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Број: 01-480/21- 

Датум: 16.04.2021. године 

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 224. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 16. марта 2021. године, са почетком у 11.00 часова. 

 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

 

1. Оливера Зекић, председница Савета; 

2. Горан Петровић, заменик председника Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. Јудита Поповић, члан Савета 

5. Александар Витковић, члан Савета 

6. Вишња Аранђеловић, члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор 

2. Милан Тодоровић, генерални секретар 

3. Саша Симовић, виши правни саветник 

4. Мелина Раца, начелник Финансијске службе 

 

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 председавала, председница Савета РЕМ Оливера Зекић која је 

констатовао да седници присуствује већина чланова 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 Савета Регулаторног тела за електронске медије са 223. 

редовне седнице одржане 23. фебруара 2021. године, 391. ванредне седнице 

одржане 24. фебруар 2021. године као и 392. ванредне седнице одржане 05. 

марта 2021. године; 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима покренутим према ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – 

Nacionalna Happy TV због тематског сегмента емисије „Добро јутро“, 

емитованог 30.01.2021. године; 
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4. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ 96 д.о.о., Чачак – Радио 96 97,8, сходно одредби из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

5. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ РТВ Шумадија д.о.о., Аранђеловац – РТВ Шумадија, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ РТВ Нови Пазар д.о.о., Нови Пазар – РТВ Нови Пазар, 

сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ Радио и телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачка Паланка – ТВ 

Бап, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ Клик комерц д.о.о., Горњи Милановац – ТВ Инфо 24 плус-

кабал, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ Мелос д.о.о., Краљево – ТВ Мелос, сходно одредби из члана 

89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

10. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ ПИ канал д.о.о., Пирот – ТВ ПИ канал, сходно одредби из 

члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ ТВ Пирот д.о.о., Пирот – ТВ Пирот, сходно одредби из члана 

89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о., Чачак – Телевизија Телемарк-

кабал, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о., Чачак – Телевизија Телемарк, 

сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ Радио телевизија Врање д.о.о., Врање – ТВ Врање, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – ВТВ, сходно одредби из 

члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ Слађана Котуровић ПР производња и емитовање тв 

програма НД САТ, Рашка – НД САТ-кабал, сходно одредби из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата ПМУ ТВ Смедерево д.о.о., Смедрево – Телевизија СД, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата ПМУ Santos-comerce d.o.o., Зрењанин – ТВ Сантос, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 
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19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата ПМУ РДП Студио Б д.о.о., Београд – ТВ Студио Б, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата ПМУ Асоцијација удружења и невладиних организација РТВ 

Нишава, Ниш – Радио Нишава 103,1, на основу члана 99. Закона о електронским 

медијима; 

21. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма у вези програмског 

садржаја у емисије „Добро јутро Србијо“, емитованог 22.02.2021. године у 

програму ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV и доношење 

одлуке; 

22. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма у вези програмског 

садржаја у емисије „Добро јутро Србијо“, емитованог 30.01.2021. године у 

програму ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV и доношење 

одлуке; 

23. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма у вези у ријалити 

програмског садржаја „Задруга“, емитованог 01.03.2021. године у програму 

ПМУ Pink international company д.о.о., Београд – ТВ Пинк и доношење одлуке; 

24. Разматрање Извештаја Финансијске службе у вези неплаћања накнаде за 

пружање медијске услуге од стране ПМУ Телевизија Исток 1 д.о.о., Београд – 

ТВ Исток 1-кабал и доношење одлуке; 

25. Разматрање Извештаја Финансијске службе у вези неплаћања накнаде за 

пружање медијске услуге од стране ПМУ Делта телевизија д.о.о., Нови Сад – ТВ 

Делта и доношење одлуке; 

26. Разматрање Извештаја Финансијске службе у вези неплаћања накнаде за 

пружање медијске услуге од стране ПМУ Телевизија спорта и здравља Сос 

канал плус д.о.о., Београд – ТВ Сос Канал Плус и доношење одлуке; 

27. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ Сремска телевизија д.о.о., Шид – Сремска ТВ, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

28. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ Радио телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац – Радио 

Шумадија, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

29. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ ПИ канал д.о.о., Пирот – ТВ ПИ канал-кабал, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима 

30. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ Радио-Телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац – ТВ 

Шумадија-кабал, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

31. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ РТВ Сунце д.о.о., Аранђеловац – ТВ Сунце, сходно одредби 

из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

32. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ Eминент д.о.о., Љубовија – Радио Соко 97,4, сходно одредби 

из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

33. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ Звезда ТВ д.о.о, Београд – Звезда ТВ-кабал, сходно одредби 

из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 
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34. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ РТВ Панчево д.о.о., Панчево – Дунав телевизија, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

35. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ Телевизија Пирот д.о.о., Пирот – ТВ Пирот-кабал, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

36. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ Радио телевизија Колубара Инфо д.о.о., Лајковац – Радио 

Колубара 96,9, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

37. Разматрање и доношење одлуке у поступку поновног одлучивања по пријавама 

Adria Media Group д.о.о., Београд и Александра Родића, Београд поднете против 

ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк (након поништаја 

решења Савета бр. 07-1585/17-6 од 29.09.2017. године од стране Управног суда); 

38. Разматрање и доношење одлуке у поступку поновног одлучивања по пријави 

Adria Media Group д.о.о., Београд и Александра Родића, Београд поднетој против 

ПМУ Студио Б д.о.о., Београд – ТВ Студио Б (након поништаја решења Савета 

бр. 07-1723/17-4 од 29.09.2017. године од стране Управног суда); 

39. Разматрање извештаја Правне службе у вези са уоченом повредом услова који су 

садржани у дозволи за пружање медијске услуге ПМУ Круна д.о.о, Јежевица – 

Радио Гуча и доношење одлуке; 

40. Разматрање извештаја Правне службе у вези са уоченом повредом услова који су 

садржани у дозволи за пружање медијске услуге ПМУ Круна д.о.о., Јежевица – 

Радио Круна 89,6 и доношење одлуке; 

41. Разматрање измена и допуна Листе најважнијих догађаја од посебног значаја за 

све грађане у Републици Србији и доношење одлуке; 

42. Информација о пресуди Прекршајног апелационог суда донетој по жалби 

Регулаторног тела за електронске медије у предмету против Serbia Broadband – 

Srpske kablovske mreže d.o.o., Београд и одговорног лица у правном лицу због 

логичке нумерације; 

43. Информација о упоредној студији са освртом на ситуацију у југоисточној 

Европи - Регулација политичког оглашавања; 

44. Разно;  

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Председница Савета РЕМ Оливера Зекић предложила је допуну дневног реда 

следећим тачкама: 

 

1. Разматрање захтева ПМУ Ивана Ђорђевић Методиев пр агенција за 

кинематографску и телевизијску продукцију NIBOI, Врање – ТВ Инфо Кодал за 

промену идентификационог знака и доношење одлуке; 

2. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака ПМУ Информативни Центар д.о.о., Оџаци – Радио 

Оџаци 107,4; 

3. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака ПМУ Радио Бачка д.о.о., Бач – Радио Бачка 99,1; 
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4. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Радио и 

телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачка Паланка – РТВ Бап, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

5. Разматрање захтева пружаоца медијске услуге радија OK Skay d.o.o. Beograd – 

OK Radio, за упис у Регистра медијских услуга, 74. став 1. тачка 2. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 

6. Информација о Препорукама о медијском извештавању о родном насиљу, 

донетим од стране Медитеранске мреже регулаторних тела (МНРА); 

 

Чланови Савета су се сагласили да се под тачком разно расправља о иницијативи 

чланице Савета Јудите Поповић за покретање поступка против ПМУ који су емитовали 

узнемирујуће садржаје са конференције за штампу Савета за националну безбедност 

дана 06. марта 2021. године као и о предлогу чланице Савета Вишње Аранђеловић на 

тему Реаговања Савета РЕМ-а на извештавање о раду РЕМ-а у медијима. 

 

Након разматрања наведеног, председница Савета РЕМ Оливера Зекић је 

предложила, а Савет РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 224. редовне 

седнице: 

 

2. Усвајање Записника Савета Регулаторног тела за електронске медије са 

223. редовне седнице одржане 23. фебруара 2021. године, записнике са 391. 

ванредне седнице одржане 24. фебруар 2021. године као и 392. ванредне 

седнице одржане 05. марта 2021. године; 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима покренутим према ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – 

Nacionalna Happy TV због тематског сегмента емисије „Добро јутро“, 

емитованог 30.01.2021. године; 

4. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ 96 д.о.о., Чачак – Радио 96 97,8, сходно одредби из 

члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

5. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ РТВ Шумадија д.о.о., Аранђеловац – РТВ Шумадија, 

сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ РТВ Нови Пазар д.о.о., Нови Пазар – РТВ Нови 

Пазар, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Радио и телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачка 

Паланка – ТВ Бап, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Клик комерц д.о.о., Горњи Милановац – ТВ Инфо 24 

плус-кабал, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Мелос д.о.о., Краљево – ТВ Мелос, сходно одредби из 

члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 
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10. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ ПИ канал д.о.о., Пирот – ТВ ПИ канал, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ ТВ Пирот д.о.о., Пирот – ТВ Пирот, сходно одредби 

из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о., Чачак – Телевизија 

Телемарк-кабал, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о., Чачак – Телевизија 

Телемарк, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Радио телевизија Врање д.о.о., Врање – ТВ Врање, 

сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – ВТВ, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Слађана Котуровић ПР производња и емитовање тв 

програма НД САТ, Рашка – НД САТ-кабал, сходно одредби из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата ПМУ ТВ Смедерево д.о.о., Смедрево – Телевизија СД, 

сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата ПМУ Santos-comerce d.o.o., Зрењанин – ТВ Сантос, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата ПМУ РДП Студио Б д.о.о., Београд – ТВ Студио Б, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата ПМУ Асоцијација удружења и невладиних организација 

РТВ Нишава, Ниш – Радио Нишава 103,1, на основу члана 99. Закона о 

електронским медијима; 

21. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма у вези 

програмског садржаја у емисије „Добро јутро Србијо“, емитованог 

22.02.2021. године у програму ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna 

Happy TV и доношење одлуке; 

22. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма у вези 

програмског садржаја у емисије „Добро јутро Србијо“, емитованог 

30.01.2021. године у програму ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna 

Happy TV и доношење одлуке; 

23. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма у вези у 

ријалити програмског садржаја „Задруга“, емитованог 01.03.2021. године у 
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програму ПМУ Pink international company д.о.о., Београд – ТВ Пинк и 

