Број:
Датум: 10. јуна 2020. године
Београд
ЗАПИСНИК
са 216. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије,
одржане 21. маја 2020. године, са почетком у 11.00 часова.
Седници су присуствовали следећи чланови Савета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Горан Петровић, заменик председника Савета,
Оливера Зекић, чланица Савета,
Александар Витковић, члан Савета,
Вишња Аранђеловић, чланица Савета,
Слободан Цвејић, члан Савета,
Радоје Кујовић, члан Савета
Јудита Поповић, чланица Савета
Александра Јанковић, чланица савета и
Зоран Симјановић, члан Савета

Седници су присуствовали и:
1.
2.
3.
4.

Рајка Галин Ћертић, извршни директор,
Милан Тодоровић, генерални секретар,
Душица Недељковић, начелник правне службе,
Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета

Седница је одржана у седишту Регулаторног тела за електронске медије, Трг
Николе Пашића 5, Београд, у сали за одржавање седница, на IV спрату.
Седницом је председавао, заменик председника Савета Регулаторног тела за
електронске медије Горан Петровић који је констатовао да седници присуствује сви
чланови Савета, те да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.
За седницу је предложен следећи дневни ред:
1. Усвајање дневног реда;
2. Усвајање записника са 215. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 12.
марта 2020. године, записника са 1. седницу Савета РЕМ-а по хитном поступку
одржаној дана 19. марта 2020. године, записника са 374. ванредне седнице
Савета РЕМ-а одржане дана 23. марта 2020. године, записника са 375. ванредне
седнице Савета РЕМ-а одржане дана 27. марта 2020. године, записника са 376.
ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 30. марта 2020. године, записника
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са 377. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 16. априла 2020. године и
записника са 378. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 12. маја 2020.
године;
3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Предузеће за информисање и
маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк у вези
програмског садржаја емитованог на програму пружаоца медијске услуге у
емисијама „Свитање“, „Ново јутро“, „Национални дневник“, програмима вести и
специјалним емисијама посвећеним пандемији COVID 19, приказаних у периоду
од 14. до 21. априла 2020. године а због учињене повреде одредбе члана 47 став
1 тачка 1 закона о електронским медијима, члана 6 став 1 и члана 7 став 1
правулника о заштити људских права у области пружања медијских услуга ;
4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Предузеће за маркетинг,
издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. Београд – Nacionalna
Happy TV у вези програмског садржаја емитованог дана 18. априла 2020. године
у емисији „Добро јутро, Србијо“ а због повреде члана 50 Закона о електронским
медијима и члана 20 Правилника о заштити људских права у области пружања
медисјких услуга;
5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Предузеће за маркетинг,
издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. Београд – Nacionalna
Happy TV у вези програмског садржаја емитованог дана 23. априла 2020. године
у емисија „Голи живот“ а због повреде члана 51 Закона о електронским
медијима и члана 27 Правилника о заштити људских права у области пружања
медијских услуга;
6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе ПМУ Предузећу за радио и
телевизијске активности РТВ Сврљиг д.о.о., Сврљиг – Радио Сврљиг 102,9 пре
истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о
електронским медијима;
7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге
бр. K377 од 25.12.2017.године издате на основу захтева пружаоца медијске
услуге Edukativno umetnički centar Digital Art, Нова Пазова – Телевизија Пазова
24, сходно члану 89. став 1. тачка 4. Закона о електронским медијима;
8. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање
медијске услуге број 283/2008-5 издате ПМУ Асоцијација удружења и
невладиних организација РТВ Нишава, Ниш – Радио Нишава 103,1, на основу
члана 99. Закона о електронским медијима;
9. Разматрање извештаја Службе на надзор и анализу програма о начину
испуњавања законских и програмских обавеза Јавног медијског сервиса Радиотелевизија Србије за 2019. годину и доношење одлуке;
10. Разматрање извештаја Службе на надзор и анализу програма о начину
испуњавања законских и програмских обавеза Јавни медијски сервис Радиотелевизија Војводине за 2019. годину и доношење одлуке;
11. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге
Привредно друштвo за производњу и емитовање телевизијског програма РТВМН Топлица д.о.о., Прокупље – ТВ 027;
12. Разматрање молбе Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и
телевизију Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV и доношење одлуке;
13. Разматрање молбе Удружења Нова мрежа Србије и доношење одлуке;
14. Разматрање молбе Групације радиодифузије Удружења за креативну индустрију
Привредне коморе Србије и доношење одлуке;

2

15. Извештај о поднетим захтевима пружалаца медијских услуга за одлагање
плаћања накнада за пружање медијске услуге које доспевају у периоду март –
мај 2020.године;
16. Информација о достављању Извештаја независног ревизора о извршеној
ревизији финансијских извештаја за 2018. годину, Годишњег извештаја о раду и
пословању зa 2018. годину, Финансијског извештаја за период јануар-март 2019.
године, Записника о доношењу одлуке Управног одбора без одржавања седнице
од 17.04.2019. године, Записника са 200. Седнице Управног одбора Јавне
медијске установе „Радио-телевизија Војводине“;
17. Информација о достављању Извештаја независног овлашћеног ревизора за 2018.
годину и Извештаја о пословању за 2018. годину које је усвојио Управни одбор
Јавне медијске установе Радио-телевизија Србије;
18. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева Rom press д.о.о., Београд – TV
Info 24, за проширење зоне покривања;
19. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружаоца медијске услуге Радио Телевизија Kрушевац д.о.о., Крушевац – ТВ
Крушевац;
20. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружаоца медијске услуге Радио Телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац –
РТШ;
21. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружаоца медијске услуге Телевизија Фрушка гора д.о.о., Рума – ТВ Фрушка
гора;
22. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружаоца медијске услуге Радио - Tелевизија Бујановац д.о.о., Бујановац – ТВ
Бујановац
23. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружање медијске услуге за пружаоца медијске услуге Предузеће за маркетинг и
издавачку делатност и РТВ продукцију GMS International д.о.о., Београд –
Туризам + ТВ;
24. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружање медијске услуге за пружаоца медијске услуге Радиотелевизија Панчево
д.о.о., Панчево – Дунав телевизија;
25. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружање медијске услуге за пружаоца медијске услуге Врањска плус д.о.о.,
Врање – Врањска плус;
26. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружање медијске услуге за пружаоца медијске услуге Круна д.о.о., Јежевица –
Радио Гуча 87,7 ;
27. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружање медијске услуге за пружаоца медијске услуге Adria Media Group д.о.о.,
Београд – Курир телевизија;
28. Разматрање и доношење одлуке по пријави Мирјана Зубер, поднетој у вези са
програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink
International Company д.о.о., Београд;
29. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге
издате на основу захтева Удружење за регионалну комуникацију Урко, Пачир –
ТВ Пачир, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
30. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге
издате на основу захтева Radnja za televizijske i radio aktivnosti Pro media Friđeš
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Irmenji pr, Сента – Pro media Senta, у складу са чланом 88. Закона о
електронским медијима;
31. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге
издате на основу захтева Radnja za televizijske i radio aktivnosti Pro media Friđeš
Irmenji pr, Сента – Pro media Ada, у складу са чланом 88. Закона о електронским
медијима;
32. Разматрање захтева и доношење одлуке о издавању дозволе за пружање
медијске услуге на основу захтева Fajterco д.о.о. Београд – Fajter (F1), сходно
члану 83. Закона о електронским медијима;
33. Разматрање захтева и доношење одлуке о издавању дозволе за пружање
медијске услуге на основу захтева Arena Channels Group д.о.о. Београд – Arena
Fight, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
34. Разматрање и доношење одлуке о понављању поступка по службеној дужности у
којем је донета одлука да се одобри промена власничке структуре ПМУ Kitchen
TV д.о.о., Београд – Kitchen TV;
35. Разматрање и доношење одлуке у поновљеном поступку бр. 05-289/20 по
захтеву за одобрење промене власничке структуре ПМУ Kitchen TV д.о.о.
Београд-Стари Град - Kitchen TV;
36. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Фондације Славко Ћурувија, Београд
да јој се призна својство странке у поступку по поднетој пријави против
пружаоца медијске услуге Kopernikus Cable Network d.o.o., Ниш-ТВ К::ЦН 1;
37. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма пружаоца медијске
услуге Kopernikus Cable Network d.o.o., Ниш - ТВ К::CN о објављивању емисија
„Добро јутро са Ђуком“, „На крају дана са Ђуком“ и „На вези са Ђуком и
доношење одлуке“;
38. Разматрање захтева ПМУ Буба мара радио XXX д.о.о., Београд – Радио X 91,2,
за допуну програмског елабората и доношење одлуке;
39. Разматрање захтева пружаоца медијске услуге Импрес д.о.о, Бачка Топола –
Наш ММ радио 97,8, за промену програмског елабората и доношење одлуке;
40. Извештај о провери усклађености Програмског елабората, Радио - телевизија
Бујановац д.о.о., Бујановац – Радио Бујановац 91,2 и достављеног материјала
емитованог програма;
41. Разматрање и доношење одлуке о захтеву Института за физику Универзитета у
Београду за разрешење чланова управног одбора Јавне медијске установе Радио
телевизије Србије и забрану емитовања информативног и политичког програма
пружаоцима медијских услуга ТВ Пинк, Nacionalna Happy ТV и ТВ Студио Б;
42. Разматрање Извештаја о надзору пружалаца медијских услуга током
предизборне кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе 2020. године
– 11.5.2020- 15.5.2020 (III пресек)
43. Разно.

1. Усвајање дневног реда;
Заменик председника Савета Горан Петровић изнео је захтев чланова савета
Јудите Поповић и Слободана Цвејића за допуном дневног реда следећим тачкама:
1. Разматрање иницијативе два члана Савета за доношење Правилника о времену
емитовања ријалитија „присилног окружења“ у програмима пружалаца
медијских услуга;
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2. Разматрање иницијативе два члана Савета за унапређење ефикасности и
видљивости рада Савета Регулатора;
Након разматрања наведеног предложеног дневног реда и допуне дневног реда,
Савет РЕМ једногласно је усвојио дневни ред 216. редовне седнице:
2. Усвајање записника са 215. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 12.
марта 2020. године, записника са 1. седницу Савета РЕМ-а по хитном
поступку одржаној дана 19. марта 2020. године, записника са 374. ванредне
седнице Савета РЕМ-а одржане дана 23. марта 2020. године, записника са
375. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 27. марта 2020. године,
записника са 376. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 30. марта
2020. године, записника са 377. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане
дана 16. априла 2020. године и записника са 378. ванредне седнице Савета
РЕМ-а одржане дана 12. маја 2020. године;
3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Предузеће за
информисање и маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ
Пинк у вези програмског садржаја емитованог на програму пружаоца
медијске услуге у емисијама „Свитање“, „Ново јутро“, „Национални
дневник“, програмима вести и специјалним емисијама посвећеним
пандемији COVID 19, приказаних у периоду од 14. до 21. априла 2020.
године а због учињене повреде одредбе члана 47 став 1 тачка 1 закона о
електронским медијима, члана 6 став 1 и члана 7 став 1 правулника о
заштити људских права у области пружања медијских услуга ;
4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Предузеће за маркетинг,
издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. Београд –
Nacionalna Happy TV у вези програмског садржаја емитованог дана 18.
априла 2020. године у емисији „Добро јутро, Србијо“ а због повреде члана
50 Закона о електронским медијима и члана 20 Правилника о заштити
људских права у области пружања медисјких услуга;
5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Предузеће за маркетинг,
издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. Београд –
Nacionalna Happy TV у вези програмског садржаја емитованог дана 23.
априла 2020. године у емисија „Голи живот“ а због повреде члана 51 Закона
о електронским медијима и члана 27 Правилника о заштити људских права
у области пружања медијских услуга;
6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе ПМУ Предузећу за радио и
телевизијске активности РТВ Сврљиг д.о.о., Сврљиг – Радио Сврљиг 102,9
пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 99.
Закона о електронским медијима;
7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске
услуге бр. K377 од 25.12.2017.године издате на основу захтева пружаоца
медијске услуге Edukativno umetnički centar Digital Art, Нова Пазова –
Телевизија Пазова 24, сходно члану 89. став 1. тачка 4. Закона о
електронским медијима;
8. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање
медијске услуге број 283/2008-5 издате ПМУ Асоцијација удружења и
невладиних организација РТВ Нишава, Ниш – Радио Нишава 103,1, на
основу члана 99. Закона о електронским медијима;
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9. Разматрање извештаја Службе на надзор и анализу програма о начину
испуњавања законских и програмских обавеза Јавног медијског сервиса
Радио-телевизија Србије за 2019. годину и доношење одлуке;
10. Разматрање извештаја Службе на надзор и анализу програма о начину
испуњавања законских и програмских обавеза Јавни медијски сервис
Радио-телевизија Војводине за 2019. годину и доношење одлуке;
11. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге
Привредно друштвo за производњу и емитовање телевизијског програма
РТВ-МН Топлица д.о.о., Прокупље – ТВ 027;
12. Разматрање молбе Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и
телевизију Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV и доношење
одлуке;
13. Разматрање молбе Удружења Нова мрежа Србије и доношење одлуке;
14. Разматрање молбе Групације радиодифузије Удружења за креативну
индустрију Привредне коморе Србије и доношење одлуке;
15. Извештај о поднетим захтевима пружалаца медијских услуга за одлагање
плаћања накнада за пружање медијске услуге које доспевају у периоду март
– мај 2020.године;
16. Информација о достављању Извештаја независног ревизора о извршеној
ревизији финансијских извештаја за 2018. годину, Годишњег извештаја о
раду и пословању зa 2018. годину, Финансијског извештаја за период
јануар-март 2019. године, Записника о доношењу одлуке Управног одбора
без одржавања седнице од 17.04.2019. године, Записника са 200. Седнице
Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“;
17. Информација о достављању Извештаја независног овлашћеног ревизора за
2018. годину и Извештаја о пословању за 2018. годину које је усвојио
Управни одбор Јавне медијске установе Радио-телевизија Србије;
18. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева Rom press д.о.о., Београд –
TV Info 24, за проширење зоне покривања;
19. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружаоца медијске услуге Радио Телевизија Kрушевац д.о.о., Крушевац –
ТВ Крушевац;
20. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружаоца медијске услуге Радио Телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац –
РТШ;
21. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружаоца медијске услуге Телевизија Фрушка гора д.о.о., Рума – ТВ
Фрушка гора;
22. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружаоца медијске услуге Радио - Tелевизија Бујановац д.о.о., Бујановац –
ТВ Бујановац
23. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружање медијске услуге за пружаоца медијске услуге Предузеће за
маркетинг и издавачку делатност и РТВ продукцију GMS International
д.о.о., Београд – Туризам + ТВ;
24. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружање медијске услуге за пружаоца медијске услуге Радиотелевизија
Панчево д.о.о., Панчево – Дунав телевизија;
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25. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружање медијске услуге за пружаоца медијске услуге Врањска плус д.о.о.,
Врање – Врањска плус;
26. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружање медијске услуге за пружаоца медијске услуге Круна д.о.о.,
Јежевица – Радио Гуча 87,7 ;
27. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружање медијске услуге за пружаоца медијске услуге Adria Media Group
д.о.о., Београд – Курир телевизија;
28. Разматрање и доношење одлуке по пријави Мирјана Зубер, поднетој у вези
са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске
услуге Pink International Company д.о.о., Београд;
29. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге
издате на основу захтева Удружење за регионалну комуникацију Урко,
Пачир – ТВ Пачир, у складу са чланом 88. Закона о електронским
медијима;
30. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге
издате на основу захтева Radnja za televizijske i radio aktivnosti Pro media
Friđeš Irmenji pr, Сента – Pro media Senta, у складу са чланом 88. Закона о
електронским медијима;
31. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге
издате на основу захтева Radnja za televizijske i radio aktivnosti Pro media
Friđeš Irmenji pr, Сента – Pro media Ada, у складу са чланом 88. Закона о
електронским медијима;
32. Разматрање захтева и доношење одлуке о издавању дозволе за пружање
медијске услуге на основу захтева Fajterco д.о.о. Београд – Fajter (F1),
сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
33. Разматрање захтева и доношење одлуке о издавању дозволе за пружање
медијске услуге на основу захтева Arena Channels Group д.о.о. Београд –
Arena Fight, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
34. Разматрање и доношење одлуке о понављању поступка по службеној
дужности у којем је донета одлука да се одобри промена власничке
структуре ПМУ Kitchen TV д.о.о., Београд – Kitchen TV;
35. Разматрање и доношење одлуке у поновљеном поступку бр. 05-289/20 по
захтеву за одобрење промене власничке структуре ПМУ Kitchen TV д.о.о.
Београд-Стари Град - Kitchen TV;
36. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Фондације Славко Ћурувија,
Београд да јој се призна својство странке у поступку по поднетој пријави
против пружаоца медијске услуге Kopernikus Cable Network d.o.o., Ниш-ТВ
К::ЦН 1;
37. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма пружаоца
медијске услуге Kopernikus Cable Network d.o.o., Ниш - ТВ К::CN о
објављивању емисија „Добро јутро са Ђуком“, „На крају дана са Ђуком“ и
„На вези са Ђуком и доношење одлуке“;
38. Разматрање захтева ПМУ Буба мара радио XXX д.о.о., Београд – Радио X
91,2, за допуну програмског елабората и доношење одлуке;
39. Разматрање захтева пружаоца медијске услуге Импрес д.о.о, Бачка Топола –
Наш ММ радио 97,8, за промену програмског елабората и доношење
одлуке;
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40. Извештај о провери усклађености Програмског елабората, Радио телевизија Бујановац д.о.о., Бујановац – Радио Бујановац 91,2 и
достављеног материјала емитованог програма;
41. Разматрање и доношење одлуке о захтеву Института за физику
Универзитета у Београду за разрешење чланова управног одбора Јавне
медијске установе Радио телевизије Србије и забрану емитовања
информативног и политичког програма пружаоцима медијских услуга ТВ
Пинк, Nacionalna Happy ТV и ТВ Студио Б;
42. Разматрање Извештаја о надзору пружалаца медијских услуга током
предизборне кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе 2020.
године – 11.5.2020- 15.5.2020 (III пресек)
43. Разматрање иницијативе два члана Савета за доношење Правилника о
времену емитовања ријалитија „присилног окружења“ у програмима
пружалаца медијских услуга;
44. Разматрање иницијативе два члана Савета за унапређење ефикасности и
видљивости рада Савета Регулатора;
45. Разно.

