин. (мање реализоване накнаде за превоз,отпремнине и солидарну помоћ);
- Бруто накнаде члановима Савета мање.. 5.368.609.дин. (мање реализоване накнаде због ниже просечне зараде у Републици Србији у
2015.г. и истека мандата појединих чланова Савета РЕМ);
- Стални трошкови пословања ................. 3.271.313.динара (отказ дела закупа пословног простора, услуге чишћења, репрезентација);
- Трошкови службених путовања ............ 2.674.114.динара (мање реализована службена путовања у иностранству);
- Трошкови услуга по уговору ................ 3.712.063.динара (мање ангажован број лица по уговору о делу);
- Трошкови специјализованих услуга ..... 4.789.025.динара (смањење броја објављивања огласа по основу донетих одлука Савета);
- Трошкови текућег одржавања .............. 869.150.динара (смањени износ давања за комуналне услуге);
- Трошкови утрошеног материјала .......... 1.102.715.динара (мањи утрошак режијског материјала);
- Трошкови пореза и обавезних такси ..... 1.221.082.динара (смањени износ давања на име пореза и такси);
- Трошкови умањења зарада и накнада .. 12.658.744.динара (мањи трошк.по основу мање исплаћених зарада запосл.и накнада, од 10%);
- Остале спроведене уштеде .................... 3.812.488.динара (услед мањег износа инвестирања у основна средства).

Регулаторно тело за електронске медије
Заменик председника Савета
Горан Петровић
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