доношење одлуке; 

24. Разматрање Извештаја Финансијске службе у вези неплаћања накнаде за 

пружање медијске услуге од стране ПМУ Телевизија Исток 1 д.о.о., Београд 

– ТВ Исток 1-кабал и доношење одлуке; 

25. Разматрање Извештаја Финансијске службе у вези неплаћања накнаде за 

пружање медијске услуге од стране ПМУ Делта телевизија д.о.о., Нови Сад 

– ТВ Делта и доношење одлуке; 

26. Разматрање Извештаја Финансијске службе у вези неплаћања накнаде за 

пружање медијске услуге од стране ПМУ Телевизија спорта и здравља Сос 

канал плус д.о.о., Београд – ТВ Сос Канал Плус и доношење одлуке; 

27. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Сремска телевизија д.о.о., Шид – Сремска ТВ, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

28. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Радио телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац – 

Радио Шумадија, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

29. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ ПИ канал д.о.о., Пирот – ТВ ПИ канал-кабал, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима 

30. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Радио-Телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац – ТВ 

Шумадија-кабал, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

31. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ РТВ Сунце д.о.о., Аранђеловац – ТВ Сунце, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

32. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Eминент д.о.о., Љубовија – Радио Соко 97,4, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

33. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Звезда ТВ д.о.о, Београд – Звезда ТВ-кабал, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

34. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ РТВ Панчево д.о.о., Панчево – Дунав телевизија, 

сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

35. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Телевизија Пирот д.о.о., Пирот – ТВ Пирот-кабал, 

сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

36. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Радио телевизија Колубара Инфо д.о.о., Лајковац – 

Радио Колубара 96,9, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

37. Разматрање и доношење одлуке у поступку поновног одлучивања по 

пријавама Adria Media Group д.о.о., Београд и Александра Родића, Београд 

поднете против ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк 
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(након поништаја решења Савета бр. 07-1585/17-6 од 29.09.2017. године од 

стране Управног суда); 

38. Разматрање и доношење одлуке у поступку поновног одлучивања по 

пријави Adria Media Group д.о.о., Београд и Александра Родића, Београд 

поднетој против ПМУ Студио Б д.о.о., Београд – ТВ Студио Б (након 

поништаја решења Савета бр. 07-1723/17-4 од 29.09.2017. године од стране 

Управног суда); 

39. Разматрање извештаја Правне службе у вези са уоченом повредом услова 

који су садржани у дозволи за пружање медијске услуге ПМУ Круна д.о.о, 

Јежевица – Радио Гуча и доношење одлуке; 

40. Разматрање извештаја Правне службе у вези са уоченом повредом услова 

који су садржани у дозволи за пружање медијске услуге ПМУ Круна д.о.о., 

Јежевица – Радио Круна 89,6 и доношење одлуке; 

41. Разматрање измена и допуна Листе најважнијих догађаја од посебног 

значаја за све грађане у Републици Србији и доношење одлуке; 

42. Информација о пресуди Прекршајног апелационог суда донетој по жалби 

Регулаторног тела за електронске медије у предмету против Serbia 

Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o., Београд и одговорног лица у 

правном лицу због логичке нумерације; 

43. Информација о упоредној студији са освртом на ситуацију у југоисточној 

Европи - Регулација политичког оглашавања; 

44. Разматрање захтева ПМУ Ивана Ђорђевић Методиев пр агенција за 

кинематографску и телевизијску продукцију NIBOI, Врање – ТВ Инфо 

Кодал за промену идентификационог знака и доношење одлуке; 

45. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака ПМУ Информативни Центар д.о.о., Оџаци – 

Радио Оџаци 107,4; 

46. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака ПМУ Радио Бачка д.о.о., Бач – Радио Бачка 99,1; 

47. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Радио 

и телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачка Паланка – РТВ Бап, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

48. Разматрање захтева пружаоца медијске услуге радија OK Skay d.o.o. 

Beograd – OK Radio, за упис у Регистра медијских услуга, 74. став 1. тачка 2. 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

49. Информација о Препорукама о медијском извештавању о родном насиљу, 

донетим од стране Медитеранске мреже регулаторних тела (МНРА) 

50. Разно; 

 

 

2. Усвајање Записника Савета Регулаторног тела за електронске медије са 

223. редовне седнице одржане 23. фебруара 2021. године, записнике са 391. 

ванредне седнице одржане 24. фебруар 2021. године као и 392. ванредне 

седнице одржане 05. марта 2021. године;  

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Усваја се записник са 223. редовне седнице одржане 23. фебруара 2021. године, 

као и записници са 391. ванредне седнице одржане 24. фебруар 2021. године и 392. 

ванредне седнице одржане 05. марта 2021. године. 

 

 

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима покренутим према ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – 

Nacionalna Happy TV због тематског сегмента емисије „Добро јутро“, 

емитованог 30.01.2021. године;  

 

Извештај службе за надзор и анализу: 

 

Емисија је, дакле, концепцијски у супротности са одредбом члана 24. став 3 

Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга којом се 

забрањује „... у програмском садржају из става 1. овог члана злоупотребити 

лаковерност учесника у програму или корисника медијске услуге, давати им савете 

којима би они требало да се воде у вези са својим или туђим понашањем (нпр. 

финансије, здравље, запослење, међуљудски односи), подстицати их на штетно 

понашање или им наводно предсказивати будућност, без обзира на то да ли се то чини 

ради прибављања имовинске или неимовинске користи.“ Посебно стога што су неки 

учесници експлицитно предсказивали будућност. 

У сегменту емисије није поштована претпоставка невиности Мике Алексића чиме је 

прекршен и члан 29. „Пружалац медијске услуге не може означити учиниоцем 

кривичног дела лице против кога је покренут кривични поступак... Пружалац медијске 

услуге је дужан да поштује претпоставку невиности...“ Повреда одредбе: Члан 24. 

Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга: 

„Програмски садржај који се односи на магију, прорицање судбине, тумачење 

хороскопа или другу сличну појаву, било да укључује приказивање те појаве или 

расправу о њој, мора то чинити на стручан и објективан начин, нарочито поређењем 

научних и ваннаучних претпоставки у вези са том појавом, осим ако се таква појава 

приказује или описује у уметничком или забавном контексту. 

Забрањено је програмски садржај из става 1. овог члана емитовати ради прибављања 

имовинске или неимовинске користи (нпр. угледа код јавности како би користила 

услуге лица које наводно поседује паранормалне способности). 

Забрањено је у програмском садржају из става 1. овог члана злоупотребити лаковерност 

учесника у програму или корисника медијске услуге, давати им савете којима би они 

требало да се воде у вези са својим или туђим понашањем (нпр. финансије, здравље, 

запослење, међуљудски односи), подстицати их на штетно понашање или им наводно 

предсказивати будућност, без обзира на то да ли се то чини ради прибављања 

имовинске или неимовинске користи.“ 

Опис: емисија је концепцијски у супротности са одредбом којом се забрањује 

злоупотреба лаковерност учесника у програму или корисника медијске услуге давањем 

савета којима би они требало да се воде у вези са својим или туђим.  

Поједини учесници програма су екплицитно предвиђали будуће догађаје. 

Повреда одредбе: члана 47. Закона о електронским медијима, тачке 3) („Пружалац 

медијске услуге, у односу на свој програмски садржај, у складу са својом 

програмскомконцепцијом, дужан је да:... допринесе подизању општег културног и 

образовног нивоа грађана“);  
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и 8) („... и обезбеди квалитетан програм у погледу садржаја са техничког становишта, 

примењујући међународне и националне стандарде“). 

Опис: непрофесионално вођење програма 

Повреда одредбе: члан 29. Правилника о заштити људских права у области пружања 

медијских услуга, „Пружалац медијске услуге не може означити учиниоцем кривичног 

дела лице против кога је покренут кривични поступак или у односу на које су предузете 

радње које претходе кривичном поступку (нпр. хапшење, саслушање ухапшеног, 

задржавање осумњиченог), пре правоснажне одлуке суда којом се утврђује његова 

одговорност. Пружалац медијске услуге је дужан да поштује претпоставку невиности, 

без обзира на то да ли ту претпоставку поштује други медиј чију информацију 

преноси.“ 

Опис: није поштована претпоставка невиности кривично гоњене особе која је тема 

емисије 

Повреда одредбе: члана 19. ставови 1. и 2. члана 19. Правилника о заштити људских 

права у области пружања медијских услуга, („Пружалац медијске услуге је дужан да 

информације о трагичном догађају објављује без сензационализма и уз поштовање 

приватности и достојанства жртве таквог догађаја, жртвиних сродника или других 

жртви блиских лица. Пружалац медијске услуге не сме на непримерен начин 

спекулисати о узроку, току и последицама трагичног догађаја, броју жртава трагичног 

догађаја, њиховом идентитету и њиховом стању након догађаја (нпр. да ли су 

повређени, преминули, нестали и сл.“). 

члана 20. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга, 

(„Пружалац медијске услуге је дужан да медијску услугу пружа на начин којим се 

поштује достојанство личности корисника медијске услуге, учесника у програму и лица 

на које се објављена информација односи.“) 

члана 26. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга, 

(„Пружалац медијске услуге дужан је да поштује достојанство личности (част, углед 

или пијетет) и право на аутентичност лица на које се односи информација коју 

објављује. 

Изузетно од става 1. овог члана, пружалац медијске услуге може објавити информацију 

којом се повређује част, углед или пијетет лица на које се она односи, ако интерес за 

њено објављивање претеже над интересом заштите достојанства његове личности, а 

нарочито ако се тиме доприноси јавној расправи о појави, догађају или личности на 

коју се информација односи. Приликом информисања о насиљу или трагичном догађају 

пружалац медијске услуге је дужан да то чини на начин којим се неће повредити 

достојанство личности жртве насиља или трагичног догађаја или њој блиског лица, а 

нарочито на начин којим се она неће изложити поновној патњи.“) 

Опис: Изношењем шкакљивих наводних чињеница из најдубље интиме особа о којима 

је реч повређено је њихово достојанство, а посебно достојанство личности жртве 

насиља – Милене Радуловић. Емитер је на непримерен начин спекулисао о узроку, току 

и последицама трагичног догађаја. С обзиром да овакав начин извештавања базиран на 

астролошким и нумеролошким подацима не доприноси јавној расправи о појави, 

догађају или личности на коју се информација односи, не могу да се примене изузетци 

из става 2. члана 26. 