2. Усвајање записника са 215. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 12.
марта 2020. године, записника са 1. седницу Савета РЕМ-а по хитном
поступку одржаној дана 19. марта 2020. године, записника са 374. ванредне
седнице Савета РЕМ-а одржане дана 23. марта 2020. године, записника са
375. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 27. марта 2020. године,
записника са 376. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 30. марта
2020. године, записника са 377. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане
дана 16. априла 2020. године и записника са 378. ванредне седнице Савета
РЕМ-а одржане дана 12. маја 2020. године;
Током расправе о овој тачки члан Савета Слободан Цвејић је затражио да се уз
записник са 374. ванредне седнице прилог буде имејл преписка у којој је захтев члана
Савета Вишње Аранђеловић и његов за допуну дневног реда три тачке и текст који је
том приликом, такође, достављен. Истовремено је предложио да се уз записник са 377.
ванредне седнице приложи и предлог који су члан Савета Јудита Поповић и он
доставили, а односи се на доношење Правилника којим би био регулисан ријалити
програм, чија би садржина била иста као и код постојеће Препоруке, а чиме би се
утврдила обавеза да се ови програми емитују у времену од 23-06 часова.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се записник са 215. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 12.
марта 2020. године, записник са 1. седнице Савета РЕМ-а по хитном поступку одржаној
дана 19. марта 2020. године, записник са 374. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане
дана 23. марта 2020. године са прилогом, записник са 375. ванредне седнице Савета
РЕМ-а одржане дана 27. марта 2020. године, записник са 376. ванредне седнице Савета
РЕМ-а одржане дана 30. марта 2020. године, записник са 377. ванредне седнице Савета
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РЕМ-а одржане дана 16. априла 2020. године са прилогом и записник са 378. ванредне
седнице Савета РЕМ-а одржане дана 12. маја 2020. године.

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Pink International
Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк у вези програмског садржаја емитованог
на програму пружаоца медијске услуге у емисијама „Свитање“, „Ново
јутро“, „Национални дневник“, програмима вести и специјалним
емисијама посвећеним пандемији COVID 19, приказаних у периоду од 14. до
21. априла 2020. године а због учињене повреде одредбе члана 47 став 1
тачка 1 закона о електронским медијима, члана 6 став 1 и члана 7 став 1
правулника о заштити људских права у области пружања медијских
услуга;
Седници су приступили представници ПМУ Жељко Митровић, главни и
одговорни уредник ПМУ, Горан Гмитрић, главни и одговорни уредник информативног
програма ПМУ Татјана Ђурашиновић, правни заступник и представница ПР службе
ПМУ.
У уводном делу изјашњења ПМУ Горан Гмитрић је указао на чињеницу да су
чланови Савета поднели пријаву против ТВ Пинк што сматра да је у супротности са
Статутом као и на то да у јавности траже казну. Сматра и да сама пријава није базирана
на чињеницама већ на страстима, предрасудама и убеђењима. Истакао је да је
озонотерапија легитимна грана медицине, те је указао на италијанске и шпанске
докторе и њихова истраживања у вези са озонотерапијом.
У наставку изјашњења ПМУ главни и одговорни уредник ПМУ Жељко
Митровић изнео је своје искуство у вези са озонотерапијом као и његовим сазнањима о
предметним видом терапије у медицини. Члановима Савета је на свом лаптопу
приказао више снимака на којима су доктори из Италије и Шпаније говорили о
искуствима са озонотерапијом. Упознао је Савет са прилозима емитованим на
телевизијама у Италији и Шпанији у вези са применом озонотерапије у борби против
ковид вируса. Истакао је да сматра да је поступак изрицања мера политизован као и да
ће против појединих чланова Савета поднети кривичне пријаве. Прилоге о
озонотерапији је направио како би подстакао струку на акцију. Као битно навео је и да
није препоручивао никоме лечење озонотерапију.
Чланица Савета Оливера Зекић је током дискусије упутила питање запосленим
код ПМУ да ли их је ико приморавао да се подвргну озонотерапији и добила је
негативан одговор.
Чланица Савета Јудита Поповић је поставила неколико питања Жељку
Митровићу и то: да ли је он препоручивао озонотерапију, да ли ТВ Пинк има гледаност
изнад србијанског просека као и да ли ће он као главни и одговорни уредник ПМУ
уколико се буде лечио неким алтернативним начином наставити да се појављује на
националној фреквенцији и преносити сопствена искуства.
Главни и одговорни уредник ПМУ Жељко Митровић је одговорио негативно на
прво питање, док је на питање гледаности одговорио позитивно. На питање у вези
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сопственог појављивања одговорио је да сматра да је питање обликовано и
формулисано на начин који изражава потпуну несвест о тренутку у коме смо били када
се све ово дешавало као и да је спреман кад год има добру идеју да то прикаже.
Чланица Савета Оливера Зекић је изнела своје запажње да је потребно направити
разлику између надрилекарства и онога што стручна јавност назива медицинском
преваром. Надрилекарство је, сматра, тек веровање у неки недоказани, непризнати лек
или третман и ако не извлачи никакву корист од тог веровања, не продаје га, нигде у
свету се не сматра медицинском преваром, а наш закон кад говори и надрилекарству
препознаје и санкционише управо превару, окоришћавање, а не само веровање.
Члан Савета Слободан Цвејић, приликом дискусије са главним и одговорном
уреднику ТВ Пинк, Жељком Митровићем истакао је да је кључ његових примедби то да
се на начин емитовања спорног програмског садржаја искоришћава лаковерност
гледалаца за садашње ситуације или будуће. Навео је да се лаковерност не односи само
на ситуације да ли ће се неко лечити и да ли је угрожен, евентуално, нечији живот већ
се на тај начин може промовисати и продаја роба или услуга. Наведени члан Савета
сматра да је друга ствар необјективно информисање јер нису имали избалансирано то
ко говори похвално о томе и ко не говоре похвално о томе.
Чланица Савета Вишња Аранђеловић је током дискусије изнела став да је
недовољно присуство домаћих стручњака (др Кона, др Јанковића и др.) сем у
информативним емисијама по питању озонотерапије, а где би они били у прилици да
изнесу јасан став да ли је она добра или не.
Даље током дискусије чланица Савета Александра Јанковић је изнела став да се
у извештају Службе за надзор и анализу јасно види да су у програма ТВ Пинк изнета
различита мишљења у вези са лечењем вируса ковид.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је ставио на гласање
предлог о изрицању мере према «Pink International Company» д.о.о., Београд – ТВ Пинк,
а чланови Савета су потребном већином гласова донели
ОДЛУКА
Обуставља се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским
медијама према ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк.

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Предузеће за маркетинг,
издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. Београд –
Nacionalna Happy TV у вези програмског садржаја емитованог дана 18.
априла 2020. године у емисији „Добро јутро, Србијо“ а због повреде члана
50 Закона о електронским медијима и члана 20 Правилника о заштити
људских права у области пружања медисјких услуга;
Извршни директор Рајка Галин Ћертић известила је Савет да је претходног дана
стигао допис од стране ПМУ Happy TV д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV за ова два
предмета у којима се тражи одлагање данашњег одлучивања, обзиром да главни и
одговорни уредник Миломир Марић има заказан термин у „живом“ програму, а да је
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директор телевизије Александра Крстић на службеном путу. Уз допис приложена је и
одлуку о упућивању на службени пут у Нови Сад.
Након спроведене дискусије на предлог члана Савета Слободана Цвејића,
заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се одлучивање о изрицању
мера предвиђених Законом о електронским медијима према ПМУ Happy TV д.о.о.
Београд - Nacionalna Happy TV одржи у одуству позваног представника ПМУ јер је
исти могао писмено да се изјасни или ангажује адвоката. Већина чланова Савета није
прихватила предлог да се одлучивање у овом поступку одржи у одсуству уредно
позваног представника ПМУ.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета већином донели
ОДЛУКА
Одлаже се доношење одлуке за следећу редовну седницу Савета.

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Happy TV д.о.о. Београд
- Nacionalna Happy TV у вези програмског садржаја емитованог дана 23.
априла 2020. године у емисија „Голи живот“ а због повреде члана 51 Закона
о електронским медијима и члана 27 Правилника о заштити људских права
у области пружања медијских услуга;
Извршни директор Рајка Галин Ћертић известила је Савет да је претходног дана
стигао допис од стране ПМУ Happy TV д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV за ова два
предмета у којима се тражи одлагање данашњег одлучивања, обзиром да главни и
одговорни уредник Миломир Марић има заказан термин у „живом“ програму, а да је
директор телевизије Александра Крстић на службеном путу. Уз допис приложена је и
одлуку о упућивању на службени пут у Нови Сад.
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета већином донели
ОДЛУКА
Одлаже се доношење одлуке за следећу редовну седницу Савета.

6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе ПМУ Предузећу за радио и
телевизијске активности РТВ Сврљиг д.о.о., Сврљиг – Радио Сврљиг 102,9
пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 99.
Закона о електронским медијима;
Савет је на седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године донео одлуку о
покретању поступка одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека
времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским
медијима.
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Пружаоцу медијске услуге послат је позив ради изјашњења о чињеницама које
су основ за одузимање дозволе.
Доказ о уручењу позива ПМУ није враћен Регулатору.
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Одлаже се доношење одлуке за следећу редовну седницу Савета.

