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Број:  

Датум:  

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 1. хитне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије у 2020. 

години (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 19.03.2020. године, са почетком у 15:15 

часова 

 

У раду седнице учествовали су електронским односно телефонским путем 

сходно члану 37. став 2 Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

2. Оливера Зекић, члан Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. Јудита Поповић, члан Савета 

5. Радоје Кујовић, члан Савета 

6. Александар Витковић, члан Савета 

7. Зоран Симјановић, члан Савета 

8. Вишња Аранђеловић, члан Савета 

9. Слободан Цвејић, члан Савета 

 

Седници је присуствовао Милан Тодоровић, генерални секретар Регулатора. 

 

Седницом је председавао заменик председника Савета, Горан Петровић, који је 

констатовао да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.  

 

Заменик председника Савета Горан Петровић у предлогу дневног реда 

образложио је разлог хитности на следећи начин: Имајући у виду одлуку надлежних 

органа о проглашењу ванредног стања због опасности од ширења заразне болести 

COVID-19, заменик председника Савета, у складу са чл. 39. и 40. Пословника о раду 

Савета, сазива седницу по хитном поступку, у циљу заштите интереса Регулатора као и 

заштите спровођења политике у области пружања медијских услуга, као и да би се 

пружаоци медијске услуге, који су се обратили Регулаторном телу за електронске 

медије, били благовремено упознати са својим текућим новчаним обавезама према 

Регулаторном телу за електронске медије. 

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Доношење одлуке о објављивању саопштења за медије; 

3. Разматрање и доношење одлуке по молби ПМУ Pink International Company 

д.о.о., Београд, за одлагање обавеза које тек доспевају за период март – мај 

2020. год; 



 

4. Разматрање и доношење одлуке у вези са молбом РАБ-а за ослобађање 

плаћања накнаде за пружање медијске услуге бр. 02-620/20. 
 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред: 

 

1. Доношење одлуке о објављивању саопштења за медије; 

2. Разматрање и доношење одлуке по молби ПМУ Pink International Company 

д.о.о., Београд за одлагање обавеза које тек доспевају за период март – мај 

2020. год; 

3. Разматрање и доношење одлуке у вези са молбом РАБ-а за ослобађање 

плаћања накнаде за пружање медијске услуге бр. 02-620/20. 

 

 

2. Доношење одлуке о објављивању саопштења за медије;  
 

Стручна служба Регулатора је припремила нацрт предлога Саопштење за медије 

 

„Саопштење за медије 

 

У складу са одлуком о проглашењу ванредног стања због опасности ширења 

заразне болести COVID-19, Савет Регулаторног тела за електронске медије упозорава 

све пружаоце медијских услуга у Републици Србији на следеће: 

- да је сваки пружалац медијске услуге дужан да пренесе саопштења органа јавне 

власти хитне природе која се односе на угроженост живота, здравља, 

безбедности или имовине; 

- да у извештавању обезбеди слободно, истинито, објективно, потпуно и 

правовремено информисање, a да нарочито поведе рачуна о спречавању ширења 

дезинформација, посебно оних у вези са питањима јавног здравља; 

- да не приказује програмске садржаје који могу нашкодити физичком, 

менталном или моралном развоју деце и малолетника;  

да поштују законске обавезе у вези са достојанством личности и правом на приватност. 

 

Операторе електронске комуникационе мреже за дистрибуцију медијских 

садржаја обавештавамо да медијске услуге са условним приступом, за које им је издата 

дозвола, не учине доступним малолетницима.  

  

Извештавање о изузетној претњи по здравље представља вишеструки изазов за 

новинаре и уреднике свих медија. Савет, због тога, позива све медијске професионалце 

да се придржавају највиших етичких и професионалних стандарда у извештавању 

током ванредног стања.“ 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 



 

О Д Л У К У 

 

Издаје се „Саопштење за медије 

 

У складу са одлуком о проглашењу ванредног стања због опасности ширења 

заразне болести COVID-19, Савет Регулаторног тела за електронске медије упозорава 

све пружаоце медијских услуга у Републици Србији на следеће: 
- да је сваки пружалац медијске услуге дужан да пренесе саопштења органа јавне 

власти хитне природе која се односе на угроженост живота, здравља, безбедности или 

имовине; 

- да у извештавању обезбеди слободно, истинито, објективно, потпуно и 

правовремено информисање, a да нарочито поведе рачуна о спречавању ширења 

дезинформација, посебно оних у вези са питањима јавног здравља; 

- да не приказује програмске садржаје који могу нашкодити физичком, 

менталном или моралном развоју деце и малолетника;  

- да поштују законске обавезе у вези са достојанством личности и правом на 

приватност. 