Седници су приступили представници ПМУ Миломир Марић и Александра Крстић. У 

свом изјашњењу Миломир Марић је изјавио да је за истоврсне програмске садржаје 

који су емитовани у периоду од 10. јула 2020. године до 12. јула 2020. године, у емисији 

„После ручка“ и дана 17. јануара 2021. године у емисији „Добро јутро Србијо“ и да је 

Савет Регулатора на седници одржаној дана 23.02.2021. године изрекао меру упозорења 
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наведеном пружаоцу медијске услуге, те да након тога ПМУ није више емитовао 

емисије тог формата, нити такве програмске садржаје. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета већином гласова донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места изрицању мера па се обуставља поступак изрицања мера. 

 

 

4. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ 96 д.о.о., Чачак – Радио 96 97,8, сходно одредби из 

члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

На седници Савета одржаној 23.02.2021. године покренут је поступак на основу 

извештаја:Увидом у финансијску картицу ПМУ д.о.о. за промет и услуге 96 – Радио 96 

97,8 из Чачак, утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на 

дан 26.01.2021. године. износи 19.414,50 динара (7 мес.). Послато Обавештење о 

неизмиреном дугу дана 26.01.2021. године. 

Нема уплата. Дуг на дан 04.03.2021.године износи 22.188,00 динара. Месечни износ 

накнаде је 2.773,50 динара. 

Дана 15.03.2021. године ПМУ је уплатио износ од 19.414,50 динара односно износ по 

коме је покренут поступак престанка важења дозволе пре истека врмена. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oбуставаља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на које је издата. 

 

 

5. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ РТВ Шумадија д.о.о., Аранђеловац – РТВ Шумадија, 

сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

На седници Савета одржаној 23.02.2021. године покренут је поступак на основу 

извештаја: Увидом у финансијску картицу ПМУ РТВ Шумадија д.о.о.,  Аранђеловац – 

РТВ Шумадија утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на 

дан 25.01.2021.године износи 1.324.520,53 (4,3 мес.). Послато Обавештење о 

неизмиреном дугу дана 26.01.2021.године;  

Нема уплата. Месечни износ накнаде је 308.388,67 динара. На дан 05.03.2021. године 

износ дуговања ПМУ РТВ Шумадија је 1.941.297,87 динара (6,3 мес.) Месечни износ 

накнаде је 308.388,67 динара. 
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 Седници је приступио представник ПМУ Владан Аврамовић. У свом 

изјашњењењу представник ПМУ је истако отежано пословање проузрокованом 

пандемијом COVID 19 као и да ће преостали дуг измирити у две једнаке рате. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ПМУ је у обавези да преостали дуг ПМУ у износу од 1.324.520,53 динара 

измири у року од два месеца, и то до 16.04.2021. године износ од 700.000,00 динара и 

до 16.05.2021. године износ од 700.000,00 динара. 

 

 

6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ РТВ Нови Пазар д.о.о., Нови Пазар – РТВ Нови 

Пазар, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

На седници Савета одржаној 23.02.2021. године покренут је поступак на основу 

извештаја: Увидом у финансијску картицу ПМУ РТВ Нови Пазар д.о.о., Нови Пазар – 

РТВ Нови Пазар утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга 

на дан 25.01.2021.године износи 639.446,08 (7 мес.).  

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 26.01.2021. године; Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 91.349,44 динара. На дан 05.03.2021. године износ дуговања 

ПМУ РТВ Нови Пазар је 822.144,96 динара (9 мес.). 

Дана 11.03.2021. године ПМУ је уплатио износ од 639.446,08 динара односно износ по 

коме је покренут поступак престанка важења дозволе пре истека врмена. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oбуставаља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на које је издата. 

 

 

7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Радио и телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачка 

Паланка – ТВ Бап, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

На седници Савета одржаној 23.02.2021. године покренут је поступак на основу 

извештаја: Увидом у финансијску картицу ПМУ Радио и телевизија Бачка Паланка 

д.о.о., Бачка Паланка – ТВ Бап утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање 
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медијских услуга на дан 25.01.2021.године износи 194.416,04 (7 мес.). Послато 

Обавештење о неизмиреном дугу дана 26.01.2021.године;  

Нема уплата.Месечни износ накнаде је 27.773,72 динара. На дан 05.03.2021. год. износ 

дуговања ПМУ ТВ Бап је 249.963,48 динара (9 мес.). 

 

 Седници је приступила представница ПМУ Драгана Дошен Ћирковић. У свом 

изјашњењењу представник ПМУ је истакла да ће у наредних месец дана измирит 

целокопан дуг. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ПМУ је у обавези да преостали дуг ПМУ у износу од 249.963,48 динара измири 

до 16.04.2021. године уз полагање менице. 

 

 

8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Клик комерц д.о.о., Горњи Милановац – ТВ Инфо 24 

плус – кабал, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

На седници Савета одржаној 23.02.2021. године покренут је поступак на основу 

извештаја: Увидом у финансијску картицу ПМУ Клик комерц д.о.о., Горњи Милановац 

– ТВ Инфо 24 плус-кабaл утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских 

услуга на дан 25.01.2021. године износи 8.352,56 динара (10,6 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 09.02.2021.године; није измирен дуг. На 

дан 04.03.2021. године износ дуговања је 9.134,79 динара (11,6 мес.). Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 782,23 динара. 

Дана 10.03.2021. године ПМУ је уплатио износ од 8.352,56 динара односно износ по 

коме је покренут поступак престанка важења дозволе пре истека врмена. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oбуставаља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на које је издата. 

 

 

 

9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Мелос д.о.о., Краљево – ТВ Мелос, сходно одредби из 

члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 
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На седници Савета одржаној 23.02.2021.године покренут је поступак на основу 

извештаја: Увидом у финансијску картицу ПМУ Мелос д.о.о., Краљево – ТВ Мелос 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 25.01.2021. 

године износи 364.510,40 (5,8 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 26.01.2021. године; ПМУ је дана 

28.01.2021. године уплатио износ од 183.000,00 динара, тако да дуг по обавештењу 

износи 181.510,40 динара (2,8 мес). Месечни износ накнаде је 62.765,95 динара. На дан 

05.03.2021. године износ дуговања ПМУ ТВ Мелос је 307.042,30 динара (4,9 мес.). 

Дана 15.03.2021. године ПМУ је путем електронске поште обавестио Савет да неће 

присуствовати седници и да ће преостали дуг по обавештењу измирити у року од 20 

дана. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ПМУ је у обавези да преостали дуг у износу од 181.510,40 динара измири до 05. 

априла 2021. године. 

 

 

10. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ ПИ канал д.о.о., Пирот – ТВ ПИ канал, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

На седници Савета одржаној 31.01.2020. године покренут је поступак на основу 

извештаја: 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Pi Canal д.о.о., Пирот – TV PI Kanal утврдили смо 

да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 23.12.2019. године 

износи 405.637,96 (14 мес.). Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 

23.12.2019.године; Дана 14.02.2020. године ПМУ је уплатио 28.974,14 динара. На 

седници савета РЕМ одржаној 19.02.2020. године одложено је доношење одлуке, али је 

усмено договорено да у марту и априлу 2020. године уплати по 200.000,00 динара као и 

да редовно измирује доспеле обавезе. Дана 11.03.2020. године ПМУ је уплатио 

28.974,14 динара, тако да дуг по поступку износи 347.689,68 динара (12 мес). На 

седници савета РЕМ одржаној 26.06.2020. године донета је одлука да дуг настао по 

основу неплаћања накнаде за пружање медијске услуге, заједно са текућим обавезама, 

измири до 31.12.2020. године. 

Уплате су следеће: 

29.06.2020. год. – 28.974,14 динара, 

27.07.2020. год. – 28.974,14 динара, 

25.09.2020. год. – 28.974,14 динара, 

23.02.2021. год. – 28.974,14 динара. 

 

Дуг по поступку износи 231.793,12 динара, а дуг на дан 05.03.2021. године износи 

666.405,22 динара (23 мес). Месечни износ накнаде је 28.974,14 динара. 
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 Седници је приступио представник ПМУ Бобан Николић. Представник ПМУ је 

изложио потешкоће са којим се сусрећу током пословања у предходној години и 

замолио Савет да дуг измире у две рате. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

 

О Д Л У К У 

 

ПМУ је у обавези да преостали дуг у износу од 231.793,12 динара измири 

најкасније до 26. марта 2021. године. 

 

 

11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ ТВ Пирот д.о.о., Пирот – ТВ Пирот, сходно одредби 

из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

На седници Савета одржаној 23.02.2021. године покренут је поступак на основу 

извештаја: Увидом у финансијску картицу ПМУ ТВ Пирот д.о.о., Пирот – ТВ Пирот 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 25.01.2021. 

године износи 323.789,90 (7 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 26.01.2021. године; ПМУ је дана 

25.02.2021. године уплатио износ од 220.000,00 динара, тако да дуг по обавештењу 

износи 103.789,90 динара (2,2 мес). Месечни износ накнаде је 46.255,70 динара.. 

На дан 05.03.2021. године износ дуговања ПМУ ТВ Пирот је 196.301,30 динара (4,2 

мес.). 

 

 Седници је приступио представник ПМУ Владимир Вељковић. У свом 

изјашњењењу представник ПМУ је истакao je да ће у наредних месец дана измирит 

целокопан дуг. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ПМУ је у обавези да преостали дуг у износу од 150.045,60 динара измири 

најкасније до 31. марта 2021. године. 

 

 

12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о., Чачак – Телевизија 

Телемарк – кабал, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 
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Имајући у виду да је против наведеног ПМУ поступак престанка важења дозволе 

покренут два пута по истом основу, предмет је обједињен под редним бројем 08-

1745/20.  

На седници Савета одржаној 21.12.2020. године покренут је поступак на основу 

извештаја: Увидом у финансијску картицу ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о., Чачак –

Телевизија Телемарк-кабал, утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање 

медијских услуга на дан 23.09.2020. године износи 3.901,85 динара (9 мес.). Послато 

Обавештење о неизмиреном дугу дана 23.09.2020. године  

Нема уплата. Дуг по обавештењу износи 3.901,85 динара (9 мес), а дуг на дан 

04.03.2021. године износи 6.070,00 динара (14 мес.) Месечни износ накнаде је 433,63 

динара. 

 

 Седници је приступила представница ПМУ Јелена Кнежевић. У свом 

изјашњењењу представник ПМУ је истакла да ће од наредног месеца кренути са 

измирењем дуга као и да ће положити менице у износу за који је покренут поступак. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ПМУ је у обавези да преостали дуг у износу од 3.901,85 динара измирите у року 

од месец дана. 