7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске
услуге бр. K377 од 25.12.2017.године издате на основу захтева пружаоца
медијске услуге Edukativno umetnički centar Digital Art, Нова Пазова –
Телевизија Пазова 24, сходно члану 89. став 1. тачка 4. Закона о
електронским медијима;
Савет је на седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године донео одлуку о
покретању поступка одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека
времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о
електронским медијима.
Пружалац медијске услуге се о разлозима из члана 89.став 1 тачка 4) Закона о
електронским медијима изјаснио писменим путем наводећи да су тачно да његов
програм не дистрибуира ниједан кабловски оператор и да предлаже да Савет донесе
одлуку на основу Закона у његовом одсуству.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Одузима се дозвола за пружање медијске услуге бр. K377 од 25.12.2017.године,
пружаоцу медијске услуге Edukativnom umetničkom centru Digital Art, ул. Ђуре
Ђаковића 41, Нова Пазова- Телевизија Пазова 24, сходно члану 89. став 1. тачка 4.
Закона о електронским медијима.
Брише се дозвола за пружање медијске услуге из става 1. изреке ово решења из
Регистра медијских услуга.
Налаже се пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења да, под
претњом принудног извршења, одмах по пријему овог решења обустави пружање
медијске услуге путем кабловско дистрибутивног система чије је право стекао
издавањем дозволе из става 1.

8. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање
медијске услуге број 283/2008-5 издате ПМУ Асоцијација удружења и
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невладиних организација РТВ Нишава, Ниш – Радио Нишава 103,1, на
основу члана 99. Закона о електронским медијима;
Савет је на седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године донео одлуку о
покретању поступка одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре истека
времена на које је издата због постојања разлога прописаних чланом 99. Закона о
електронским медијима.
По позиву за ПМУ пристуио је Владимир Бојић, адвокат из Београда, по
пуномоћју које је приложио.
Пуномоћник ПМУ је навео да Рател сматра да је допис уручиван, међутим,
заступник је преминуо и није имао ко да прими допис, а Скупштина се практично тек
01.05.2020. састала и изабрала новог заступника, те су замолили да се да нови рок док
се нови законски заступник упише у регистар и обрати Рателу ради измирења
дуговања.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Одлаже се доношење одлуке .

9. Разматрање извештаја Службе на надзор и анализу програма о начину
испуњавања законских и програмских обавеза Јавног медијског сервиса
Радио-телевизија Србије за 2019. годину и доношење одлуке;
Извршни директор Рајка Галин Ћертић известила је Савет да су Извештаји за
тачке 9. и 10. достављени пре месец и по дана, да су закључци јако кратки и јасни у ком
делу се испуњавају и у ком се не испуњавају програмске обавезе од стране Јавног
медијског сервиса Радио-телевизија Србије. Нагласила је да је независна продукција
европских дела проблематична. Такође, напоменула је да је досадашња пракса била
таква да одлука Савета буде да се извештај објави на сајту као и да се направи један
разговор са представницима РТС и РТВ у коме се онда разматрају резултати у
извештају.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се извештај Службе на надзор и анализу програма „ Јавни медијски
сервис Радио-телевизија Србије - Начин испуњавања законских и програмских обавеза
– извештај за период 1. јануар-31. децембар 2019. године“.
Извештај објавити на сајту Регулатора.
Позвати представнике ЈМС РТС на следећу редовну седницу Савета.
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10. Разматрање извештаја Службе на надзор и анализу програма „Јавни
медијски сервис Радио-телевизија Војводине - Начин испуњавања
законских и програмских обавеза – извештај за период 1. јануар-31.
децембар 2019. године“ и доношење одлуке;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се извештај Службе на надзор и анализу програма „ Јавни медијски
сервис Радио-телевизија Војводине- Начин испуњавања законских и програмских
обавеза – извештај за период 1. јануар-31. децембар 2019. године“.
Извештај објавити на сајту Регулатора.
Позвати представнике ЈМС РТВ на следећу редовну седницу Савета.

11. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге
Привредно друштвo за производњу и емитовање телевизијског програма
РТВ-МН Топлица д.о.о., Прокупље – ТВ 027;
Извештај Правне службе:
Дана 20.10.2019. године увидом у интернет портал Агенције за привредне
регистре утврђено је да је дошло до промене власничке структуре и законског
заступника пружаоца медијске услуге Привредно друштво за производњу и емитовање
телевизијског програма РТВ-МН Топлица д.о.о. из Прокупља, ул. Кнез Михајлова бр.
57 – ТВ 027. Наведена промена извршена је тако што је уместо досадашњег оснивача
Љубише Митића са 100% удела у капиталу друштва као нови власник уписана Милица
Петровић са 100% удела у капитали наведеног друштва. Дана 23.10.2019. године
Регулатор је наведеном пружаоцу медијске услуге упутио допис у коме наводи да је
ималац дозволе за пружање медијске услуге дужан да сваку промену власничке
структуре у основном капиталу (промена оснивача или промена висине учешћа
оснивача у капиталу) претходно пријави Регулатору у писменој форми у складу са
чланом 105. став 1. Закона о електронским медијима. Такође, наведеним дописом је
тражено да пружалац медијске услуге наведе разлоге због којих је промена власничке
структуре извршена без претходне сагласности Регулатора, као и да поднесе одређену
документацију. Поступајући по налогу Регулатора, ТВ 027 је упутиo допис у коме је
наведено да је промена власничке структуре извршена без претходне пријаве
Регулатору услед тога што нови законски заступник ТВ 027 није био упознат са
обавезом претходне пријаве промене власничке структуре. Увидом у регистар
медијских услуга Регулатора, утврђено је да је Привредно друштво за производњу и
емитовање телевизијског програма РТВ-МН Топлица д.о.о. из Прокупља, ул. Кнез
Михајлова бр. 57 – ТВ 027 ималац дозволе на основу захтева бр. К390 од 29.06.2018.
године. Имајући у виду достављене исправе, утврђено је да услед промене власничке
структуре неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам, те је нацрт
предлога Правне службе:
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Упутити допис пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за производњу и
емитовање телевизијског програма РТВ-МН Топлица д.о.о. из Прокупља, ул. Кнез
Михајлова бр. 57 – ТВ 027, којим ће обавестити истог да је према одредби из члана 105.
став 1. Закона о електронским медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/2014 и 6/2016др. закон), ималац дозволе за пружање медијске услуге дужан да сваку промену
власничке структуре у основном капиталу (промена оснивача или промена висине
учешћа оснивача у капиталу), претходно пријави Регулатору у писменој форми и да ће
Савет Регулатора убудуће, у случају непријављивања промене власничке структуре
Регулатору, покренути поступак изрицања мера, у складу са чланом 28. Закона о
електронским медијима;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Упутити допис пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за производњу и
емитовање телевизијског програма РТВ-МН Топлица д.о.о. из Прокупља, ул. Кнез
Михајлова бр. 57 – ТВ 027, којим ће обавестити истог да је према одредби из члана 105.
став 1. Закона о електронским медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/2014 и 6/2016др. закон), ималац дозволе за пружање медијске услуге дужан да сваку промену
власничке структуре у основном капиталу (промена оснивача или промена висине
учешћа оснивача у капиталу), претходно пријави Регулатору у писменој форми и да ће
Савет Регулатора убудуће, у случају непријављивања промене власничке структуре
Регулатору, покренути поступак изрицања мера, у складу са чланом 28. Закона о
електронским медијима.

12. Разматрање молбе Предузећa за маркетинг, издавачку делатност, радио и
телевизију Happy TV д.о.о. Београд – Nacionalna Happy TV и доношење
одлуке;
Извештај Правне службе:
Дана 30. марта 2020. године, Предузеће за маркетинг, издавачку делатност,
радио и телевизију Happy TV д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV је упутило молбу
Регулаторном телу за електронске медије (Регулатор) да се наведеном пружаоцу укине
обавеза плаћања накнаде за пружање медијске услуге за наредна три месеца, као и да се
омогући ,,грејс” период од три месеца након укидања ванредног стања за све
финансијске обавезе према Регулатору. У вези са наведеним, потребно је истаћи
следеће:
Неспорно је да увођење ванредног стања може погодити све пружаоце медијске
услуге у делу отказивања рекламних кампања и утицати на њихово финансијско
пословање и економску одрживост. Стога, Савет Регулатора је на ванредној седници,
одржаној дана 23.3.2020. године, донео одлуку о одлагању обавезе плаћања накнаде за
пружање медијске услуге (за период март - мај 2020. године) за пружаоце медијске
услуге који за то поднесу захтев Регулатору. Пружаоци медијске услуге, који поднесу
такав захтев, биће у обавези да намире обавезу плаћања накнаде за наведени период
након доношења одлуке надлежних органа о укидању ванредног стања. Међутим,
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Законом о електронским медијима је прописана обавеза пружаоца медијске услуге да за
добијено право на пружање медијске услуге плаћа одговарајућу накнаду. Закон не
прописује могућност укидања, привремено или трајно, накнаде за пружање медијске
услуге за комерцијалне пружаоце, те самим тим Регулатор нема законско овлашћење
да, привремено или трајно, укине накнаду пружаоцима медијске услуге.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Одбија се молба Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и
телевизију Happy TV д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV.

13. Разматрање молбе Удружења Нова мрежа Србије и доношење одлуке;
Извештај Правне службе:
Дана 23. марта 2020. године, Удружење Нова мрежа Србије је упутило предлог
Регулаторном телу за електронске медије (Регулатор) да се свим пружаоцима медијске
услуге укину финансијске обавезе према Регулатору за време трајања ванредног стања.
У вези са наведеним, потребно је истаћи следеће:
Неспорно је да увођење ванредног стања може погодити све пружаоце медијске
услуге у делу отказивања рекламних кампања и утицати на њихово финансијско
пословање и економску одрживост. Стога, Савет Регулатора је на ванредној седници,
одржаној дана 23.3.2020. године, донео одлуку о одлагању обавезе плаћања накнаде за
пружање медијске услуге (за период март - мај 2020. године) за пружаоце медијске
услуге који за то поднесу захтев Регулатору. Пружаоци медијске услуге, који поднесу
такав захтев, биће у обавези да намире обавезу плаћања накнаде за наведени период
након доношења одлуке надлежних органа о укидању ванредног стања. Међутим,
Законом о електронским медијима је прописана обавеза пружаоца медијске услуге да за
добијено право на пружање медијске услуге плаћа одговарајућу накнаду. Закон не
прописује могућност укидања, привремено или трајно, накнаде за пружање медијске
услуге за комерцијалне пружаоце, те самим тим Регулатор нема законско овлашћење
да, привремено или трајно, укине накнаду пружаоцима медијске услуге
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Одбија се молба Удружења Нова мрежа Србије.

14. Разматрање молбе Групације радиодифузије Удружења за креативну
индустрију Привредне коморе Србије и доношење одлуке;
Извештај Правне службе:
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Дана 27. марта 2020. године, Групација радиодифузије Удружења за креативну
индустрију Привредне коморе Србије је упутило предлог Регулаторном телу за
електронске медије (Регулатор) да се чланицама наведене Групације укину финансијске
обавезе према Регулатору за време трајања ванредног стања, као и да се не потражују
обавезе чланица према Регулатору насталих пре доношења одлуке о увођењу ванредног
стања. У вези са наведеним, потребно је истаћи следеће:
Неспорно је да увођење ванредног стања може погодити све пружаоце медијске
услуге у делу отказивања рекламних кампања и утицати на њихово финансијско
пословање и економску одрживост. Стога, Савет Регулатора је на ванредној седници,
одржаној дана 23.3.2020. године, донео одлуку о одлагању обавезе плаћања накнаде за
пружање медијске услуге (за период март - мај 2020. године) за пружаоце медијске
услуге који за то поднесу захтев Регулатору. Пружаоци медијске услуге, који поднесу
такав захтев, биће у обавези да намире обавезу плаћања накнаде за наведени период
након доношења одлуке надлежних органа о укидању ванредног стања. Међутим,
Законом о електронским медијима је прописана обавеза пружаоца медијске услуге да за
добијено право на пружање медијске услуге плаћа одговарајућу накнаду. Закон не
прописује могућност укидања, привремено или трајно, накнаде за пружање медијске
услуге за комерцијалне пружаоце, те самим тим Регулатор нема законско овлашћење
да, привремено или трајно, укине накнаду пружаоцима медијске услуге
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Одбија се молба Групације радиодифузије Удружења за креативну индустрију
Привредне коморе Србије.

15. Извештај о поднетим захтевима пружалаца медијских услуга за одлагање
плаћања накнада за пружање медијске услуге које доспевају у периоду март
– мај 2020. године;
Извештај Финансијске службе:
У складу са одлуком Савета регулаторног тела за електронске медије од
23.03.2020. године којом се може одобрити одлагање плаћања накнада за пружање
медијске услуге које доспевају у периоду март – мај 2020.године, пружаоцима медијске
услуге који за то поднесу захтев, исти су поднели следећи пму:
20.03.2020
24.03.2020
25.03.2020
25.03.2020
26.03.2020
26.03.2020
26.03.2020
26.03.2020

Радио телевизија Краљево и ибарске новости д.о.о. Краљево,
Студио Б д.о.о., Београд
GM plus cable д.о.о., Горњи Милановац
Телевизија спорта и здравља Сос канал плус д.о.о., Београд
ИН радио д.о.о., Нови Сад
Штампа радио и филм д.о.о., Бор
Sat-TV communications eksport-import д.о.о., Пожаревац
клик-комерц д.о.о., Горњи Милановац
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26.03.2020 Конзум Лав д.о.о., Ужице
26.03.2020 Istok Company д.о.о., Салаш
27.03.2020 Топ ФМ д.о.о., Београд
27.03.2020 ОК радио д.о.о., Врање
27.03.2020 Радиотелевизија Панчево д.о.о., Панчево
27.03.2020 Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад
27.03.2020 Naxi д.о.о., Београд
27.03.2020 Зоран Николић пр агенција за производњу радио и телевизијских
програма Студио 101, Зајечар
27.03.2020 Б92 д.о.о., Београд
27.03.2020 Play radio д.о.о., Београд
27.03.2020 Прва телевизија д.о.о., Београд
27.03.2020 Нс-Ас д.о.о., Нови Сад
27.03.2020 Радио телевизија Крушевац д.о.о., Крушевац
28.03.2020 ГМЦ-Траде д.о.о., Лазаревац
28.03.2020 Радиотелевизија Колубара инфо д.о.о., Лајковац
29.03.2020 Панда радио д.о.о., Кањижа
30.03.2020 Радио и телевизија Канал-М д.о.о., Параћин
30.03.2020 Радио и телевизија Трстеник д.о.о., Трстеник
30.03.2020 Банкер д.о.о., Ниш
30.03.2020 Радио Талас д.о.о., Ниш
31.03.2020 П канал д.о.о., Пирот
31.03.2020 РТВ М д.о.о., Књажевац
01.04.2020 Коперникус радио телевизија Јагодина д.о.о., Јагодина
01.04.2020 Коперникус радио телевизија Шид д.о.о., шид
01.04.2020 Коперникус радио телевизија Рашка д.о.о., Рашка
01.04.2020 Kopernikus Cable Network д.о.о., Ниш
01.04.2020 kolubara press д.о.о., Лазаревац
01.04.2020 Радио телевизија Крајина д.о.о., Бор
03.04.2020 Телевизија Телемарк д.о.о., Чачак
06.04.2020 Вести и радио д.о.о., Ужице
15.04.2020 Телевизија Рубин д.о.о., Кикинда
20.04.2020 Linea Electronics д.о.о., Нови Сад
12.05.2020 Радио С д.о.о., Београд
19.03.2020 Pink International Company д.о.о., Београд
30.03.2020 Minacord Media д.о.о., Београд
13.04.2020 Инфо Центар д.о.о., Тутин
12.05.2020 Index д.о.o., Београд
12.05.2020 Пингвин д.о.о., Београд
12.05.2020 Spirit Sound MFM д.о.о., Београд
Предлог Финансијске службе је: да се пружаоцима медијске услуге, који су
поднели благовремено захев за одлагање плаћања накнада за пружање медијске услуге
које доспевају у периоду март – мај 2020.године упути допис да накнаду за период март
– мај 2020. године исплате до краја 2020. године
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
Налаже се стручној служби да пружаоцима медијске услуге, који су
благовремено поднели захтев за одлагање плаћања накнада за пружање медијске услуге
које доспевају у периоду март – мај 2020.године упути допис да накнаду за период март
– мај 2020. године исплате до краја 2020. године.