 

Операторе електронске комуникационе мреже за дистрибуцију медијских 

садржаја обавештавамо да медијске услуге са условним приступом, за које им је издата 

дозвола, не учине доступним малолетницима.  

  

Извештавање о изузетној претњи по здравље представља вишеструки изазов за 

новинаре и уреднике свих медија. Савет, због тога, позива све медијске професионалце 

да се придржавају највиших етичких и професионалних стандарда у извештавању 

током ванредног стања.“  

 

Саопштење објавити на веб сајту РЕМ-а и упутити свим пружаоцима медијских 

услуга и операторима. 

 

 

3. Разматрање и доношење одлуке по молби ПМУ Pink International Company 

d.o.o. за одлагање обавеза које тек доспевају за период март – мај 2020. год;  

 

Дописом број 08-351/20-6 од 19.03.2020. године, Регулатору се обратио ПМУ 

Pink International Company d.o.o. из Београда, са молбом да се, због ванредног стања, 

одложи плаћање обавеза које тек доспевају у периоду од 26.03.2020. године до 

28.05.2020. године, а за које су као средство обезбеђење плаћања издате менице. 

 

Обзиром да је тренутно на снази одлука надлежних органа о проглашењу 

ванредног стања, као и да ванредно стање утиче на финансијско пословање ПМУ и 

економску одрживост предлог финансијске службе је да се ПМУ Pink International 

Company d.o.o. због ванредног стања може одобрити одлагање измирења обавеза и да 

им се врате наведене менице, имајући у виду да је ПМУ унапред предао менице за 

намирење накнаде за 2020.годину за 53 кабловских ТВ канала, 1 кабловски радио 

канал, 1 радио канал и 1 национални ТВ канал. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су потребном већином гласова 

донели 

 



 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се ПМУ Pink International Company d.o.o. одлагање обавеза које тек 

доспевају за период март – мај 2020. године и налаже се стручним службама да се 

ПМУ врате менице положене за месеце март – мај 2020. године. 

 

 

4. Разматрање и доношење одлуке у вези са молбом РАБ-а за ослобађање 

плаћања накнаде за пружање медијске услуге бр. 02-620/20; 

 

Удружење РАБ Србија је дана 17.3.2020. године упутио допис Регулатору у 

којем је замолио да се размотри могућност да се током трајања ванредног стања 

чланице РАБ Србија ослободе плаћања накнаде за пружање медијске услуге. 

 

Закон о електронским медијима не предвиђа могућност укидања накнаде за 

време ванредног стања. Међутим, имајући у виду да РАБ има 157 чланица и да је 

тренутно на снази одлука надлежних органа о проглашењу ванредног стања, као и да 

ванредно стање погађа радио станице у делу отказивања рекламних кампања и утиче 

на њихово финансијско пословање и економску одрживост, предлог одлуке је да Савет 

РЕМ одбија молбу РАБ Србија за ослобођење плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге током ванредног стања и да се подносиоцу захтева упутити обавештење да у 

складу својим финансијским могућностима, редовно измирују обавезу плаћања 

накнаде за пружање медијске услуге током ванредног стања према Регулаторном телу 

за електронске медије, а да чланице РАБ-а које нису у финансијској могућности, 

наведене обавезе измире након доношење одлуке надлежних органа о укидању 

ванредног стања. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су потребном већином гласова 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се молба РАБ Србија за ослобођење плаћање накнаде за пружање 

медијске услуге током ванредног стања. 

 

Упутити обавештење РАБ Србија да у складу својим финансијским 

могућностима, редовно измирују обавезу плаћања накнаде за пружање медијске услуге 

током ванредног стања према Регулаторном телу за електронске медије, а да чланице 

РАБ-а које нису у финансијској могућности, наведене обавезе измире након доношење 

одлуке надлежних органа о укидању ванредног стања. 

 

  

Као прилог дискусији члан Савета Слободан Цвејић је предложио да се у 

дневни ред следеће седнице Савета уврсте следеће тачке: 

 

- Доношење одлуке о одлагању плаћања обавезе свим ПМУ који за то затраже уз 

образложење да РЕМ не сме дискриминисати ни једног ПМУ; 

- Доношење одлуке о ограничавању емитовања ријалити програма свих ПМУ на 

период 23-07 часова уз образложење да ће деца проводити продужено време код 



 

куће, а ови програми приказују понашање које афирмише вредности лоше по 

развој деце.  

 

Седница завршена у 16:15 часова. 

 

Записник сачинио:  

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР  
  

Милан Тодоровић 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 
 