 

 

13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о., Чачак – Телевизија 

Телемарк, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

На седници Савета одржаној 02.11.2020. године покренут је поступак на основу 

извештаја: Увидом у финансијску картицу ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о., Чачак – 

ТМС Телевизија Телемарк утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање 

медијских услуга на дан 16.09.2020. године износи 1.141.696,44 динара (5 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 17.09.2020. године; ПМУ је дана 

08.01.2021. уплатио износ од 227.955,94 динара, тако да дуговање по поступку износи 

913.740,50 динара (6,7 мес.). На дан 05.03.2021. године износ дуговања ПМУ ТМС 

Телевизија Телемарк је 2.281.481,00 динара (10 мес.). Месечни износ накнаде је 

227.956,75 динара. 

 

 Седници је приступила представница ПМУ Јелена Кнежевић. У свом 

изјашњењењу представник ПМУ је истакла да ће од наредног месеца кренути са 

измирењем дуга као и да ће положити менице у износу за који је покренут поступак. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

ПМУ је у обавези да преостали дуг у износу од 2.281.481,00 динара измирите у 

десет једнаких месечних рата, до 31.12.2021. године и то полагањем меница. 

 

 

14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Радио телевизија Врање д.о.о., Врање – ТВ Врање, 

сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

На седници Савета одржаној 23.02.2021. године покренут је поступак на основу 

извештаја: Увидом у финансијску картицу ПМУ Радио телевизија Врање д.о.о., Врање 

– ТВ Врање утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на 

дан 25.01.2021. године износи 225.195,20 (4 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 26.01.2021. године; Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 63.798,80 динара. На дан 05.03.2021. године износ дуговања 

ПМУ ТВ Врање је 382.792,80 динара (6 мес.). 

 

Седници је приступио представник ПМУ Зоран Величковић. У свом 

изјашњењењу представник ПМУ је истакао да ће од јун до септембра месеца измирити 

целокупан дуг јер у том прериоду очекује реализацију више послова као и да ће 

положити менице у износу за који је покренут поступак. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ПМУ је у обавези да преостали дуг у износу од 382.792,80 динара измири у три 

једнаке месечне рате, почев од јуна до августа 2021. године, и то полагањем меница. 

 

 

15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – ВТВ, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

На седници Савета одржаној 02.11.2020. године покренут је поступак на основу 

извештаја:Увидом у финансијску картицу ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – ВТВ 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 16.09.2020. 

године износи 4.401.977,63 динара (6,5 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 17.09.2020. године;  

ПМУ је дана 31.12.2020. године уплатио износ од 1.500.000,00 динара, тако да 

дуговање по поступку износи 2.901.997,63 динара (4,2 мес.). 

Нема уплата. На дан 05.03.2021. године износ дуговања ПМУ ВТВ је 6.965.341,61 

динара (10,3 мес.) Месечни износ накнаде је 677.227,33 динара. 
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 Седници је приступила представница ПМУ Емилија Марић. У свом 

изјашњењењу представник ПМУ је истакла да ће целокупан дуг измирирти у 10 рата 

полагањем меница. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ПМУ је у обавези да преостали дуг у износу од 6.965.341,61 динара измири у 

десет једнаких месечних рата, до 31.12.2021. године, и то полагањем меница. 

 

 

16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Слађана Котуровић ПР производња и емитовање тв 

програма НД САТ, Рашка – НД САТ-кабал, сходно одредби из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

На седници Савета одржаној 02.11.2020. године покренут је поступак на основу 

извештаја: Увидом у финансијску картицу ПМУ Слађана Котуровић ПР производња и 

емитовање тв програма НД Сат, Рашка – НД Сат-кабал утврдили смо да дуг по основу 

накнаде за пружање медијских услуга на дан 11.06.2020. године износи 216,00 динара 

(5,9 мес.). 

Обавештење о неизмиреном дугу које је послато поштом 15.06.2020. године - враћено, 

није примљено. Обавештење о неизмиреном дугу постављено на огласну таблу дана 

06.07.2020. године. Уклоњено дана 22.07.2020. године. На дан 04.03.2021. године износ 

дуговања је 505,20 динара (13,9 мес.). Нема уплата. Месечни износ накнаде је 36,15 

динара. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге ПМУ Слађана Котуровић ПР 

производња и емитовање тв програма НД САТ, Рашка – НД САТ. 

 

 

17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата ПМУ ТВ Смедерево д.о.о., Смедрево – Телевизија СД, 

сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

  

Извештај финансијске службе: 

 

На седници Савета одржаној 02.11.2020. године покренут је поступак на основу 

извештаја: Увидом у финансијску картицу ПМУ ТВ Смедерево д.о.о., Смедерево – 
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Телевизија СД утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на 

дан 09.06.2020. године износи 861.332,34 (15,9 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 09.06.2020. године; ПМУ је дана 

01.02.2021. уплатио износ од 500.000,00 динара, тако да дуговање по поступку износи 

361.332,34 динара (6,7 мес.). На дан 05.03.2021. године износ дуговања ПМУ 

Телевизија СД је 848.443,12 динара (15,7 мес.). Месечни износ накнаде је 54.123,42 

динара. 

  

 Седници је приступио представник ПМУ Јовица Шешлак. У свом 

изјашњењењу представник ПМУ је истакао да ће целокупан дуг измирирти у 

једнократном уплатом уз полагањем меница. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ПМУ је у обавези да преостали дуг у износу од 848.443,12 динара измири до 

16.04.2021. године и то полагањем менице. 

 

 

18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата ПМУ Santos-comerce d.o.o., Зрењанин – ТВ Сантос, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

На седници Савета одржаној 02.11.2020. године покренут је поступак на основу 

извештаја: Увидом у финансијску картицу ПМУ Santos – comerce д.о.о., Зрењанин – ТВ 

Сантос утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

16.09.2020. године износи 1.447.246,40 (11,7 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 17.09.2020. године;  

Нема уплата На дан 05.03.2021. године износ дуговања ПМУ ТВ Сантос је 2.187.833,36 

динара (17,7 мес.) Месечни износ накнаде је 123.431,16 динара. 

Дана 15.03.2021. године ПМУ је путем електронске поште проследио молбу да им се 

одложи измирење обавезе на период од 90 дана због отежане наплате потраживања. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ПМУ је у обавези преостали дуг у износу од 2.187.833,36 динара измирите у три 

једнаке месечне рате, почев од марта до маја 2021. године, и то полагањем меница. 

 

 

19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата ПМУ РДП Студио Б д.о.о., Београд – ТВ Студио Б, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  
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Извештај финансијске службе: 

 

На седници Савета одржаној 02.11.2020. године покренут је поступак на основу 

извештаја: 

Увидом у финансијску картицу ПМУ РДП Студио Б д.о.о., Београда – ТВ Студио Б 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 16.09.2020. 

године износи 3.851.124,80 (5,9 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 17.09.2020. године;  

ПМУ је дана 28.10.2020. године уплатио износ од 100.000,00 динара, дана 22.12.2020. 

године уплатио износ од 300.000,00 динара и дана 02.02.2021. године уплатио износ од 

200.000,00 динара тако да дуговање по поступку износи 3.251.124,80 динара (5 мес.). 

На дан 05.03.2021. године износ дуговања ПМУ ТВ Студио Б је 7.152.474,56 динара (11 

мес.) Месечни износ накнаде је 650.224,96 динара. 

 

 Седници је приступила представница Гордана Бошковић Николић и Јасминка 

Томашевић. У свом изјашњењењу представнци ПМУ су истакли да ће целокупан дуг 

измирирти у до краја текуће године полагањем меница. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

ПМУ је у обавези преостали дуг у износу од 7.152.474,56 динара измирите у 

десет једнаких месечних рата до 31.12.2021. године и то полагањем меница. 

 

 

20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата ПМУ Асоцијација удружења и невладиних организација 

РТВ Нишава, Ниш – Радио Нишава 103,1, на основу члана 99. Закона о 

електронским медијима;  

 

Извештај правне службе: 

 

Правна служба у извештају наводи да се на основу члана 99. Закона о електронским 

медијима, ПМУ Асоцијација удружења и невладиних организација РТВ Нишава, Ниш – 

Радио Нишава 103,1, одузме дозвола за пружање медијске услуге број 283/2008-5. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге ПМУ Асоцијација удружења и 

невладиних организација РТВ Нишава, Ниш – Радио Нишава 103,1, на основу члана 99. 

Закона о електронским медијима. 

 

 

21. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма у вези 

програмског садржаја у емисије „Добро јутро Србијо“, емитованог 
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22.02.2021. године у програму ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna 

Happy TV и доношење одлуке;  

 

Извештај службе за надзор и анализу: 

 

Служба за надзор и анализу програма РЕМ-а, добила је пријаву 24.02.2021. године од 

Хелсиншког одбора за људска права у Србији. У пријави коју сматрамо обвештењем 

каже се: „'Хелсиншки одбор за људска права у Србији захтева од Савета РЕМ да реагује 

поводом изјава уредника ТВ Хепи, Миломира Марића и режисера Предрага 

Антонијевића о логорима у околини Приједора, изречених у емисији Добро јутро 

Србијо, емитованој 22.02.2021.године“ 

Закључак: Када погледамо тему гостовања режисера Предрага Антонијевића и ширу 

слику, уочава се, да водитељ није негирао постојање самог логора или више логора на 

том простору, као ни злочине који су тамо учињени и за шта постоји пресуда 

Међународног суда за злочине у Хагу.  

Водитељ се у склопу теме о пропаганди осврнуо на случај фотографије и снимака 

Фикрета Алића, и апострофирао делове текстова неких светских медија, који су по 

његовом мишљењу, у том тренутку служили као пропаганда против Срба. Што он и 

каже у својој последњој реченици. 

На основу изнетог, а пре свега због исказаног става М. Марића да је логор у Омарској 

„био отворен“ и да се из њега могло излазити ''кад год хоће'', постоје елементи који би 

евентуално указивали на могуће непридржавање обавезе о објективном информисању 

из члана 47 став 1 Закона о електронским медијима („Пружалац медијске услуге, у 

односу на свој програмски садржај, у складу са својом програмском концепцијом, 

дужан је да: обезбеди слободно, истинито, објективно, потпуно и благовремено 

информисање“) и чл 9 став 3 Правилника о заштити људских права у области пружања 

медијских услуга („Водитељ програма актуелности може у току тог програма износити 

своје мишљење о питању које је тема наведене емисије, али пружалац медијске услуге 

не сме дозволити да водитељ такву могућност користи како би промовисао своја лична 

уверења на начин који повређује обавезу пружаоца медијске услуге да објективно 

информише јавност“). 