16. Информација о достављању Извештаја независног ревизора о извршеној
ревизији финансијских извештаја за 2018. годину, Годишњег извештаја о
раду и пословању зa 2018. годину, Финансијског извештаја за период
јануар-март 2019. године, Записника о доношењу одлуке Управног одбора
без одржавања седнице од 17.04.2019. године, Записника са 200. седнице
Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“;
Извештај Правне службе:
Одредбом члана 51. Закона о Јавним медијским сервисима („Сл. гласник РС“ бр.
83/2014 и 103/2015) прописано је да Јавна медијска установа Радио-телевизија
Војводине једном годишње Савету Регулатора ради информисања подноси извештај о
раду и пословању за претходну годину. Дана 01.07.2019. године ЈМУ РТВ је Регулатору
доставила Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја
за 2018. годину, Годишњег извештаја о раду и пословању за 2018.
Годину,Финансијског извештаја за период јануар-март 2019. Године, Записника о
доношењу одлуке Управног одбора без одржавања седнице од 17.04.2019. године,
Записника са 200. Седнице Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија
Војводине“.
Годишњи извештај о раду и пословању за 2018. годину садржи податке о
структури емитованог програма, броју емисија и минутажа током 2018. године,
извештај о раду и пословању за 2018. годину програма на мађарском језику, податке о
редакцијама по програмима, финансијски извештај у периоду 01.01-31.12.2019. године
са билансом успеха, приходима, структуром наплаћене реализације и пословним
расходима.
У записнику са ванседничног одлучивања Управног одбора од 17.04.2019.
године наведено је да је УО дао сагласност Генералном директору за закључење
Споразума о регулисању међусобних права и обавеза са ЈП ЕТВ.
У записнику са ванседничног одлучивања Управног одбора од 22.05.2019.
године наведено је да је УО РТВ дао сагласност на Правилник о изменама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији послова ЈМУ РТВ, Поповић Милад је
именован за вд главног и одговорног уредника (у даљем тексту: глодур) до именовања
кандидата по расписаном јавном конкурсу, Ерег Держе је именован за вд глодур Другог
програма радија РТВ до именовања кандидата по расписаном јавном конкурсу, Мартин
Атила је именован за вд глодур Другог програма телевизије ЈМУ РТВ до именовања
кандидата по расписаном јавном конкурсу и Крањц Клара за вд глодур РТВ програма
интернет О радија до именовања кандидата по расписаном јавном конкурсу.
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Дана 10.03.2020 године, Финансијска служба је информисала Правну службу да
их је ЈМУ РТВ обавестила да није било унакрсног субвенционисања и да су јавним
средствима финансирани искључиво програмски садржаји од јавног интереса
Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом.

17. Информација о достављању Извештаја независног овлашћеног ревизора за
2018. годину и Извештаја о пословању за 2018. годину које је усвојио
Управни одбор Јавне медијске установе Радио-телевизија Србије;
Дана 26.07.2019. године ЈМУ РТС је Регулатору доставила Извештај независног
овлашћеног ревизора за 2018. годину и Извештај о пословању за 2018. годину.
Годишњи извештај о пословању за 2018. годину садржи податке програмским
резултатима, гледаности, а финансијски извештај податке о приходима, расходима,
билансу стања и правцу даљих активности.
Дана 10.03.2020 године, Финансијска служба је информисала Правну службу
да их је ЈМУ РТС обавестила да није било унакрсног субвенционисања и да су јавном
средствима финансирани искључиво програмски садржаји од јавног интереса
Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом.

18. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева „Rom press“ д.о.о., Београд
– TV Info 24 за проширење зоне покривања;
Извештај Службе:
Удружење за информисање путем електронских и принтаних медија „Rom press“
д.о.о. из Београда, Џона Кенедија 51 - TV Info 24 (у даљем тексту : TV Info 24), поднело
је захтев Регулатору за добијање сагласности за приступ другом мултиплексу у зони
расподеле Цер -Маљен, будући да би се проширивањем зоне полкривања омогућило
већем броју коминтената оглашавање у рекламном простору TV Info 24, што би
обезбедило знатно бољу финансијску самоодрживост. Такође, проширивањем зоне
покривања на алотмент Цер-Маљен, омогућили би операторима електронских
комуникационих мрежа преузимање сигнала и даљу дистрибуцију у Западној Србији.
Стручна служба је од ЈП Емисиона техника и везе затражила информације о
томе да ли су вршена мерења у зони расподеле Рудник-Црни врх, за које је Регулатор
доделио право приступа TV Info 24, у склду са издатом дозволом бр.549/2019-2 од
14.11.2019. године, односно да ли постоје техничке могућности да се TV Info 24 додели
право приступа алотменту Цер Маљен, уколико Савет Регулатора дозволи прошиње
наведеном пружаоцу медијске услуге, на суседну зону расподеле.
ЈП Емисиона техника и везе је 12.12.2019. године, доставило одговор у којем
наводи да и софтверским и мерењима на терену, зона покривања TV Info 24, одговара
издатој дозволи, а да уколико Савет Регулатора уважи аргументацију TV Info 24 за
проширење зоне покривања, постоје техничке могућности за доделу права приступа у
алотменту Цер- Маљен
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
Одбија се захтев „Rom press“ д.о.о. из Београда, Џона Кенедија 51 - TV Info 24,
за проширење зоне покривања на алотмент Цер-Маљен.

19. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружање медијске услуге за пружаоца медијске услуге Радио Телевизија
Kрушевац д.о.о., Крушевац – ТВ Крушевац;
Дана 05. марта 2020. године, оператор електронске комуникационе мреже „Exe
Net“ д.о.о. из Ниша доставио је преглед подручја и броја корисника ТВ Канала, које као
оператор нуди својим корисницима. На основу увида у документацију, заведену под
бројем 05-2947/16/20 45 утврђено је да је дошло до промене броја корисника услуга
дистрибуције медијских садржаја пакета у којима се налази пружалац медијске услуге
„Радио Телевизија Kрушевац“ д.о.о. из Крушевца – ТВ Крушевац тако да су се стекли
услови да се за ТВ Крушевац промени Привремено решење број. КН/76-1415/17 од 21.
04. 2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге утврђена висина накнаде за
пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем електронске комуникационе
мреже(кабловски дистрибутивни системи,IPTV и др.)
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Утврђује се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К76: „Радио Телевизија Kрушевац“ д.о.о. из Крушевца,
Трг Косовских јунака 6 – ТВ Крушевац, МБ 07194455 почев од 21.5. 2020. године, у
износу од 7.972,38 динара.
Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења,
плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1.
изреке решења и то износ од 664,37 динара до петог у месецу за текући месец, на рачун
Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања:
Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог решења.

20. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружање медијске услуге за пружаоца медијске услуге Радио Телевизија
Шумадија д.о.о., Аранђеловац – РТШ;
Дана 05. марта 2020. године, оператор електронске комуникационе мреже „Exe Net“
д.о.о. из Ниша доставио је преглед подручја и броја корисника ТВ Канала, које као
оператор нуди својим корисницима. На основу увида у документацију, заведену под
бројем 05-2947/16/20 45 утврђено је да је дошло до промене броја корисника услуга
дистрибуције медијских садржаја пакета у којима се налази пружалац медијске услуге
„Радио Телевизија Шумадија“ д.о.о. из Аранђеловца – РТШ тако да су се стекли услови
да се за РТШ промени Привремено решење број. КН/125-1266/17 од 21. 04. 2017.
године, којим је пружаоцу медијске услуге утврђена висина накнаде за пружање
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медијске услуге телевизијског емитовања путем електронске комуникационе мреже
(кабловски дистрибутивни системи,IPTV и др.)
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Утврђује се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К125: „Радио Телевизија Шумадија“ д.о.о. из
Аранђеловца, ул. Кнеза Михаила 108 - РТШ, МБ 07122802 почев од 21.5.2020. године, у
износу од 8.581,35 динара.
Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења,
плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1.
изреке решења и то износ од 715,11 динара до петог у месецу за текући месец, на рачун
Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања:
Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог решења.

21. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружање медијске услуге за пружаоца медијске услуге Телевизија Фрушка
гора д.о.о., Рума – ТВ Фрушка гора;
Дана 05. марта 2020. године, оператор електронске комуникационе мреже „Exe
Net“ д.о.о. из Ниша доставио је преглед подручја и броја корисника ТВ Канала, које
као оператор нуди својим корисницима. На основу увида у документацију, заведену
под бројем 05-2947/16/20 45 утврђено је да је дошло до промене броја корисника
услуга дистрибуције медијских садржаја пакета у којима се налази пружалац медијске
услуге Друштво са ограниченом одговорношћу „Телевизија Фрушка гора” из Руме -ТВ
Фрушка гора тако да су се стекли услови да се за ТВ Фрушку гору промени
Привремено решење број. КН/206-1336/17 од 21. 04. 2017. године, којим је пружаоцу
медијске услуге утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге телевизијског
емитовања путем електронске комуникационе мреже(кабловски дистрибутивни
системи,IPTV и др.)
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Утврђује се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К206: Друштво са ограниченом одговорношћу
„Телевизија Фрушка гора” из Руме, ул. Главна 172а-ТВ Фрушка гора, МБ 21141453,
почев од 21.5.2020. године, у износу од 59.937,21 динара.
Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења,
плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1.
изреке решења и то износ од 4.994,77 динара до петог у месецу за текући месец, на
рачун Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха
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плаћања: Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог
решења.

22. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружање медијске услуге за пружаоца медијске услуге Радио - Tелевизија
Бујановац“ д.о.о., Бујановац – ТВ Бујановац;
Дана 05. марта 2020. године, оператор електронске комуникационе мреже „Exe
Net“ д.о.о. из Ниша доставио је преглед подручја и броја корисника ТВ Канала, које као
оператор нуди својим корисницима. На основу увида у документацију, заведену под
бројем 05-2947/16/20-45 утврђено је да је дошло до промене броја корисника услуга
дистрибуције медијских садржаја пакета у којима се налази пружалац медијске услуге
„Радио - Tелевизија Бујановац“ д.о.о. из Бујановца, Карађорђев трг бб- ТВ Бујановац
тако да су се стекли услови да се за ТВ Бујановац промени Привремено решење број.
КН/274-1479/17 од 21. 04. 2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге утврђена
висина накнаде за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем
електронске комуникационе мреже(кабловски дистрибутивни системи, IPTV и др.)
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Утврђује се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К274: „Радио - Tелевизија Бујановац“ д.о.о. из
Бујановца, Карађорђев трг бб- ТВ Бујановац, МБ 17032917 почев од 21.5. 2020. године,
у износу од 1.916,59 динара.
Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења,
плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1.
изреке решења и то износ од 159,72 динара до петог у месецу за текући месец, на рачун
Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања:
Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог решења.

23. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружање медијске услуге за пружаоца медијске услуге Предузеће за
маркетинг и издавачку делатност и РТВ продукцију GMS International
д.о.о., Београд – Туризам + ТВ;
Дана 05. марта 2020. године, оператор електронске комуникационе мреже „Exe
Net“ д.о.о. из Ниша доставио је преглед подручја и броја корисника ТВ Канала, које као
оператор нуди својим корисницима. На основу увида у документацију, заведену под
бројем 05-2947/16/20-45 утврђено је да је дошло до промене броја корисника услуга
дистрибуције медијских садржаја пакета у којима се налази пружалац медијске услуге
Предузеће за маркетинг и издавачку делатност и РТВ продукцију „GMS
International“д.о.о. из Београда - Туризам + ТВ тако да су се стекли услови да се за
Врањску плус промени Привремено решење број. КН/389-12561/18 од 26. 12. 2018.
године, којим је пружаоцу медијске услуге утврђена висина накнаде за пружање
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медијске услуге телевизијског емитовања путем
мреже(кабловски дистрибутивни системи,IPTV и др.)

електронске

комуникационе

Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Утврђује се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К389: Предузеће за маркетинг и издавачку делатност и
РТВ продукцију „GMS International“д.о.о. из Београда, ул. Тимочка бр.8- Туризам + ТВ,
МБ 17450298 почев од 21.5. 2020. године, у износу од 187.469,01 динара.
Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења,
плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1.
изреке решења и то износ од 15.622,42 динара до петог у месецу за текући месец, на
рачун Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха
плаћања: Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог
решења.

24. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружање медијске услуге за пружаоца медијске услуге Радиотелевизија
Панчево д.о.о., Панчево – Дунав телевизија;
„Радиотелевизија Панчево“ д.о.о. из Панчева, ул. Николе Ђурковића бр.1- Дунав
Телевизија, је у складу са одредбом члана 84. Закона о електронским медијима,
доставила је Регулатору у року од 30 дана од дана пријема дозволе, уговор са
оператором електронске комуникационе мреже за дистрибуцију медијских садржаја.
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Утврђује се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К456: „Радиотелевизија Панчево“ д.о.о. из Панчева, ул.
Николе Ђурковића бр.1- Дунав Телевизија, МБ 08393346 почев од 21.5. 2020. године ,у
износу од 910,00 динара.
Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења,
плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1.
изреке решења и то износ 75,83 динара

25. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружање медијске услуге за пружаоца медијске услуге Врањска плус д.о.о.,
Врање – Врањска плус;
Дана 05. марта 2020. године, оператор електронске комуникационе мреже „Exe
Net“ д.о.о. из Ниша доставио је преглед подручја и броја корисника ТВ Канала, које као
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оператор нуди својим корисницима. На основу увида у документацију, заведену под
бројем 05-2947/16/20 45 утврђено је да је дошло до промене броја корисника услуга
дистрибуције медијских садржаја пакета у којима се налази пружалац медијске услуге
„ВРАЊСКА ПЛУС“ д.о.о. из Врања - Врањска плус тако да су се стекли услови да се за
Врањску плус промени Привремено решење број. КН/230-1270/17 од 21. 04. 2017.
године, којим је пружаоцу медијске услуге утврђена висина накнаде за пружање
медијске услуге телевизијског емитовања путем електронске комуникационе мреже
(кабловски дистрибутивни системи,IPTV и др.)
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Утврђује се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К230: „ВРАЊСКА ПЛУС“ д.о.о. из Врања, ул. Оца
Јустина Поповића 3/3- Врањска плус, МБ 21167924 почев од 21.5. 2020. године, у
износу од14.859,90 динара.
Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења,
плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1.
изреке решења и то износ од 1.238,33 динара до петог у месецу за текући месец, на
рачун Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха
плаћања: Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог
решења.

26. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
пружање медијске услуге за пружаоца медијске услуге Круна д.о.о.,
Јежевица – Радио Гуча 87,7;
На седници одржаној 13. марта 2019. године, Савет Регулатора је донео одлуку о
издавању дозволе за пружање медијске услуге радија, путем терестричког преноса
Д.о.о. „Круна Јежевица“ из Јежевице -Радио Гуча 87,7 .Како је Регулаторна агенција за
телекомуникације и поштанске услуге дана 11.03.2020 године, доставила Дозволу за
коришћење ради-фреквенција од 09.03.2020.године, стекли су се услови да се Радио
Гучи 87,7 изда дозвола за пружање медијске услуге радија као и да се донесе решење о
плаћању накнаде за пружање медијске услуге.
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Утврђује се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге радија коју је
дужан да плаћа пружалац медијске услуге Д.о.о. „Круна Јежевица“ из Јежевице,
Јежевица бб-Радио Гуча 87,7,МБ 06082769, бр. Дозволе за пружање медијске услуге
556/2020, почев од 21.5.2020. године па убудуће док за то постоје законски услови, у
укупном износу од 506,25 динара

25

Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења,
плати за првих шест месеци пружања медијске услуге 1/2 годишње накнаде за пружање
медијске услуге из става 1. изреке решења,умањену за износ депозита,тако да је
потребно да уплати износ од 127.13 динара у року од осам дана од дана пријема
дозволе за пружање медијске услуге и овог решења, на рачун Регулаторног тела за
електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања: Уплата шестомесечне
накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог решења.

27. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске
услуге радија за пружаоца медијске услуге Adria Media Group д.о.о.,
Београд – Курир телевизија;
„Adria Media Goup“ д.о.о. из Београда - Курир Телевизија, је у складу са
одредбом члана 84. Закона о електронским медијима, доставила Регулатору, у року од
30 дана од дана пријема дозволе, уговор са оператором електронске комуникационе
мреже за дистрибуцију медијских садржаја. Увидом у документацију, утврђено је да
пружалац медијске услуге Курир телевизија свој медијски садржај дистрибуира на
подручју Републике Србије.
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Утврђује се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К457: „Adria Media Goup“ д.о.о. из Београда, ул.
Влајковићева бр. 8- Курир Телевизија, МБ 17572423 почев од 21.5.2020.2020. године ,у
износу од 244.245,57 динара.
Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења,
плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1.
изреке решења и то износ од 20.353,79 динара до петог у месецу за текући месец, на
рачун Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха
плаћања: Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог
решења.

28. Разматрање и доношење одлуке по пријави Мирјана Зубер, поднетој у вези
са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске
услуге Pink International Company д.о.о., Београд;
Извештај Правне службе:
Дана 10.01.2020. године Мријана Зубер поднела је пријаву против пружаоца
медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company
д.о.о., Београд због тога што је емитовао програмски садржај који је подносилац
пријаве окарактерисао као говор мржње. Чланом 26. Закона о електронским медијима
("Сл. гласник РС", бр. 83/2014, 6/2016) прописано је да физичка и правна лица имају
право да подносе пријаве Регулатору у вези са програмским садржајима пружалаца
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медијских услуга, ако сматрају да се тим садржајима вређају или угрожавају њихови
лични интереси или општи интерес.
Како је пријава, заведена код Регулаторног тела за електронске медије (у даљем
тексту: Регулатор) под бројем 07-63/20 садржала формалне недостатке, односно
непотпуне податке, то је Регулатор дана 07.02.2020. године доставио подносиоцу
пријаве налог за допуну бр. 07-63/20-1. Наведеним налогом наложено је подносиоцу
пријаве да у року од 8 (осам) дана од дана пријема налога у складу са чланом 4. став 3.
Правилника о начину изрицања мера пружаоцима медијских услуга („Сл. гласник РС“
бр. 25/2015) допуни пријаву следећим подацима: пун назив пружаоца медијске услуге
на чији програмски садржај се односи пријава, дан и час емитовања програмског
садржаја на који се пријава односи, наводе којим се вређају или угрожавају лични
интереси подносиоца пријаве или општи интерес, име, презиме и адресу физичког
лица, односно назив и седиште правног лица подносиоца пријаве и потпис физичког
лица, односно потпис овлашћеног лица и печат правног лица подносиоца пријаве.
Чланом 59. став 2. Закона о општем управном поступку прописано је да ако поднесак
не буде уређен у року, орган решењем одбацује поднесак. Имајући у виду да
подносилац пријаве није уредио пријаву у остављеном року, то је предлог да се донесе
одлука о одбацивању пријаве као неуредне.
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
ОДБАЦУЈЕ СЕ пријава Мирјане Зубер поднета у вези са програмским садржајем
емитованим на програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и
маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд, Незнаног јунака 1, као неуредна.

29. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге
издате на основу захтева Удружење за регионалну комуникацију Урко,
Пачир – ТВ Пачир, у складу са чланом 88. Закона о електронским
медијима;
Извештај Правне службе:
Према Регистру пружалаца медијских услуга, пружалац медијске услуге
Удружења за регионалну комуникацију "Урко", Пачир, ул. Лењинова 33- ТВ Пачир
ималац је дозволе број К 102 од 04.04.2012. године за пружање опште медијске услуге
путем кабловске, сателитске и IPTV електронске комуникационе мреже. Рок важења
дозволе до 04.04.2020. године. Пружалац медијске услуге ТВ Пачир је поднеo захтев за
продужење дозволе за пружање медијске услуге шест месеци пре њеног истека, сходно
члану 88. став 2. Закона о електронским медијима. Увидом у списе предмета, Правна
служба и Служба за надзор и анализу програма емитера Регулатора су сачиниле
извештаје на основу којих је утврђено да ТВ Пачир испуњава све услове за продужење
дозволе издате на основу захтева, сходно члану 88. став 3. Закона о електронским
медијима. (појединачни извештаји наведених служби се налазе у прилогу).
ТВ Пачир као аудио-визуелна медијска услуга цивилног сектора, ослобођена је
плаћања накнаде, сходно члану 73. став 6. Закона о електронским медијима.
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Предлог Правне службе да се пружаоцу медијске услуге Удружење за
регионалну комуникацију "Урко", Пачир - ТВ Пачир продужи дозвола за пружање
медијске услуге К102 од 04.04.2012. године, сходно члану 88. Закона о електронским
медијима
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Продужава се дозвола за пружање медијске услуге К 102 од 04.04.2012. године,
пружаоцу медијске услуге Удружење за регионалну комуникацију "Урко", Пачир, ул.
Лењинова 33-ТВ Пачир, сходно члану 88. Закона о електронским медијима.

30. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге
издате на основу захтева Radnja za televizijske i radio aktivnosti Pro media
Friđeš Irmenji pr, Сента – Pro media Senta, у складу са чланом 88. Закона о
електронским медијима;
Извештај Правне службе:
Према Регистру пружалаца медијских услуга, пружалац медијске услуге Radnja
za televizijske i radio aktivnosti Pro media Friđeš Irmenji pr, Senta - Pro media Senta, ималац
је дозволе број К 103 од 04.04.2012. године за пружање специјализоване медијске
услуге путем кабловске, сателитске и IPTV електронске комуникационе мреже. Рок
важења дозволе до 04.04.2020. године. Увидом у списе предмета, Правна служба,
Служба за надзор и анализу програма емитера и Финансијска служба Регулатора су
сачиниле извештаје на основу којих је утврђено да Pro media Senta испуњава све услове
за продужење дозволе издате на основу захтева, сходно члану 88. став 3. Закона о
електронским медијима. (појединачни извештаји наведених служби се налазе у
прилогу).
Предлог Правне службе да се пружаоцу медијске услуге Radnja za televizijske i
radio aktivnosti Pro media Friđeš Irmenji pr, Сента - Pro media Senta продужи дозвола за
пружање медијске услуге К 102 од 04.04.2012. године, сходно члану 88. Закона о
електронским медијима.
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Продужава се дозвола за пружање медијске услуге К 102 од 04.04.2012. године
ПМУ Radnja za televizijske i radio aktivnosti Pro media Friđeš Irmenji pr, Сента, ул.
Главни трг бр. 6 - Pro media Senta, сходно члану 88. Закона о електронским медијима.

31. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге
издате на основу захтева Radnja za televizijske i radio aktivnosti Pro media
Friđeš Irmenji pr, Сента – Pro media Ada, у складу са чланом 88. Закона о
електронским медијима;
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Извештај Правне службе:
Према Регистру пружалаца медијских услуга, пружалац медијске услуге Radnja
za televizijske i radio aktivnosti Pro media Friđeš Irmenji pr, Сента - Pro media Ada, ималац
је дозволе број К 104 од 04.04.2012. године за пружање специјализоване медијске
услуге путем кабловске, сателитске и IPTV електронске комуникационе мреже. Рок
важења дозволе до 04.04.2020. године. Увидом у списе предмета, Правна служба,
Служба за надзор и анализу програма емитера и Финансијска служба Регулатора су
сачиниле извештаје на основу којих је утврђено да Pro media Ada испуњава све услове
за продужење дозволе издате на основу захтева, сходно члану 88. став 3. Закона о
електронским медијима. (појединачни извештаји наведених служби се налазе у
прилогу).
Предлог Правне службе да се пружаоцу медијске услуге Radnja za televizijske i
radio aktivnosti Pro media Friđeš Irmenji pr, Сента - Pro media Ada продужи дозвола за
пружање медијске услуге К 103 од 04.04.2012. године, сходно члану 88. Закона о
електронским медијима.
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Продужава се дозвола за пружање медијске услуге К 103 од 04.04.2012. године
пружаоцу медијске услуге Radnja za televizijske i radio aktivnosti Pro media Friđeš Irmenji
pr, Сента, ул. Главни трг бр. 6 - Pro media Ada, сходно члану 88. Закона о електронским
медијима.

32. Разматрање захтева и доношење одлуке о издавању дозволе за пружање
медијске услуге на основу захтева Fajterco д.о.о., Београд – Fajter (F1),
сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
Извештај Правне службе:
У складу са чланом 82. Закона о електронским медијима, пружалац медијске
услуге Fajterco д.о.о. Београд- Палилула – Fajter (F1), поднео је дана 11.05.2020. године
Регулаторном телу за електронске медије (у даљем тексту: Регулатору) захтев бр. 05823/20 за издавање дозволе за пружање медијске услуге путем кабловске, сателитске и
IPTV електронске мреже.
На основу достављене документације утврђено је следеће:
НАЗИВ ПРУЖАОЦА МЕДИЈСКЕ
УСЛУГЕ
Назив медијске услуге

Fajterco д.о.о. Београд- Палилула
Fajter (F1)
Грге Андријановића I/6, БеоградПалилула
Делиградска 18, Београд
21046914
108679694
6020- Производња и емитовање
телевизијског програма

Седиште и адреса правног лица
Адреса студија
Матични број
ПИБ
Шифра делатности пружаоца медијске
услуге
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011/2453-396
060/100-3001
011/245-3396
office@fajter.rs
www.777.fajter.rs

Телефон
Факс
Електронска пошта
Веб-сајт
Име и презиме лица одговорног за
заступање пружаоца медијске услуге
Име и презиме главног и одговорног
уредника пружаоца медијске услуге
Власничка структура пружаоца
медијске услуге
Садржај медијске услуге (члан 43. став
2. Закона о електронским медијима)
Заштићена услуга (члан 4 тачка 20)
Рок важења дозволе

Стефан Блажић
Радисав Родић
Novinsko izdavačko društvo Fajter d.o.o.
Beograd- Palilula -100%
општа медијска услуга
/
oд .2020.године до .....2028.године