  

 Генерални секретар Милан Тодоровић је информисао чланове Савета да је 

током трајања поступка Регулатору достављена пријава којом се указује на повреду 

личног интереса као и да је иста достављена ПМУ на изјашњења. Наведена пријава 

односи се на исти програмски садржај који је обухваћен извештајем службе за надзор и 

анализу. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

 

 

22. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма у вези 

програмског садржаја у емисије „Добро јутро Србијо“, емитованог 

30.01.2021. године у програму ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna 

Happy TV и доношење одлуке;  
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Извештај службе за надзор и анализу: 

 

Служба за надзор и анализу програма РЕМ-а, у надзору над програмом пружаоца 

медијске услуге Национална HAPPY TV, уочава спорно гостовање у емисији „Добро 

јутро Србијо“, у којем је изнето више увреда на рачун новинарке из Републике Српске; 

водитељи нису реаговали на увредљива излагања. 

На поменути садржај у Регулаторно тело за електронске медије стигла је пријава, која 

ће у овом поступку бити узета у обзир као обавештење. 

Закључак: У гостовању и излагању Војислава Шешеља, изнете су грубе увреде на рачун 

новинарке РТРС Наташе Миљановић Зубац; поменутим трагичним детаљима из 

прошлости новинарке повређено је њено достојанство, али и достојанство свих чланова 

породице, нарочито деце. Оваквим, грубим задирањем у приватност и изнетим 

увредљивим оптужбама и клеветама, нарушена су људска права новинарке, без 

могућности да на њих одговори. Водитељи, као и уредништво (осим изјашњења које је 

накнадно стигло на захтев РЕМ), нису реаговали на изнете увреде.  

Уочени садржај у супротности је са следећим прописима медијског законодавства: 

Закон о електронским медијима, члан 50 - Медијска услуга се пружа на начин којим се 

поштују људска права а нарочито достојанство личности.  

Правилник о заштити људских права у области пружања медијских услуга, члан 20 - 

Пружалац медијске услуге је дужан да медијску услугу пружа на начин којим се 

поштује достојанство личности корисника медијске услуге, учесника у програму и лица 

на које се објављена информација односи. 

Члан 26. - ставови 1, 3 - Пружалац медијске услуге дужан је да поштује достојанство 

личности (част, углед или пијетет) и право на аутентичност лица на које се односи 

информација коју објављује. 

Приликом информисања о насиљу или трагичном догађају пружалац медијске услуге је 

дужан да то чини на начин којим се неће повредити достојанство личности жртве 

насиља или трагичног догађаја или њој блиског лица, а нарочито на начин којим се она 

неће изложити поновној патњи. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицање мере према ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – 

Nacionalna Happy TV. 

 

Позвати представнка ПМУ на следећу седници Савета ради изјашњења. 

 

 

23. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма у вези у 

ријалити програмског садржаја „Задруга“, емитованог 01.03.2021. године у 

програму ПМУ Pink international company д.о.о., Београд - ТВ Пинк и 

доношење одлуке; 

 

Извештај службе за надзор и анализу: 

 

Служба за надзор и анализу програма РЕМ-а, у надзору над програмом пружаоца 

медијске услуге Pink international company д.о.о. Београд - ТВ Пинк, уочава ријалити 
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програм (емисија Задруга) у којем је дошло до ескалације насиља; садржај је био 

делимично замагљен, и делимично прекривен високофреквентним тоном, али упркос 

тим уредничким интервенцијама садржај је високо узнемиравајући. 

На поменути садржај у Регулаторно тело за електронске медије стигла је пријава, која 

ће у овом поступку бити узета у обзир као обавештење. 

Закључак: Ријалити програм (емисија Задруга), приказан 1. марта од 22:18, емитован је 

одложено, уз уредничку интервенцију, о чему сведочи примена техничких мера 

(високофреквентни тон и замагљена слика). Дакле, спорни садржај је уочен, али 

уредничка процена била је таква да садржај ипак може бити приказан, уз ознаку 12 

(повремено, кратко, у горњем, левом углу екрана). И поред ескалације насиља, 

пружалац медијске услуге не поступа на начин да искључи оне садржаје чије 

приказивање у ријалитију није дозвољено, односно да га усклади са чланом 17 

Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга. 

Утолико је већа одговорност ПМУ, јер је особи која је и раније довођена у везу са 

насиљем, и при том осуђена за више кривичних дела, дозволио да поново износи 

претње, да буде насилна, угрожава друге учеснике. И други учесници се понашају 

друштвено неприхватљиво, показују жељу за физичким обрачунавањем уз употребу 

псовки и увредљивог говора. Учесталим емитовањем сукоба, свађа, грубих увреда, 

претњи насиљем, наводно прекривених техничким мерама, али упркос томе врло јасног 

контекста, ПМУ заправо афирмише такво понашање и индиректно указује да је оно 

дозвољено. 

На основу уоченог Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о - ТВ Пинк, није поступио у складу са следећим прописима: 

Закон о електронским медијима, члан 50, ставови 2, 3 - Регулатор се стара да се у свим 

програмским садржајима поштује достојанство личности и људска права, а нарочито се 

стара да се не приказује понижавајуће поступање и сцене насиља и мучења, осим ако за 

то постоји програмско и уметничко оправдање.  

Садржаји који могу да шкоде физичком, менталном или моралном развоју малолетника 

морају бити јасно означени и не објављују се у време кад се основано може очекивати 

да их малолетници прате, имајући у виду уобичајени распоред њихових активности, 

осим изузетно као заштићена услуга са условним приступом на начин предвиђен овим 

законом.  

Закон о електронским медијима, члан 68, ставови 1, 6 - Забрањено је приказивање 

порнографије, сцена бруталног насиља и других програмских садржаја који могу тешко 

да нашкоде физичком, менталном или моралном развоју малолетника. 

Програмски садржаји неподесни за малолетнике млађе од 16 година не смеју да се 

емитују пре 22,00 сата ни после 6,00 сати, а неподесни за малолетнике млађе од 18 

година, пре 23,00 сата, ни после 6,00 сати. 

Правилник о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга, члан 17. 

ставови 2, 3, 4 - Ријалити програмски садржај се сматра неподесним за особе млађе од 

18 година, ако се у њему приказује насиље, непристојно изражавање предузето као акт 

агресије, односно у циљу вређања, пушење, неумерено конзумирање алкохолних пића 

или наго људско тело. 

У ријалити програмском садржају не могу се приказивати тешко насиље, сексуалност, 

злоупотреба опојних дрога, као и понашање које представља говор мржње или којим се 

вређа људско достојанство или друго људско право.  

Ако у току ријалити програмског садржаја који се емитује директно (уживо) дође до 

ескалације насиља или непристојног понашања предузетог у циљу вређања, пружалац 

медијске услуге је дужан да одмах прекине његово емитовање, ако не може на други 
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начин да избегне приказивање таквог понашања (нпр. искључење тона, промена кадра 

и сл.). 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицање мере према ПМУ Pink international company 

д.о.о., Београд – ТВ Пинк. 

 

Позвати представнка ПМУ на следећу седници ради изјашњења. 

 

 

 

24. Разматрање Извештаја Финансијске службе у вези неплаћања накнаде за 

пружање медијске услуге од стране ПМУ Телевизија Исток 1 д.о.о., Београд 

– ТВ Исток 1 – кабал и доношење одлуке;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Привредно друштво за производњу и емитовање 

телевизијског програма Телевизија Исток 1 д.о.о., Београд – ТВ Исток 1-кабал 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 25.01.2021. 

године износи 2.436,72 динара (6 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 25.01.2021. године;  

ПМУ 03.02.2021. године уплатио износ од 2.030,60 динара, тако да је остатак дуга по 

обавештењу 406,12 динара (1 мес.). Месечни износ накнаде је 406,12 динара.  

Имајући у виду све напреде наведено предлог финансијске службе је да Савет донесе 

одлуке да се покреће поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за производњу и емитовање 

телевизијског програма Телевизија Исток 1 д.о.о.. Београд – ТВ Исток 1-кабал, због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о електронским медијима и 

позове представника ПМУ на следећу седницу. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Телевизија Исток 1 д.о.о., Београд – ТВ Исток 1 – 

кабал због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима. 

 

Позвати представника ПМУ на наредну седницу Савета ради изјашњења. 
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25. Разматрање Извештаја Финансијске службе у вези неплаћања накнаде за 

пружање медијске услуге од стране ПМУ Делта телевизија д.о.о., Нови Сад 

– ТВ Делта и доношење одлуке;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Делта телевизија д.о.о., Нови Сад – ТВ Делта 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 25.01.2021. 

године износи 854.361,30 (5 мес.). Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 

26.01.2021. године; Нема уплата. Месечни износ накнаде је 170.872,26 динара. 

Имајући у виду све напреде наведено предлог финансијске службе је да Савет донесе 

одлуке да се покреће поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Делта телевизија д.о.о., Нови Сад – ТВ Делта, због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о електронским медијима и 

позове представника ПМУ на следећу седницу. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Делта телевизија д.о.о., Нови Сад – ТВ Делта због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

Позвати представника ПМУ на наредну седницу Савета ради изјашњења. 

 

 

26. Разматрање Извештаја Финансијске службе у вези неплаћања накнаде за 

пружање медијске услуге од стране ПМУ Телевизија спорта и здравља Сос 

канал плус д.о.о., Београд – ТВ Сос Канал Плус и доношење одлуке;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ ТВ Сос канал плус утврдили смо да дуг по основу 

накнаде за пружање медијских услуга на дан 16.09.2020. године износи 5.132.084,72 

динара (5,2 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 17.09.2020. године;  

Дописом број 08-1681/20-1 од 22.09.2020. године обратио се ПМУ ТВ Сос канал плус, 

са молбом да му Савет Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту 

Регулатор) одобри додатни рок за измирење доспелог дуга према Регулатору, који, без 

три одобрена месеца кашњења из 2020. године, износи 2.216.042,36 динара, према 

следећој динамици: до краја септембра 2020. године да уплате износ од 1.000.000,00 

динара и до краја октобра иснос од 1.000.000,00 динара, уз редовно плаћање текуће 

месечне накнаде. 