Персонална структура: 21 запослен.
Програмски елаборат са разрађеним програмским концептом у коме се наводи:
- врста медијске услуге према садржају: општа медијска услуга;
- циљна група којој је програм намењен: целокупна популација;
- језик, односно језици на којима ће се се програм емитовати: српски;
- квантитативан однос између појединих врста програма који је процентуално
изражен и опис који ће програмски садржаји бити обухваћени појединим
врстама програма (информативни 45%, спортски 5%, научни 5%, документарни
30%, културни програм 5%);
- удео сопствене продукције 60%;
- удео европских аудиовизуелних дела 100%;
- удео европских аудиовизуелних дела независне продукције 40%;
- удео телевизијског оглашавања 5%.
Напомена: У циљу транспарентности власничке структуре подносиоца захтева,
напомињем да је оснивач оснивача подносиоца захтева, тачније оснивач Novinskog
izdavačkog društva Fajter d.o.o. страно правно лице Fajter LTD, Aldersgate St. Pauls 200,
London, Velika Britanija.
С обзиром да је поднети захтев у складу са чланом 82. Закона о електронским
медијима, Правна служба предлаже да се изда дозвола за пружање медијске услуге на
основу захтева Fajterco д.о.о. Београд- Палилула – Fajter (F1), сходно члану 83. Закона о
електронским медијима
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Fajterco д.о.о.
Београд- Палилула, ул. Грге Андријановића I/6, Београд-Палилула – Fajter (F1), сходно
члану 83. Закона о електронским медијима.
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33. Разматрање захтева и доношење одлуке о издавању дозволе за пружање
медијске услуге на основу захтева Arena Channels Group д.о.о. Београд –
Arena Fight, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
Извештај Правне службе:
У складу са чланом 82. Закона о електронским медијима, пружалац медијске
услуге Arena Channels Group društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd – Arena Fight,
поднео је дана 11.05.2020. године Регулаторном телу за електронске медије (у даљем
тексту: Регулатору) захтев бр. 05-824/20 за издавање дозволе за пружање медијске
услуге путем кабловске, сателитске и IPTV електронске мреже.
На основу достављене документације утврђено је следеће:
Arena Channels Group društvo sa
ograničenom odgovornošću Beograd
Arena Fight
Милутина Миланковића 9а, Нови
Београд
Милутина Миланковића 9а, Нови
Београд
20510293
106013385

НАЗИВ ПРУЖАОЦА МЕДИЈСКЕ
УСЛУГЕ
Назив медијске услуге
Седиште и адреса правног лица
Адреса студија
Матични број
ПИБ
Шифра делатности пружаоца медијске
услуге
Телефон
Факс
Електронска пошта
Веб-сајт
Име и презиме лица одговорног за
заступање пружаоца медијске услуге
Име и презиме главног и одговорног
уредника пружаоца медијске услуге
Власничка структура пружаоца
медијске услуге
Садржај медијске услуге (члан 43. став
2. Закона о електронским медијима)
Заштићена услуга (члан 4 тачка 20)
Рок важења дозволе

-

6110- кабловске телекомуникације
011/353-5600
/
rade.gojsovic@tvarenasport.com
/
Небојша Жугић
Зоран Пањковић
Предузеће за телекомуникације Телеком
Србија а.д. Београд -100%
специјализована медијска услуга
/
oд .2020.године до .....2028.године

Персонална структура: 1 запослен а остали новинари по потреби.
Програмски елаборат са разрађеним програмским концептом у коме се наводи:
врста медијске услуге према садржају: специјализована медијска услуга;
циљна група којој је програм намењен: целокупна популација;
језик, односно језици на којима ће се се програм емитовати: српски;
квантитативан однос између појединих врста програма који је процентуално
изражен и опис који ће програмски садржаји бити обухваћени појединим
врстама програма (спортски програм 100%);
удео телевизијског оглашавања до 20%.
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С обзиром да је поднети захтев у складу са чланом 82. Закона о електронским
медијима, Правна служба предлаже да се изда дозвола за пружање медијске услуге на
основу захтева Arena Channels Group društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd –
Arena Fight, сходно члану 83. Закона о електронским медијима.
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Arena Channels
Group društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, ул. Милутина Миланковића 9а,
Нови Београд – Arena Fight, сходно члану 83. Закона о електронским медијима.

34. Разматрање и доношење одлуке о понављању поступка по службеној
дужности у којем је донета одлука да се одобри промена власничке
структуре ПМУ Kitchen TV д.о.о. Београд-Стари Град - Kitchen TV;
Извештај Правне службе:
Савет Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тесту: Регулатор) је
дана 27.02.2020. године донео Решење бр. 05-289/20-3 којим се утврђује да планираном
променом власничке структуре ПМУ Привредно друштво за маркетинг видео
продукцију и услуге Kitchen TV д.о.о. Београд-Стари Град - Kitchen TV (у даљем
тексту: ПМУ) која би била извршена тако што би један од оснивача тог друштва са
уделом од 75 процента, Advance Media доо, Београд, пренео целокупан удео на будуће
основано друштво, које ће се регистровати под називом Advance TV доо Београд, неће
настати стање којим се нарушава медијски плурализам.
Дана 13.5.2020. године, ПМУ је обавестио Регулатора да није, у поступку
регистрације будућег привредног друштва и власника удела ПМУ пред Агенцијом за
привредне регистре, одобрено оснивање под називом Advance TV доо Београд, већ је
након измене назива и подношења новог захтева, одобрена регистрација под називом
Advance TV 2014 доо Београд. Власничка структура Advance TV 2014 доо Београд је
идентична оној коју је ПМУ пријавио Регулатору приликом обавештавања о
намераваној промени власничке структуре, а која би се односила и на Advance TV доо
Београд (Косанка Остојић, власник удела у износу од 20% и Синиша Ђокић, власник
удела у износу од 80%).
Чланом 176. став 1. тачка 1) Закона о општем управном поступку (,,Сл. гласник
РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) се прописује да поступак који је
окончан решењем против којег не може да се изјави жалба (коначно решење) се
понавља ако се сазна за нове чињенице или стекне могућност да се изведу нови докази
који би, сами или у вези са раније изнетим чињеницама или изведеним доказима, могли
да доведу до друкчијег решења.
Имајући у виду да је Регулатор сазнао за нове чињенице, као и да у
формалноправном смислу, горе наведено решење се не односи на правно лице Advance
TV 2014 доо Београд, а такође да је власничка структура наведеног правног лица
идентична оној коју је ПМУ пријавио Регулатору приликом обавештавања о
намераваној промени власничке структуре, Правна служба предлаже да Савет
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Регулатора донесе одлуку: Понавља се поступак по пријави бр. 05-289/20 о промени
власничке структуре у ПМУ Привредно друштво за маркетинг видео продукцију и
услуге Kitchen TV д.о.о. Београд-Стари Град - Kitchen TV.
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Понавља се поступак по пријави бр. 05-289/20 о промени власничке структуре у
ПМУ Привредно друштво за маркетинг видео продукцију и услуге Kitchen TV д.о.о.
Београд-Стари Град - Kitchen TV.

35. Разматрање и доношење одлуке у поновљеном поступку бр. 05-289/20 по
захтеву за одобрење промене власничке структуре ПМУ Kitchen TV д.о.о.
Београд-Стари Град - Kitchen TV;
Извештај Правне службе:
Савет Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Регулатор) је
дана 27.02.2020. године донео Решење бр. 05-289/20-3 којим се утврђује да планираном
променом власничке структуре ПМУ Привредно друштво за маркетинг видео
продукцију и услуге Kitchen TV д.о.о. Београд-Стари Град - Kitchen TV (у даљем
тексту: ПМУ) која би била извршена тако што би један од оснивача тог друштва са
уделом од 75 процента, Advance Media доо, Београд, пренео целокупан удео на будуће
основано друштво, које ће се регистровати под називом Advance TV доо Београд, неће
настати стање којим се нарушава медијски плурализам.
Дана 13.5.2020. године, ПМУ је обавестио Регулатора да није, у поступку
регистрације будућег привредног друштва и власника удела ПМУ пред Агенцијом за
привредне регистре, одобрено оснивање под називом Advance TV доо Београд, већ је
након измене назива и подношења новог захтева, одобрена регистрација под називом
Advance TV 2014 доо Београд-Раковица. Власничка структура Advance TV 2014 доо
Београд-Раковица је идентична оној коју је ПМУ пријавио Регулатору приликом
обавештавања о намераваној промени власничке структуре, а која би се односила и на
Advance TV доо Београд (Косанка Остојић, власник удела у износу од 20% и Синиша
Ђокић, власник удела у износу од 80%).
Чланом 176. став 1. тачка 1) Закона о општем управном поступку (,,Сл. гласник
РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) се прописује да поступак који је
окончан решењем против којег не може да се изјави жалба (коначно решење) понавља
се ако се сазна за нове чињенице или стекне могућност да се изведу нови докази који
би, сами или у вези са раније изнетим чињеницама или изведеним доказима, могли да
доведу до друкчијег решења.
Имајући у виду да је Регулатор сазнао за нове чињенице које би могле да доведу
до другачијег решења, Савет Регулатора је дозволио понављање поступка, имајући у
виду да су се стекли услови да се употребе нови докази и нове чињенице које би могле
довести до другачијег решења.
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У формалноправном смислу, горе наведено решење се не односи на правно лице
Advance TV 2014 доо Београд-Раковица. Такође, власничка структура наведеног
правног лица је идентична оној коју је ПМУ пријавио Регулатору приликом
обавештавања о намераваној промени власничке структуре.
ПМУ је доставио неопходну документацију којом се потврђују горе изнети
наводи, као и документацију којом се потврђује да извршеном променом власничке
структуре, тако што би један од досадашњих оснивача тог друштва Привредно друштво
за маркетинг видео-продукцију и услуге ,,ADVANCE MEDIA“ д.о.о. Београд-Раковица,
ул. Милутина Благојевића Шпанца бр. 2 са 75% удела у основном капиталу пренео свој
целокупан оснивачки удео на новоосновано привредно друштво Advance TV 2014 доо
Београд-Раковица, ул. Милутина Благојевића Шпанца бр. 2., не би настало стање којим
се нарушава медијски плурализам, сходно члану 45. став 1. алинеја 2. и члану 46. став
1. Закона о јавном информисању и медијима.
Имајући у виду све наведено, предлог одлуке Правне службе је: ПОНИШТАВА
СЕ Решење бр. 05-289/20-3 од 27.02.2020. године, којим се утврђује да планираном
променом власничке структуре пружаоца медијске услуге Привредно друштво за
маркетинг видео продукцију и услуге ,,Kitchen TV” д.о.о. из Београда, ул. Македонска
бр. 5 – Kitchen TV која би била извршена тако што би оснивач тог друштва Привредно
друштво за маркетинг видео-продукцију и услуге ,,Advance Media“ д.о.о. БеоградРаковица, ул. Милутина Благојевића Шпанца бр. 2 пренео свој целокупан оснивачки
удео у висини од 75% у капиталу друштва на новоосновано привредно друштво
,,Advance ТV“ д.о.о. Београд, ул. Милутина Благојевића Шпанца бр. 2, неће настати
стање којим се нарушава медијски плурализам.
УТВРЂУЈЕ СЕ да планираном променом власничке структуре пружаоца
медијске услуге Привредно друштво за маркетинг видео продукцију и услуге ,,Kitchen
TV” д.о.о. из Београда, ул. Македонска бр. 5 – Kitchen TV која би била извршена тако
што би оснивач тог друштва Привредно друштво за маркетинг видео-продукцију и
услуге ,,Advance Media“ д.о.о. Београд-Раковица, ул. Милутина Благојевића Шпанца бр.
2 пренео свој целокупан оснивачки удео у висини од 75% у капиталу друштва на
новоосновано привредно друштво ,,Advance ТV 2014“ д.о.о. Београд-Раковица, ул.
Милутина Благојевића Шпанца бр. 2, неће настати стање којим се нарушава медијски
плурализам.
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Поништава се Решење Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. 05289/20-3 од 27.02.2020. године, којим се утврђује да планираном променом власничке
структуре пружаоца медијске услуге Привредно друштво за маркетинг видео
продукцију и услуге ,, Kitchen TV” д.о.о. из Београда, ул. Македонска бр. 5 – Kitchen
TV која би била извршена тако што би оснивач тог друштва Привредно друштво за
маркетинг видео-продукцију и услуге ,,Advance Media“ д.о.о. Београд-Раковица, ул.
Милутина Благојевића Шпанца бр. 2 пренео свој целокупан оснивачки удео у висини
од 75% у капиталу друштва на новоосновано привредно друштво ,,Advance ТV“ д.о.о.
Београд, ул. Милутина Благојевића Шпанца бр. 2, неће настати стање којим се
нарушава медијски плурализам.
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Утврђује се да планираном променом власничке структуре пружаоца медијске
услуге Привредно друштво за маркетинг видео продукцију и услуге ,,Kitchen TV” д.о.о.
из Београда, ул. Македонска бр. 5 – Kitchen TV која би била извршена тако што би
оснивач тог друштва Привредно друштво за маркетинг видео-продукцију и услуге
,,Advance Media“ д.о.о. Београд-Раковица, ул. Милутина Благојевића Шпанца бр. 2
пренео свој целокупан оснивачки удео у висини од 75% у капиталу друштва на
новоосновано привредно друштво ,,Advance ТV 2014“ д.о.о. Београд-Раковица, ул.
Милутина Благојевића Шпанца бр. 2, неће настати стање којим се нарушава медијски
плурализам.

36. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Фондације Славко Ћурувија,
Београд да јој се призна својство странке у поступку по поднетој пријави
против пружаоца медијске услуге Kopernikus Cable Network d.o.o., Ниш-ТВ
К::ЦН 1;
Извештај Правне службе:
Дана 06.05.2020. године Фондација Славко Ћурувија је поднела пријаву због
угрожавања општег интереса против ТВ К::ЦН 1, а све у вези са непоштовањем
одредби Закона о електронским медијима и Правилника о заштити људских права у
области пружања медијских услуга.
Уз пријаву је поднет и захтев, у складу са чланом 93. Закона о општем управном
поступку, да се Фондацији Славко Ћурувија призна својство странке у поступку који се
покреће по службеној дужности због угрожавања општег интереса.
Правилником о начину изрицања мера пружаоцима медијских услуга се
прописују правила о начину поступања Регулаторног тела за електронске медије
(Регулатор) у поступку изрицања мера пружаоцима медијских услуга, због повреде
обавеза које се односе на програмски садржај, прописане чл. 47–71. Закона о
електронским медијима, као и због повреда услова који су садржани у дозволи или
одобрењу за пружање медијске услуге у складу са одредбама Закона.
Чланом 4. наведеног Правилника је прописано да пријаву у вези са програмским
садржајем пружаоца медијске услуге може поднети физичко или правно лице,
укључујући и пружаоца медијске услуге, ако сматра да се тим садржајем вређа или
угрожава његов лични интерес или општи интерес.
Чланом 5. став 3. Правилника је прописано да пријаву којом се указује на
вређање или угрожавање општег интереса, Регулатор узима у обзир приликом
покретања поступка по службеној дужности, у складу са одредбама Закона о општем
управном поступку.
Из наведених одредби следи да пријаву, коју физичко или правно лице поднесе,
а којом се указује на вређање или угрожавање општег интереса, Регулатор третира као
обавештење и узима у обзир приликом покретања поступка по службеној дужности,
док лице које је поднело такву пријаву, која се третира као обавештење, нема својство
странке у поступку изрицања мере.
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Чланом 44. Закона о општем управном поступку је прописано да странка у
управном поступку јесте физичко или правно лице чија је управна ствар предмет
управног поступка и свако друго физичко или правно лице на чија права, обавезе или
правне интересе може да утиче исход управног поступка.
У захтеву, који је поднела Фондација Славко Ћурувија да јој се призна својство
странке у поступку изрицања мере ПМУ К::ЦН 1, није наведен ниједан разлог нити
изнет доказ којим би се указало на постојање правног интереса да јој се призна својство
странке у поступку изрицања мере, а који се покреће по службеној дужности.
Фондација је била дужна да, као подносилац захтева, изнесе разлоге и доказе
због којих сматра да постоји правни интерес да јој се призна својство странке.
Имајући у виду да је Фондација Славко Ћурувија поднела пријаву којом се
указује на угрожавање општег интереса, које се у смислу горе наведеног Правилника
третира као обавештење, а сам поступак покреће по службеној дужности, као и да се не
може утврдити постојање правног интереса због којег би требало да јој се призна
својство странке, предлог Правне службе је да Савет донесе одлуку: Одбија се захтев
Фондацији Славко Ћурувија да јој се призна својство странке у поступку изрицања
мере ПМУ ТВ К::ЦН 1.
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Одбија се захтев Фондацији Славко Ћурувија, Београд да јој се призна својство
странке у поступку по поднетој пријави против пружаоца медијске услуге Kopernikus
Cable Network d.o.o., Ниш - ТВ К::ЦН 1.

37. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма пружаоца
медијске услуге Kopernikus Cable Network d.o.o., Ниш - ТВ К::CN о
објављивању емисија „Добро јутро са Ђуком“, „На крају дана са Ђуком“ и
„На вези са Ђуком и доношење одлуке“;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Фондација „Славко Ћурувија“, обратила се Регулатору због угрожавања општег
интереса од стране ТВ K::CN, тако што је објављивала емисије чији водитељ је
Владимир Ђукановић („Добро јутро с Ђуком“, „На крају дана са Ђуком“, „На вези са
Ђуком“). Емисија „На вези са Ђуком“ је“ контакт-емисија (укључења гледалаца), која
се емитује радним данима од 12 до 13 сати, приближног трајања 60-70 минута, коју
води Владимир Ђукановић, члан Главног одбора и посланик Српске напредне странке у
Скупштини Србије. Већи део емисије се састоји од Ђукановићевих монолога на тему
актуелних догађаја, који су најчешће политичког карактера. Тиме се емисија сврстава у
жанр информативног програма и програма актуелности.
Водитељски приступ је такав да се Ђукановић отворено и директно конфронтира
са својим политичким неистомошљеницима и политичким противницима. У неким
случајевима је реч о темама у којима се као актер појављује и сам Ђукановић.
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Транскрипт:
На вези са Ђуком, 15.4.2020.
Правне савете не могу да дам. И немојте да се јављате због тога. Овде причамо о
актуелној ситуацији, политичкој, глобалној, каквој год хоћете и зато је између
осталог емисија направљена...
На вези са Ђуком, 23.4.2020.
Оно што је мени занимљиво је пратити такозване опозиционе медије, то су Ђиласови
медији. Да будемо потпуно искрени. Ја не знам шта ти људи хоће. Имате у једном
моменту текстове који говоре како Вучић у страху од изборног колапса помера изборе
за јесен. А онда, испод таквог лудачког текста, један текст отприлике следеће
садржине – Вучић жели да што пре изборе како их не би одложио за касније, зна да ће
их касније изгубити.
На вези са Ђуком, 04.5.2020.
Прво то да те неко пита (Драгана Ђиласа) – како си дошао до тога да ту купиш
станчугу. Али ајде да оставимо то по страни. Са патетиком се прича да ти је неко
напао децу, нико ти није напао децу, твоју децу нико није ни поменуо. Али апсолутно
нико није поменуо Ђиласову децу. Али зато су ваши активисти, годинама већ, данима,
како год хоћете, константно помињала Вучићеву децу.
На вези са Ђуком, 05.5.2020
Само дан након што је цмиздрио над наводно страшним атаком над његовом децом
зато што му је неко са разгласа пуштао „Ђиласе, лопове“, иако му децу нико није ни
поменуо, ви имате директан атак поново на дете председника државе. И то именом и
презименом. На најдиректнији, најпримитивнији, најодвратнији начин такозвани
истраживачки портал, намерно наглашавам такозвани, јер то није никакав
истраживачки портал, нити су то неки новинари, то су такозвани новинари, КРИК,
покушавају сина председника Републике Данила Вучића да повежу са најгорим
криминалним миљеом, безмало да је део кавачког клана (...) Могу само да наслутим да
је по Ђиласовом налогу тако нешто учињено, не желим ништа да тврдим...
На вези са Ђуком, 07.5.2020
Најгоре што је он (Драган Ђилас) у том тексту, видевши ваљда да нема никакву
подршку то вече, нагрдио и своје савезнике из Савеза за Србију, јер сматра ваљда да
нису довољно заплакали.
Видећемо шта ће бити са емисијом, видећемо да ло ће је уопште бити с обзиром да
иде предизборна кампања, ови су се баш наврзли на ову телевизију... Узгред буди речено
волео бих да они направе овакву емисију да може неко да се јави слободно, па чак и с
дуге стране, да нам каже свашта. Али они то не смеју.
На вези са Ђуком, 11.05.2020
Нажалост, морам да вам кажем да ће нам ово бити задње, надам се не и последње
дружење бар до избора. С обзиром да је шефица РЕМ-а односно госпођа Оливера
Зекић изјавила да ће дати препоруку, не она - претпостављам да ће РЕМ сутра
изгласати да се ова емисија мора скинути са ове телевизије док траје предизборна
кампања јер сам ја кандидат на изборима. Ја ћу то морати да поштујем, не бих да
доводим ову дивну телевизију у проблем, иако морам да признам да је та одлука
толико неразумна и нерационална тим пре јер ова телевизија није у фокусу односно
није под надзором РЕМ-а, јер она има регионалну фреквенцију и углавном је кабловска.
Имајући у виду да је Владимир Ђукановић лице које је истакнути представник
политичке странке у смислу члана 9 става 4 Правилника о заштити људских права у
области пружања медијских услуга, не може бити водитељ, спикер или репортер у
вестима или програму актуелности (члан 9 ст. 4 Правилника: Лице које је функционер у
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органу јавне власти или функционер или истакнути представник одређене политичке
странке, не може бити водитељ, спикер или репортер у вестима или програму
актуелности.)
Закључак: Емисија „На вези са Ђуком“ у нескладу је са Правилником о заштити
људских права у области пружања медијских услуга, члан 9 ст. 4, што се одоси и на све
друге емисије вести и актуелности.
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак изрицање мере предвиђених Законом о електронским
медијима према пружаоцу медијске услуге Kopernikus Cabal Network doo, Niš-TV
K::CN.
Позвати представника ПМУ на следећу редовну седницу Савета.

38. Разматрање захтева ПМУ Буба Мара радио XXX д.о.о. Београд – Радио X
91,2, за допуну програмског елабората и доношење одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Буба Мара радио XXX д.о.о., Београд – Радио X 91,2, бр. дозволе 500/2012-4 од
10. јануара 2012. године. Пружалац специјализоване медијске услуге, линеарнотерестричког начина дистрибуције за Локално подручје-Лр 296/ Ковин.
Кратак садржај: Регулаторном телу за електронске медије, 30.12.2019.године,
дописом се обратио Радио X 91,2 радио са молбом за промену постојеће програмске
шеме, и истовремено је доставио предлог новог Програмског елабората, а Правна
Служба РЕМ-а затражила је од Служби за надзор и анализу оцену достављеног
Програмског елабората. Увидом у достављени Програмски елаборат, који, како се
наводи у допису, садржи промене програмских садржаја у односу на ранију
концепцију, а у вези са садржајем свих неопходних елемената, у смислу члана 5 став 1
тачка 14) Правилника о поступку издавања дозволе за пружање медијске услуге на
основу спроведеног јавног конкурса („Службени гласник РС“ бр.63/15), и то:
 податак о врсти медијске услуге према садржају, у смислу члана 43. став 2.
Закона о електронским медијима;
 планирано дневно трајање емитовања програма (колико сати програма ће дневно
бити емитовано);
 циљна група којој је програм намењен;
 језик, односно језици на којима ће се се програм емитовати;
 удео појединих врста програма (информативни, документарни, научнообразовни, забавни, ријалити, културно-уметнички, верски, филмски, серијски,
спортски, музички и дечји програм, програм за малолетнике и други програми) у
укупном програму, који је процентуално изражен, и опис који ће програмски
садржаји бити обухваћени појединим врстама програма;
 удео сопствене продукције укупно посматрано, али и по појединим врстама
програма;
 оквирна програмска шема по данима у недељи,
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установљено је следеће:
Пружалац медијске услуге (ПМУ) у приложеном Програмском елаборату наводи
да је емитовани програм по садржају медијске услуге „општа медијска услуга која
садржи информативне, спортске, забавне и друге садржаје“ у складу са чланом 43.ст. 2.
тачка 1. Закона о електронским медијима. Наведеним чланом се прописује да опште
медијске услуге обухватају информативне, образовне, културне, научне, спортске,
забавне и друге програмске садржаје – a увидом у измењени Програмски елаборат
установљено је да Радио X 91,2 емитовањем својих програмским садржаја поступа у
складу са чланом 43.став 2.тачка
ПМУ емитује целодневни програм, седам дана у недељи;
Програм је намењен свим слушаоцима на подручју које ПМУ покрива (Локално
подручје-Лр 296/ Ковин );
Програм се емитује на српском језику;
Програм ће бити произведен и емитован, углавном, у сопственој продукцији,
ПМУ је доставио оквирну програмску шему, збирно, за радне дане и за суботу и
недељу којом су предвиђени наведени програмски садржаји.
Из наведеног се може закључити да предочени Програмски елаборат Радио X
91,2 јесте у сагласности са чланом 5 став 1 тачка 14) Правилника о поступку издавања
дозволе за пружање медијске услуге на основу спроведеног јавног конкурса, кад је у
питању податак о врсти медијске услуге према садржају, у смислу члана 43. став 2.
Закона о електронским медијима, којим се прописује да опште медијске услуге
обухватају информативне, образовне, културне, научне, спортске, забавне и друге
програмске садржаје.
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се захтев пружаоца медијске услуге Буба Мара радио XXX д.о.о., Београд
– Радио X 91,2, за допуну програмског елабората.

39. Разматрање захтева пружаоца медијске услуге Импрес д.о.о., Бачка Топола
– Наш ММ радио 97,8, за промену програмског елабората и доношење
одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Радио Тренд 97,8 поднео је Регулаторном телу за електронске медије предлог
усаглашене шеме и измене у програмском елаборату које би наступиле након промене
идентификационог знака, а у складу са чланом 49. и чланом 86. Закона о електронским
медијима о добијању сагласности за промену идентификационе ознаке пружиоца
медијске услуге. Нови назив радио ПМУ био би ''Наш ММ радио 97,8''.
Након анализе предлога и измена програмског елабората, ПМУ је добио
сагласнот за промену идентификационе ознаке пружиоца медијске услуге.
Пружалац медијске услуге ''Наш ММ радио 97,8'' доставио је Регулаторном телу
за електронске медије снимак непрекидног емитованог програма за период од
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25.11.2019. године до 02.12.2019. године, за потребе провере усклађености емитованог
програма и Програмског елабората.
Увидом у програмски елаборат утврђено је да би поменути ПМУ у сопственој
продукцији реализовао информативни, образовни, забавни, музички, дечји, спортски,
научно-образовни и програм из културе, а у складу са Законом о електронским
медијима и Правилнику о минималним условима за пружање медијске услуге и
критеријумима за одлучивање у поступку издавања дозволе за пружање медијске
услуге.
Информативни програм, би по Програмском елаборату, чиниле пре свега теме и
догађаје из локалне средине, односно, општине Бачка Топола. Развили би јак
информативни, културни и спортски програм који би осликавао живот и потребе тог
краја. Информативни програм би садржао Вести, које би се емитовале три пута дневно,
интервјуе, репортаже, затим, Јутарњи програм под називом ''Добро јутро'', емисије
''Градске и економске вести'', ''Баш основац'' и ''Прича за леп сан''. Културни програм би
чинила емисија ''Културни водич''. Спортски програм ће у почетку чинити само једна
емисија ''Спортске актуелности'', док ће се информације о спортским догађајима
емитовати и у информативним емисијама. Забавни програм прожимаће музичке
емисије, тинејџерске маштарије, и емисије о филму и филмској музици. Музички
програм ће бити окренут поп-року, евергрин музици и домаћој народној музици.
Емитоваће се и емисије независних продукција и копродукција.
Циљ програмске шеме поменутог ПМУ, јесте да представе информације које су од
суштинске важности за функционисање локалне заједнице.
Увидом у програмски елаборат закључује се да је Импрес д.о.о., Бачка Топола –
Наш ММ радио 97,8, припремио програмску шему у складу складу са чланом 49. и
чланом 86. Закона о електронским медијима о добијању сагласности за промену
идентификационе ознаке пружиоца медијске услуге, односно, у складу са Законом о
електронским медијима и Правилником о минималним условима за пружање медијске
услуге и критеријумима за одлучивање у поступку издавања дозволе за пружање
медијске услуге.
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се захтев пружаоца медијске услуге Импрес д.о.о., Бачка Топола – Наш
ММ радио 97,8, за промену програмског елабората.