Такође, одложене обавезе за период март-мај 2020. године, у износу од 2.916.042,36 

динара, да плаћа у шест једнаких месечних рата од по 486.007,06 динара, од јануара до 

јуна 2021. године. ПМУ је уплатио дана 30.09.2020. године износ од 350.000,00 динара 

и дана 30.10.2020. године износ од 350.000,00 динара. 
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На седници одржаној 20.11.2020. године Савет РЕМ је донео одлуку да ПМУ ТВ Сос 

канал плус измири дуговање које има у износу од 2.216.042,36 динара (без обавеза за 

период март – мај 2020. године) до краја 2020. године, а обавезе за период март – мај 

2020. године, у износу од 2.916.042,36 динара измири у 6 једнаких месечних рата од по 

486.007,06 динара, уз обезбеђење меницама, од јануара до јуна 2021. године. 

ПМУ ТВ Сос канал плус није поступио по одлуци Савета и до краја 2020. године је 

уплатио износ од 350.000,00 динара дана 07.12.2020. године и није предао менице ради 

обезбеђења дуговања. 

Дана 06.01.2021. године ПМУ Сос канал плус је уплатио износ од 350.000,00 динара и 

дана 01.02.2021. године износ од 220.000,00 динара, тако да је износ дуга по 

обавештењу 3.512.084,32 динара. Месечни износ накнаде је до 01.11.2020. године био 

972.014,12 динара, а од 02.11.2020. године је 729.010,59 (бр.решења 07-1904/19/20-8 од 

02.11.2020.г.). 

Имајући у виду све напреде наведено предлог финансијске службе је да Савет донесе 

одлуке да се покреће поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Телевизија спорта и здравља Сос канал плус д.о.о. из 

Београда – ТВ Сос канал плус, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. 

Закона о електронским медијима и позове представника ПМУ на следећу седницу. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге Телевизија спорта и здравља Сос канал плус д.о.о., 

Београд – ТВ Сос Канал Плус због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима. 

 

Позвати представника ПМУ на наредну седницу Савета ради изјашњења; 

 

 

27. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Сремска телевизија д.о.о., Шид – Сремска ТВ, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

На седници Савета одржаној 23.02.2021. године покренут је поступак на основу 

извештаја: Увидом у финансијску картицу ПМУ Сремска телевизија д.о.о., Шид – 

Сремска ТВ утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на 

дан 25.01.2021. године износи 268.651,94 (4 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 26.01.2021. године; ПМУ је уплатио 

дана 27.01.2021. године износ од 67.163,00 динара и дана 05.02.2021. године износ од 

67.163,00 динара, тако да дуг по обавештењу износи 134.325,94 динара. Месечни износ 

накнаде је 67.163,00 динара. На дан 05.03.2021. године износ дуговања ПМУ Сремска 

ТВ је 268.651,94 динара (4 мес.) 

Уплатама од 67.163,00 динара 27.01.2021. године, 67.163,00 динара 05.02.2021. године, 

и 268.652,00 (4 уплате по 67.163,00) динара 09.03.2021. године, дуг је измирен у 

целости. 

Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 
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Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oбуставаља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на које је издата. 

 

 

28. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Радио телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац – 

Радио Шумадија, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

На седници Савета одржаној 23.02.2021. године покренут је поступак на основу 

извештаја: Увидом у финансијску картицу ПМУ Радио телевизија Шумадија д.о.о., 

Аранђеловац – Радио Шумадија утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање 

медијских услуга на дан 26.01.2021. године. износи 20.477,17 динара (7 мес.). Послато 

Обавештење о неизмиреном дугу дана 26.01.2021. године.  

Дуг на дан 04.03.2021. године износи 23.402,48 динара. Месечни износ накнаде је 

2.925,31 динара. 

Уплатом од 20.477,17 динара 09.03.2021. године, дуг је измирен у целости. 

Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oбуставаља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на које је издата. 

 

 

29. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ ПИ канал д.о.о., Пирот – ТВ ПИ канал – кабал, 

сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ ПИ канал д.о.о., Пирот – ТВ ПИ канал-кабал 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 25.01.2021. 

године износи 3.976,07 динара (7 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 25.01.2021. године.  

На седници Савета одржаној 23.02.2021. године покренут је поступак одузимања 

дозволе. Месечни износ накнаде износи 568,01 динара. ПМУ дана 25.02.2021. године 

уплатио износ од 3.976,07 динара и тиме је измирен дуг по обавештењу у целости.  

Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 
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Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oбуставаља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на које је издата. 

 

 

30. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Радио-Телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац – ТВ 

Шумадија – кабал, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

На седници Савета одржаној 23.02.2021. године покренут је поступак на основу 

извештаја: Увидом у финансијску картицу ПМУ Радио - Телевизија Шумадија д.о.о., 

Аранђеловац – ТВ Шумадија-кабал утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање 

медијских услуга на дан 25.01.2021. године износи 2.860,44 динара (4 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 25.01.2021. године; није измирен дуг. 

На дан 04.03.2021. године износ дуговања је 3.575,55 динара (5 мес.). Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 715,11 динара. 

ПМУ дана 09.03.2021. године уплатио износ од 2.860,44 динара и тиме је измирен дуг 

по обавештењу у целости. 

Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oбуставаља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на које је издата. 

 

 

31. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ РТВ Сунце д.о.о., Аранђеловац – ТВ Сунце, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

На седници Савета одржаној 23.02.2021. године покренут је поступак на основу 

извештаја: Увидом у финансијску картицу ПМУ РТВ Сунце д.о.о., Аранђеловац – ТВ 

Сунце утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

25.01.2021. године износи 161.843,99 (7 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 26.01.2021. године; ПМУ је 04.02.2021. 

године уплатио 70.000,00 динара, тако да дуг по обавештењу износи 91.843,99 динара 

(4 мес.). Месечни износ накнаде је 23.120,57 динара. На дан 05.03.2021. године износ 

дуговања ПМУ ТВ Сунце је 138.085,13 динара (6 мес.) 

Уплатама од 70.000,00 динара 04.02.2021. године и 100.000,00 динара 09.03.2021. 

године, дуг је измирен у целости. 
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Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oбуставаља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на које је издата. 

 

 

32. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Eминент д.о.о., Љубовија – Радио Соко 97,4, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

На седници Савета одржаној 23.02.2021. године покренут је поступак на основу 

извештаја: Увидом у финансијску картицу ПМУ Еминент д.о.о., Љубовија – Радио Соко 

97,4 утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

26.01.2021. године. износи 2.435,58 динара (7 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 26.01.2021. године. 

Нема уплата. Дуг на дан 04.03.2021. године износи 2.783,52 динара. Месечни износ 

накнаде је 347,94 динара. 

Уплатом од 3.132,00 динара, са рачуна другог правног лица, за који је уговор о 

преузимању испуњења достављен 08.03.2021. године, дуг је измирен у целости. 

Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Oбуставаља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на које је издата. 

 

 

33. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Звезда ТВ д.о.о, Београд – Звезда ТВ – кабал, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

На седници Савета одржаној 23.02.2021. године покренут је поступак на основу 

извештаја: Увидом у финансијску картицу ПМУ Звезда ТВ д.о.о., Београд – Звезда ТВ- 

кабал утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

25.01.2021. године износи 1.965,36 динара (4 мес.). Послато Обавештење о 

неизмиреном дугу дана 25.01.2021. године; није измирен дуг. На дан 04.03.2021. године 

износ дуговања је 2.456,70 динара (5 мес.). Нема уплата. Месечни износ накнаде је 

491,34 динара. 

ПМУ дана 10.03.2021. године уплатио износ од 2.948,00 динара и тиме је измирен дуг 

по обавештењу у целости. 

Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 
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Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oбуставаља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на које је издата. 

 

 

34. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ РТВ Панчево д.о.о., Панчево – Дунав телевизија, 

сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

На основу стања дуга на дан 25.01.2021. године послато је Обавештење о неизмиреном 

дугу у износу од 3.511.537,46 динара. 

ПМУ је дана 29.01.2021. године уплатио износ од 561.840,78 динара, дана 08.02.2021. 

године износ од 1.000.000,00 динара и дана 18.02.2021. године износ од 1.000.000,00 

динара тако да дуговање по обавештењу износи 949.696,68 динара. 

Покренут поступак одузимања дозволе 23.02.2021. године на износ дуга од 949.696,68 

динара. Месечни износ накнаде 501.048,00 динара. Уплатом од 1.000.000,00 динара, 

дана 24.02.2021. године, дуг је измирен у целости.  

Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Oбуставаља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на које је издата. 

 

 

35. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Телевизија Пирот д.о.о., Пирот – ТВ Пирот – кабал, 

сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Телевизија Пирот д.о.о., Пирот – ТВ Пирот-кабал 

утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 25.01.2021. 

године износи 10.588,88 динара (5,2 мес.). 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 25.01.2021. године.  

На седници Савета одржаној 23.02.2021. године покренут је поступак одузимања 

дозволе. Месечни износ накнаде износи је 2.004,22 динара. ПМУ дана 25.02.2021. 

године уплатио износ од 10.588,88 динара и тиме је измирен дуг по обавештењу у 

целости. 

Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 
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Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oбуставаља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на које је издата. 

 

 

36. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Радио телевизија Колубара Инфо д.о.о., Лајковац – 

Радио Колубара 96,9, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима;  

 

Извештај финансијске службе: 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Радио телевизија Колубара Инфо д.о.о., Лајковац 

– Радио Колубара 96,9 утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских 

услуга на дан 26.01.2021. године износи 2.604,91 динара (7 мес.). Послато Обавештење 

о неизмиреном дугу дана 26.01.2021. године. На седници Савета одржаној 23.02.2021. 

године покренут је поступак одузимања дозволе. Месечни износ накнаде 372,13 динара. 

Уплатом од 2.604,91 динара 02.03.2021. године, дуг је измирен у целости.  

Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oбуставаља се поступак одузимања дозволе пре истека времена на које је издата. 

 

 

37. Разматрање и доношење одлуке у поступку поновног одлучивања по 

пријавама Adria Media Group д.о.о., Београд и Александра Родића, Београд 

поднете против ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - ТВ Пинк 

(након поништаја решења Савета бр. 07-1585/17-6 од 29.09.2017. године од 

стране Управног суда);  

 

Извештај правне службе: 

 

Имајући у виду да је Управни суд уважио тужбу и управну ствар решио тако што је 

поништио решење Регулатора и поступак вратио на поновно одлучивање, као и ставове 

суда изнете у пресуди, Правна служба предлаже да Савет Регулатора у поновљеном 

поступку донесе нову одлуку којом ће одбити пријаве подносилаца, а да ће иста у 

писаном отправку садржати образложење уподобљено одлуци суда. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Одбијају се пријаве Adria Media Group д.о.о., Београд и Александра Родића, 

Београд поднете против ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - ТВ Пинк. 