40. Извештај о провери усклађености Програмског елабората, Радио телевизија Бујановац д.о.о., Бујановац – Радио Бујановац 91,2 и
достављеног материјала емитованог програма;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Пружалац медијске услуге Радио Бујановац 91,2 обратио се Регулаторном телу
за електронске медије са захтевом за продужење дозволе у складу са Законом о
електронским медијима, на основу члана 88 став 2. (Важење дозволе се може
продужити на захтев имаоца дозволе који се подноси Регулатору најкасније шест
месеци пре истека важеће дозволе.)
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Радио Бујановац 91,2 је ималац дозволе заведене под бројем 495/2011-5 за
пружање медијске услуге за локално подручје Лр 281/Бујановац. Дозвола је добијена на
основу приложеног Програмског елабората септембра 2011. године.
По налогу Регулаторног тела за електронске медије, на основу решења број 05479/19-5, од 01.07.2019., пружалац медијске услуге је био у обавези да у року од 30 дана
од пријема решења, усклади свој програмски садржај у складу са законом, сходно
члану 5. став 1. 14) алинеја (5) Правилника о поступку издавања дозволе за пружање
медијске услуге на основу спроведеног јавног конкурса.
ПМУ је након тога доставио снимак непрекидног емитованог програма за
период од 25.10.2019. – 31.10.2019. године.
Према приложеном Програмском елаборату Радио Бујановац 91,2 је пружалац
медијске услуге целокупног програма. Примарно је најављен информативни програм на
албанском и српском језику, али су такође најављени музички, забавни и образовни
програм, као и садржаји из сегмената културе, спорта и сл..
Након увида у достављени програм установљена је доминантност музичког
програма. Емитована је музика на албанском језику, као и домаћа и страна рок и поп
музика. Забележена је и емисија Музички времеплов. Ноћни програм реализован је
претежно кроз музички.
Редовно је емитован рекламни сегмент – ЕПП маркетинг, претежно прилагођен
поднебљу Бујановц. Више пута у току дана емитовани су Мали огласи, такође намењен
подручју на ком се програм емитује.
У наведеном периоду, као део информативног програма, свакодневно је
емитован садржај Вести са информацијама о актуелностима из земље и локалне
заједнице, као и информативна емисија Дневник. Такође у оквиру информативног
програма забележено је више специјализована емисија – репортажа, посвећена
различитим дешавањима у локалној заједници, младима на селу, развоју села,
екологији и пољопривреди.
У оквиру информативног програма емитован је и емисија Глас младих,
посвећена средњошколцима.
Информативни програм је употпуњен и свакодневним информацијама из
области спорта.
Јутарњи информативни програм је колажног типа, са говорним сегментима
водитеља (сервисне информације, временска прогноза, стање на путевима АМСС,
информације о актуелним дешавањима у Србији и сл.).
Након увида у емитовани програм и поређења са програмском концепцијом
наведној у Програмском елаборату Радио - телевизија Бујановац д.о.о., Бујановац –
Радио Бујановац 91,2 констатована је да је ПМУ ускладио свој програмски садржај са
Програмским елаборатом и да је тако посупио по налогу налогу Регулаторног тела за
електронске медије, односно, по решењу број 05-479/19-5, од 01.07.2019.
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Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем.

41. Разматрање и доношење одлуке о захтеву Института за физику
Универзитета у Београду за разрешење чланова Управног одбора Јавне
медијске установе Радио телевизије Србије и забрану емитовања
информативног и политичког програма пружаоцима медијских услуга ТВ
Пинк, Nacionalna Happy ТV и ТВ Студио Б;
Извршни директор Рајка Галин Ћертић известила је чланове Савета да је на
дневном реду захтев Института за физику Универзитета у Београду за разрешење
чланова УО РТС у којем се наводи да није добра уређивачка политика, програм и др.
Извршни директор предочила је члановима Савета да УО не ради програмске садржаје,
нити је главни и одговорни уредник, да се надлежности УО знају и као и да не постоје
законски услови да се на тај начин разрешава цео УО. Други део захтева односи се на
забрану емитовања информативног, политичког програма три телевизије ТВ Пинк,
Nacionalna Happy ТV и ТВ Студио Б. Извшни директор сматра да забрана емитовања не
може да буде сама по себи предмет него може да буде, евентуално, као мера за учињене
конкретне повреде - да се одређене врсте програмских садржаја не емитују у одређено
време, те да према томе, оваква могућност не постоји у закону.
Члан Савета Слободан Цвејић затражио је објашњење, сходно члану 17 Закона о
јавним медијским сервисима. Навео је да су ту набројани разлози за разрешење и да је
један од разлога „ако је поступао противно одредбама закона, статута и других прописа
који уређују обављање делатности установе јавног медијског сервиса“ и сматра да је
под бројем пет то разлог због којег Савет може да разреши члана УО РТС. Поставио је
питање да ли ако постоје примедбе да се неки чланови закона крше тиме што је
информисање необјективно или слично постоји правни основ и да ли може Савет да
разреши УО.
Извршни директор Рајка Галин Ћертић образложила је да у Статуту и Закону
овлашћења УО нису везана за програмски садржај.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета ставио на гласање
предлог да се Институту за физику Универзитета у Београду упути допис садржине из
образложења извршног директора. Два члана су била уздржана, а чланови Савета су
већином донели
ОДЛУКУ
Упути допис подносиоцу захтева Институту за физику Универзитета у Београду
следеће садржине:
„Одредбама члана 21. став 1. Закона о јавним медијским сервисима („Службени
гласник РС“, број 83/2014, 103/2015, 108/2016) прописано да Савет Регулатора доноси
одлуку о разрешењу члана Управног одбора из следећих разлога:
1) ако је због болести, на основу налаза надлежне здравствене установе,
неспособан за обављање дужности члана Управног одбора у периоду дужем од
шест месеци;
2) ако утврди да у поступку именовања није дао тачне податке о себи;
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3) ако неоправдано није присуствовао на три седнице Управног одбора у току
једне године;
4) ако постане носилац јавне или политичке функције, или ако се запосли код
пружаоца медијских услуга;
5) ако је поступао противно одредбама закона, Статута и других прописа који
уређују обављање делатности установе јавног медијског сервиса;
6) ако је осуђен на безусловну казну затвора.
Чланом 16. предвиђено је „Органи јавног медијског сервиса су Управни одбор,
генерални директор и Програмски савет.“
А, чланом 19.
„У делокруг рада Управног одбора спадају следећи послови:
1) усваја Статут јавног медијског сервиса, двотрећинском већином гласова укупног
броја чланова;
2) усваја стратегију развоја јавног медијског сервиса, двотрећинском већином гласова
укупног броја чланова;
3) утврђује програмску концепцију јавног медијског сервиса, двотрећинском већином
гласова укупног броја чланова;
4) усваја план рада;
5) усваја финансијски план;
6) усваја план набавки и план пословања;
7) доноси одлуку о усклађивању висине таксе;
8) именује и разрешава генералног директора јавног медијског сервиса, двотрећинском
већином гласова укупног броја чланова, а образложену одлуку о именовању доноси
након спроведеног јавног конкурса и чини је доступном јавности;
9) именује и разрешава главне и одговорне уреднике, као и директоре програма, ако су
они предвиђени Статутом, двотрећинском већином гласова укупног броја чланова, а
образложену одлуку о именовању доноси на предлог генералног директора након
спроведеног јавног конкурса и чини је доступном јавности;
10) даје сагласност на акт генералног директора о систематизацији послова и
задатака и организацији рада јавног медијског сервиса;
11) доноси инвестиционе планове;
12) контролише финансијско пословање и именује интерног ревизора, на предлог
генералног директора;
13) врши надзор над законитошћу обављања делатности;
14) разматра предлоге и препоруке Програмског савета;
15) усваја извештај о раду и пословању јавног медијског сервиса и доставља га
Народној скупштини, Савету Регулатору и обавештава јавност;
16) обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.
Управни одбори РТС и РТВ доносе заједничку одлуку о садржају и форми јединственог
обрасца за наплату таксе и јединственог обрасца о ослобађању плаћања таксе.“
Одредбом члана 30. прописано је:
„Програмски савет стара се о задовољењу интереса слушалаца и гледалаца у погледу
програмског садржаја.
Програмски савет разматра остваривање програмске концепције и разматра
квалитет програмског садржаја јавног медијског сервиса и у вези са тим даје
препоруке и предлоге генералном директору и Управном одбору.
Програмски савет, најмање једном годишње, организује јавну расправу о програмском
садржају јавног медијског сервиса у трајању од 15 дана, а извештај о одржаној јавној
расправи, заједно са препорукама за његово унапређивање које су изражене у току
јавне расправе, подноси генералном директору и Управном одбору.
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Програмски савет прати спровођење програмских начела и обавеза утврђених
законом, а у случају њиховог непоштовања писаним путем обавештава Управни одбор,
генералног директора и одговорне уреднике.“
На основу горе наведених одредби, утврђује се да се нису стекли законски
услови за разрешење чланова УО РТС јер је у надлежности Програмског савета, а не
УО РТС, да се стара о задовољењу интереса слушалаца и гледалаца у погледу
програмскох садржаја и да разматра његов квалитет.
У вези са захтевом који се односи на забрану емитовања информативног и
политичког програма пружаоцима медијских услуга ТВ Пинк, Nacionalna Happy ТV и
ТВ Студио Б, поменути пружаоци медијских услуга су имаоци целовитих дозвола за
пружање опште медијске услуге. Будући да је одредбом члана 43. став 2. тачка 1)
Закона о електронским медијима прописано да опште медијске услуге обухватају
информативне, образовне, културне, научне, спортске, забавне и друге програмске
садржаје. Регулатор може сходно члану 28. став 1. Закона о електронским медијима
пружаоцу медијске услуге привремену забрану објављивања програмског садржаја за
онај или оне делове програмског садржаја чијим пружањем је извршио нарочито тешку
повреду обавезе из наведеног члана. Забрана објављивања програмског садржаја важи
за истоврсне програмске садржаје без обзира без обзира на промену назива, времена
пружања и других околности од значаја за препознатљивост садржаја. Дакле, сходно
напред изнетом, када се стекну законски услови може се забранити објављивање
одређеног програмског садржаја, али не и целокупни информативни програм.

42. Разматрање Извештаја о надзору пружалаца медијских услуга током
предизборне кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе 2020.
године – 11.5.2020- 15.5.2020 (III пресек);
Члан Савета Слободан Цвејић навео је да је упоредио први и други извештај и
из компарације може да се види тренд да је ТВ Пинк био највише пристрасан за једну
страну Александар Вучић - За нашу децу, а да Н1 има упадљиво више Демократске
Србије. Наведени члан Савета сматра да је потребно скренути пажњу тим телевизијама,
тј. да им Регулатор пошаљe неки апел или допис јер се та чињеница не види кад се
гледа само један извештај или само други. Изнео је да ће направити компаративну
анализу и трећег извештаја. Нагласио је да се провлачи нешто што је могло да чује и од
новинара Н1, како да се оствари непристрасно извештавање ако друга политичка
опција неће да гостује у емисијама. Затим је поставио питање, да ли техничка служба,
на пример ако Н1 нема А. Вучића у студију већ пусти снимак нечега што је А. Вучић
говорио у информативној емисији, а неко из опозиције даје одговор на то директно или
у студију, да ли се то што су пустили А. Вучића мери као Вучић на Н1? Наведени члан
Савета поставио је питање да ли је пристрасно извештавање ако није једнако.
Члан Савета Зоран Симјановић, је у током дискусије изнео становиште да
уколико неко неће да дође на неку телевизију онда не мора да се његово место
попуњава онима који хоће да дође, односно да у политичкој емисији време које би било
понуђено онима који не желе да учествују/дођу у емисију не мора бити испуњено
политичким садржајем.
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Члан Савета Слободан Цвејић поставио је питање: Како један новинар може да
постави начело објективности у ситуацији у којој једна страна неће да учествује у
емисији или неће да му да одговор?
Чланица Савета Вишња Аранђеловић изнела је став да је то могуће тако што ће
се пренети неки говор са конференције тј. цитирањем.
Члан Савета Слободан Цвејић поставио је и питање: Да ли Служба за надзор и
анализу прати и преношење неког снимка или само директно учешће. Затражени
одговори члану Савета г. Цвејићу биће накнадно достављени од стране Службе за
надзор и анализу.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се Извештај о надзору пружалаца медијских услуга током предизборне
кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе 2020. године – 11.5.202015.5.2020 (III пресек).
Извештај поставити на сајт Регулатора и достави надлежном одбору Народне
скупштине Републике Србије .

43. Разматрање иницијативе два члана Савета за доношење Правилника о
времену емитовања ријалитија „присилног окружења“ у програмима
пружалаца медијских услуга;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Налаже се Стручној служби да сачини анализу законских могућности за
доношење Правилника.

44. Разматрање иницијативе два члана Савета за унапређење ефикасности и
видљивости рада Савета Регулатора;
Заменик председника Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Налаже се Стручној служби да припреми мишљење у вези са датим предлозима
за унапређење ефикасности и видљивости рада Савета Регулатора њиховом уношењем
кроз измене и допуне у Пословник о раду Савета.
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45. Разно;
Члан Савета Вишња Аранђеловић изнела је запажање да се у појединим
емисијама директор и власник ТВ Мелос у емисијама појављивао у својству водитеља,
а затим заједно са Миланом Стаматовићем носиоцем изборне листе „Милан
Стаматовић–Здраво да победи–Драган Јовановић–Боља Србија–Здрава Србија“, те је
наложено стручној служби да затражи снимке програма Предузеће за издавачку
делатност, радио и телевизију Мелос д.о.о., Краљево- ТВ Мелос.
Седница завршена у 13.20 часова.
Записник сачинила:
Секретар канцеларија Савета
Драгана Таљић
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Горан Петровић
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