Писани отправак решења уподобити одлуци суда. 

 

38. Разматрање и доношење одлуке у поступку поновног одлучивања по 

пријави Adria Media Group д.о.о., Београд и Александра Родића, Београд 

поднетој против ПМУ Студио Б д.о.о., Београд - ТВ Студио Б (након 

поништаја решења Савета бр. 07-1723/17-4 од 29.09.2017. године од стране 

Управног суда);  

 

Извештај правне службе: 

 

Имајући у виду да је Управни суд уважио тужбу и управну ствар решио тако што је 

поништио решење Регулатора и поступак вратио на поновно одлучивање, као и ставове 

суда изнете у пресуди, Правна служба предлаже да Савет Регулатора у поновљеном 

поступку донесе нову одлуку којом ће одбити пријаве подносилаца, а да ће иста у 

писаном отправку садржати образложење уподобљено одлуци суда. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Одбијају се пријаве Adria Media Group д.о.о., Београд и Александра Родића, 

Београд поднете против ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - ТВ Пинк. 

 

Писани отправак решења уподобити одлуци суда. 

 

 

39. Разматрање извештаја Правне службе у вези са уоченом повредом услова 

који су садржани у дозволи за пружање медијске услуге ПМУ Круна д.о.о, 

Јежевица-Радио Гуча и доношење одлуке;  

 

Извештај правне службе: 

 

У извештају правне службе наводи се да је потребно покренути поступак изрицања 

мере против пружаоца медијске услуге Друштво са ограниченом одговорношћу за 

маркетинг и техничко пословне услуге „Круна“ и позвати њиховог представника на 

наредну седницу како би могао да изнесе свој став о чињеницама на основу којих је 

покренут поступак. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мере против ПМУ Друштво са ограниченом 

одговорношћу за маркетинг и техничко пословне услуге „Круна“. 
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Позвати представника ПМУ на следећу седницу Саветa ради изјашњења о 

чињеници која је била основ за покретање поступка изрицања мера. 

 

 

40. Разматрање извештаја Правне службе у вези са уоченом повредом услова 

који су садржани у дозволи за пружање медијске услуге ПМУ Круна д.о.о., 

Јежевица – Радио Круна 89,6 и доношење одлуке;  

 

Извештај правне службе: 

 

У извештају правне службе наведено је потребно да се покрене поступак изрицања 

мере против пружаоца медијске услуге Друштво са ограниченом одговорношћу за 

маркетинг и техничко пословне услуге „Круна“, те да те потребно позвати њиховог 

представника на наредну седницу како би могао да изнесе свој став о чињеницама на 

основу којих је поступак покренут. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мере против ПМУ Друштво са ограниченом 

одговорношћу за маркетинг и техничко пословне услуге „Круна“. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Саветa ради изјашњења о 

чињеници која је била основ за покретање поступка изрицања мера. 

 

 

41. Разматрање измена и допуна Листе најважнијих догађаја од посебног 

значаја за све грађане у Републици Србији и доношење одлуке;  

 

Извештај правне службе: 

 

Правна служба је предложила да се наведеним догађајима измени и допуни Листа 

најважнијих догађаја од посебног значаја за све грађане у Републици Србији:  

 

 Светско и Европско првенство у одбојци (уместо Полуфиналне и финалне 

утакмице Светског и Европског првенства у одбојци и утакмице тих 

првенстава у којима учествује српска репрезентација и предлога Европско 

првенство у кошарци за жене 2021.године) 

 Светско атлетско првенство у дворани (уместо предлога Светско атлетско 

првенство у дворани 2022. године) 

 Фестивал БИТЕФ, Београд 

 Међународни филлмски фестивал ФЕСТ Београд 

 Међународни филмски и музички фестивал Кустендорф, Мокра Гора 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Утврђује се допуна Листе најважнијих догађаја од посебног значаја за све 

грађане у Републици Србији следећим догађајима: 

 Светско и Европско првенство у одбојци (уместо Полуфиналне и финалне 

утакмице Светског и Европског првенства у одбојци и утакмице тих првенстава 

у којима учествује српска репрезентација и предлога Европско првенство у 

кошарци за жене 2021.године); 

 Светско атлетско првенство у дворани (уместо предлога Светско атлетско 

првенство у дворани 2022. године); 

 Фестивал БИТЕФ, Београд; 

 Међународни филлмски фестивал ФЕСТ Београд; 

 Међународни филмски и музички фестивал Кустендорф, Мокра Гора. 

 

 

42. Информација о пресуди Прекршајног апелационог суда донетој по жалби 

Регулаторног тела за електронске медије у предмету против Serbia 

Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o., Београд и одговорног лица у 

правном лицу због логичке нумерације;  

 

Извештај правне службе: 

 

Дана 25.3.2019. године, Савет Регулаторног тела за електронске медије (Регулатор) је 

поднео захтев за покретање прекршајног поступка против правног лица Serbia 

Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o. (Вождовац) и Александра Сератлића (као 

одговорног лица у правном лицу), због тога што је наведени оператор електронске 

комуникационе мреже приликом дистрибуције медијских услуга, без претходног 

обавештења Регулатора, променио листу медијских услуга у делу логичке нумерације 

(редоследа канала), тако што је медијску услугу Нова С ставио испред медијске услуге 

РТС 1, а чиме је извршио прекршај из члана 111. став 1. тачка 7) и члана 111. став 3. 

Закона о електронским медијима, у вези са чланом 100. истог Закона. 

Након спроведеног поступка, поступајући суд је донео пресуду 99 Пр. бр. 96646/20 од 

27.10.2020. године, којом су окривљена лица ослобођена одговорности, из разлога што 

у време када се окривљенима ставља на терет прекршај из члана 100. поменутог Закона, 

није постојао правно обавезујући акт (правилник или други подзаконски акт, у смислу 

члана 25. Закона) који би утврдио ближе критеријуме за логичку нумерацију канала, те 

да нису, сходно томе, окривљени ни могли да поступају у супротности са наведеним 

чланом. Даље је истакнуто да није прекршена одредба којом се обавезују оператори да 

на правичан, транспарентан и недискриминаторан начин дистрибуирају медијске 

услуге, као и да су окривљени благовремено обавестили Регулатора о промени листе 

канала и укључивању нове медијске услуге. 

Против ове одлуке Регулатор је изјавио жалбу због битне повреде одредаба поступка и 

погрешне примене материјалног права. Одлучујући по жалби, другостепени суд је 

нашао да је иста у потпуности неоснована и пресудом 10 Пжр. Бр. 24054/20 потврдио 

првостепену ослобађајућу одлуку, истичући да није доказано да се променом редоследа 

вршио утицај на слободу изражавања и јавни интерес у области информисања, као и да 

није од значаја досадашња пракса да се канали јавних медијских сервиса због посебне 

улоге постављају на прве позиције, јер се пракса не може сматрати законском обавезом 

оператора. Такође, потврђен је и став првостепеног суда да у време када се 

окривљенима ставља на терет прекршај из члана 100. Закона није постојао подзаконски 
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акт који би утврдио ближе критеријуме за логичку нумерацију канала, те да и нису 

окривљени могли да поступају супротно наведеном члану. Против ове пресуде није 

дозвољено изјавити редован правни лек.  

Извршна директорка Рајка Галин Ћертић је укратко изложила члановима Савета 

пресуду поступајућег суда и подсетила да је Савет на седници одржаној 25. марта 2019. 

године у законом прописаној процедури усвојио Обавезујуће критеријуме за ближе 

утврђивање логичке нумерације канала. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета већином гласова донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против Serbia Broadband – 

Srpske kablovske mreže d.o.o., Београд и одговорног лица у правном лицу због повреда 

Обавезујућих критеријума за утврђивање логичке нумерације канала. 

 

 

43. Информација о упоредној студији са освртом на ситуацију у југоисточној 

Европи - Регулација политичког оглашавања;  

 

Извештај правне службе: 

 

У оквиру заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе “Слобода изражавања и 

слобода медија у Југоисточној Европи (JUFREX)”, у којем учествују регулаторна тела 

из региона, 3. јула 2020. године организован је онлајн округли сто "Избори, пандемија и 

дезинформације". Представници регулаторних тела оценили су да је од виталног 

значаја да се разговара о питању избора и размене искуства регулаторних тела, посебно 

ако се узме у обзир да је у региону током 2020. године одржано неколико избора. 

Дискусија је отворила многа питања која се односе на политичку кампању и 

оглашавање. 

На основу тих питања, након састанка је припремљена Студија „Политичко 

оглашавање: Упоредна студија са освртом на ситуацију у Југоисточној Европи“. Ова 

Студија пружа корисницима вредне и применљиве референце у вези са политичким 

оглашавањем током изборних кампања и бави се битним аспектима овог питања из 

перспективе медијске регулације. Такође, Студија нуди даље смернице за побољшања, 

у складу са европским стандардима и најбољим праксама у тој области. 

Медијска регулаторна тела из региона, корисници JUFREX пројекта допринели су 

припреми Студије кроз дискусију, размену идеја, мишљења и пружањем информација о 

постојећим законодавним оквирима и праксама. 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са информацијом. 

 

 

44. Разматрање захтева ПМУ Ивана Ђорђевић Методиев пр агенција за 

кинематографску и телевизијску продукцију NIBOI, Врање – ТВ Инфо 

Кодал за промену идентификационог знака и доношење одлуке;  

 

Извештај правне службе: 
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Дана 05. марта 2021. године, ТВ Инфо Кодал је Регулатору упутио захтев за промену 

идентификационог знака у нови идентификациони знак Ултра Пулс ТВ. Такође, ТВ 

Инфо Кодал је обавестио Регулатора да је извршио промену адресе студија, контакт 

телефона, адресу за пријем електронске поште и да је додао веб-сајт.  

Дана 05. марта 2021. године, ТВ Инфо Кодал је Регулатору упутио захтев за промену 

идентификационог знака у нови идентификациони знак Ултра Пулс ТВ. Такође, ТВ 

Инфо Кодал је обавестио Регулатора да је извршио промену адресе студија, контакт 

телефона, адресу за пријем електронске поште и да је додао веб-сајт.  

Чланом 49. Закона о електронским медијима одређено је да се на обавезу 

идентификације пружаоца медијске услуге примењују одредбе закона којим се уређује 

област јавног информисања и медија. 

Чланом 34. Закона о јавном информисању и медијима одређено је да се у сваком медију 

обавезно објављују основни подаци о медију у облику импресума, скраћеног 

импресума, односно идентификације. 

Одредбама из члана 35. став 4. истог закона одређено је да идентификација 

телевизијског програма садржи карактеристичну ознаку аудио-визуелне медијске 

услуге, односно телевизијског програма, а одредбом из члана 36. став 5. одређено је да 

се идентификација телевизијског програма објављује све време трајања програма.  

Правна служба даље наводи да Савет може одобрити пружаоцу медијске услуге Ивана 

Ђорђевић Методиев пр агенција за кинематографску и телевизијску продукцију NIBOI, 

Врање, ул. Маричка бр. 20 - ТВ Инфо Кодал промену идентификационог знака у нови 

идентификациони знак Ултра Пулс ТВ. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се промена идентификационог знака пружаоца медијске услуге Ивана 

Ђорђевић Методиев пр агенција за кинематографску и телевизијску продукцију NIBOI, 

Врање – ТВ Инфо Кодал у нови идентификациони знак Ултра Пулс ТВ. 

 

 

45. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака ПМУ Информативни Центар д.о.о., Оџаци – 

Радио Оџаци 107,4;  

 

Извештај правне службе: 

 

Према Регистру пружалаца медијских услуга Информативни Центар д.о.о., Оџаци, 

Јурија Гагарина 20, Оџаци - Радио Оџаци 107,4 (у даљем тексту: Радио Оџаци 107,4) 

ималац је дозволе за пружање медијске услуге радија бр. 392/2008-5 од 08.10.2019. 

године. 

Дана 03.03.2021. године ПМУ Радио Оџаци 107,4 упутио је Регулаторном телу за 

електронске медије (у даљем тексту: Регулатор) захтев за промену идентификације код 

кога би након добијене сагласности Регулатора скраћени назив медијске услуге био – 

Тди радио Оџаци 107,4 ( Tdi radio Odžaci 107,4). 

Чланом 49. Закона о електронским медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014 и 6/2016- 

др. закон) прописано је да се на обавезу идентификације пружаоца медијске услуге 

примењују одредбе закона којим се уређује област јавног информисања и медија. 
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Чланом 34. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014, 

58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење) прописано је да се у сваком медију обавезно 

објављују основни подаци о медију у облику импресума, скраћеног импресума, 

односно идентификације. 

Чланом 35. Закона о јавном информисању и медијима прописано је да идентификација 

радио програма садржи назив радио програма и радио фреквенције на којима се емитује 

програм. 

Узимајући у обзир све наводе, правна служба изнела је предлог Савету да се ПМУ 

Радио Оџаци 107, може одобрити промена идентификације тако да би нови 

идентификациони скраћени назив медијске услуге био Тди радио Оџаци 107,4 ( Tdi 

radio odžaci107,4) 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се промена идентификације ПМУ Радио Оџаци 107,4 код кога би нови 

скраћени назив медијске услуге био Тди радио Оџаци 107,4 ( Tdi radio odžaci 107,4). 

 

 

46. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака ПМУ Радио Бачка д.о.о., Бач – Радио Бачка 99,1; 

 

Извештај правне службе: 

 

Према Регистру пружалаца медијских услуга, Радио Бачка д.о.о., Бач, Трг др Зорана 

Ђинђића 4, Бач - Радио Бачка 99,1 (у даљем тексту: Радио Бачка 99,1) ималац је дозволе 

за пружање медијске услуге радија бр. 263/2008-5 од 15.08.2017. године. 

Дана 03.03.2021. године Радио Бачка 99,1 упутио је Регулаторном телу за електронске 

медије (у даљем тексту: Регулатор) захтев за промену идентификације код кога би 

након добијене сагласности Регулатора скраћени назив медијске услуге био - Накси 

радио Бачка 99,1 (Naxi radio Bačka 99,1). 

Чланом 49. Закона о електронским медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014 и 6/2016 - 

др. закон) прописано је да се на обавезу идентификације пружаоца медијске услуге 

примењују одредбе закона којим се уређује област јавног информисања и медија. 

Чланом 34. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014, 

58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење) прописано је да се у сваком медију обавезно 

објављују основни подаци о медију у облику импресума, скраћеног импресума, 

односно идентификације. 

Чланом 35. Закона о јавном информисању и медијима прописано је да идентификација 

радио програма садржи назив радио програма и радио фреквенције на којима се емитује 

програм. 

Узимајући у обзир све наводе, Правна служба изнела је предлог да се ПМУ Радио 

Бачка 99,1 може дозволити да промени идентификацију тако да би нови назив медијске 

услуге био Накси радио Бачка 99,1 (Naxi radio Bačka 99,1). 

 

 Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Одобрава се промена идентификације ПМУ Радио Бачка 99,1 код кога би нови 

скраћени назив медијске услуге био Накси радио Бачка 99,1 (Naxi radio Bačka 99,1). 

 

 

47. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Радио 

и телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачка Паланка – РТВ Бап, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Извештај правне службе: 

 

Поднет је захтев у складу са чланом 82. Закона о електронским медијима, став правне 

службе је да се да се сходно члану 83. Закона о електронским медијима Радио и 

телевизија Бачка Паланка, друштво са ограниченом одговорношћу, Бачка Паланка, ул. 

Жарка Зрењанина бр. 74/4 – РТВ Бап може издати дозвола за пружање медијске услуге 

на основу захтева.  

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Радио и 

телевизија Бачка Паланка, друштво са ограниченом одговорношћу, Бачка Паланка, ул. 

Жарка Зрењанина бр. 74/4 – РТВ Бап, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

 

 

48. Разматрање захтева OK Skay d.o.o. Beograd – OK Radio, за упис у Регистар 

медијских услуга, 74. став 1. тачка 2) Закона о електронским медијима и 

доношење одлуке;  

 

Извештај правне службе: 

 

Сходно члану 74. став 1. тачка 2) Закона о електронским медијима став правне службе 

је да се OK Skay Preduzeće za projektovanje, proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Beograd 

(Palilula) - OK Radio, може уписати у Регистар медијских услуга пружаоца који 

медијске услуге пружају искључиво путем глобалне информатичке мреже. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Уписати у Регистар медијских услуга пружаоца који медијске услуге пружају 

искључиво путем глобалне информатичке мреже, пружаоца медијске услуге радија OK 

Skay Preduzeće za projektovanje, proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Beograd (Palilula)- OK 

Radio, сходно члану 74. став 1. тачка 2) Закона о електронским медијима. 
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49. Информација о Препорукама о медијском извештавању о родном насиљу, 

донетим од стране Медитеранске мреже регулаторних тела (МНРА);  

 

Извештај правне службе: 

 

Група за родну равноправност међународне организације „Медитеранска мрежа 

регулаторних тела“ (МНРА) је 2018. године започела рад на изради Студије о 

медијском извештавању о родном насиљу.  

У изради Студије учествовало је 9 регија медитеранског аудиовизуелног простора 

(Каталонија, Андалузија, Шпаније, Хрватска, Мароко, Француска, Грчка, Португалија и 

Србија).  

Циљ студије је да се анализирањем медијског извештавања о насиљу над женама у 

телевизијском информативном програму јавних сервиса и комерцијалних телевизија, 

утврди да ли је извештавање објективно или сензационалистичко и у којој мери медији 

промовишу родну равноправност и доприносе деконструкцији родних стереотипа и 

улога.  

Као резултат студије изведени су закључци о новинарској пракси у свих 9 регија и дате 

препоруке о медијском извештавању о насиљу над женама. Студија је завршена у 

децембру 2020. године и објављене су Препоруке о медијском извештавању о родном 

насиљу.  

С обзиром да је је један од закључака Студије да пружаоци медијских услуга у жељи да 

остваре што већу гледаност, односно профит, објављују прилоге о насиљу над женама, 

користећи бројне сензационалистичке елементе, истичу ирелевантене чињенице и 

свесно или несвесно повређују достојанство жртве, предлог је да сва регулаторна тела 

која су учествовала у изради Студије и Препорука о медијском извештавању о родном 

насиљу, учине их што видљивијим.  

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом. 

 

 

50. Разно;  

 

 

 Иницијатива члана Савета Јудите Поповић за покретање поступка против 

ПМУ који су емитовали узнемирујуће садржаје са конференције за штампу 

Савета за националну безбедност дана 06. марта 2021. године; 

 

Чланица Савета Јудита Поповић је приликом образлагања истакла да сматра да 

емитовањем спорних фотографија од стране ПМУ са националном покривеношћу 

повређено људско достојанство жртава, њихових родитеља и пријатеља али и публике 

којима су спорне фотографије приказане. Такође, сматра да је улога Савета да штити 

јавни интерес приликом приказивања садржаја који потенцијално могу бити 

узнемирујући. 

 

Током дискусије чланица Савета Александра Јанковић је изнела сопствени став 

да емитовани снимци јесу узнемирујући али да јавност треба да зна шта се дешава у 

„реалности“ како би се суочили са зверствима и помогли онима који се боре да се таква 

реалност промени. Цитирала је и део текст насловљеног као: „Узнемиравање јавности“, 
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ауторке Љиљане Смајловић, објављеног дана 11.03.2021. године у „Недељнику“ да је 

„некад узнемиравање јавности највећи могући јавни интерес“. 

 

У дискусији су учествовали и чланови Савета Вишња Аранђеловић, Горан 

Петровић и председница Савета Оливера Зекић, који су у својим изјашњењима 

претежно сагласили са мишљењем Александре Јанковић. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета је предложила, а чланови 

Савета већином гласова донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се инцијатива члана Савета Јудите Поповић за покретање поступка 

против ПМУ који су емитовали узнемирујуће садржаје са конференције за штампу 

Савета за националну безбедност дана 06. марта 2021. године. 

 

 Реаговања Савета РЕМ-а на извештавање о раду РЕМ-а у медијима 

 

Чланица Савета Вишња Аранђеловић образлажући своју иницијативу на тему 

Реаговања Савета РЕМ-а на извештавање о раду РЕМ-а у медијима истакла да медијима 

неретко долази до неразумевања али и неправилности када је у питању извештавње о 

раду Савета као и одлукама које доноси. Предложила је да сви чланови Савета када 

уоче евентуалне нелогичности информишу остале чланове и стручне службе 

Регулатора како би се припремио адекватан одговор и реакције Савета, а све у циљу 

боље, тачније и исправније сардње са медијима, било они штампани или електронски 

медији. 

 

Сви чланови су се сагласили са предлогом чланице Савета Вишње Аранђеловић. 

 

Седница завршена у 14:30 часова. 

 

Записник сачинила: 

Секретар канцеларије Савета 

 

Драгана Таљић 

 

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 


