Број:
Датум:
Београд
ЗАПИСНИК

са 333. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у
даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 02.04.2019. године, са почетком у 13.30 часова.
У раду седнице учествовали су телефонским путем сходно члану 37. Став 2
Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Горан Петровић, заменик председника Савета;
Оливера Зекић, члан Савета
Александра Јанковић, члан Савета
мр. Горана Пековић, члан Савета
Ђорђe Возаревић, члан Савета
Радојe Кујовић, члан Савета
Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета.

Седницом је председавао заменик председника Савета, Горан Петровић, који је
констатовао да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.
За седницу је предложен следећи дневни ред:
1. Усвајање дневног реда;
2. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о распореду канала у понуди
оператора електронске комуникационе мреже „Serbia Broadband - srpske
kablovske mreže“ д.о.о. Београд - СББ, а у вези поштовања Обавезујућих
критеријума за ближе утврђивање логичке нумерације канала и доношење
одлуке;
3. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену
идентификационог знака пружаоца медијске услуге РТВ М д.о.о. Књажевац,
ул.Милоша Обилића бр. 6, Књажевац - Радио М 55 94,5;
4. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену
идентификационог знака пружаоца медијске услуге ,,TV Jedinstvo Media Team”
д.о.о. Нови Пазар, Авној-а Д, спрат 2, стан 7, поштански фах 11, Нови Пазар - ТВ
Јединство;
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1. Усвајање дневног реда;
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се предложени дневни ред 333. ванредне седнице.
1. Усвајање дневног реда;
2. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о распореду канала у
понуди оператора електронске комуникационе мреже „Serbia Broadband srpske kablovske mreže“ доо Београд - СББ, а у вези поштовања
Обавезујућих критеријума за ближе утврђивање логичке нумерације
канала и доношење одлуке;
3. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену
идентификационог знака
пружаоца медијске услуге РТВ М д.о.о.
Књажевац, ул.Милоша Обилића бр. 6, Књажевац - Радио М 55 94,5;
4. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену
идентификационог знака пружаоца медијске услуге ,,TV Jedinstvo Media
Team” д.о.о. Нови Пазар, Авној-а Д, спрат 2, стан 7, поштански фах 11, Нови
Пазар - ТВ Јединство;


2. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о распореду канала у
понуди оператора електронске комуникационе мреже „Serbia Broadband srpske kablovske mreže“ доо Београд - СББ, а у вези поштовања
Обавезујућих критеријума за ближе утврђивање логичке нумерације
канала и доношење одлуке;
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Упутити допис Рателу следеће садржине:
„Савет Регулаторног тела за електронске медије је дана 25.03.2019. године
сходно својим законским овлашћењима из члана 22. став 1. тачка 11) Закона о
електронским медијима донео «Обавезујуће критеријуме за ближе утврђивање
логичке нумерације канала», који су дана 29.03.2019. године објављени у
Службеном гласнику Републике Србије број 23. Регулаторно тело за
електронске медије (даље у тексту: Регулатор) је дописом од 29.03.2019. године
обавестио све операторе електронских комуникационих мрежа о обавези
примене објављених критеријума.
Чланом 100. став 13. Закона о електронским медијима прописано („Сл. гласник
РС“, бр. 83/14 и 6/16 - др закон) је да је оператор електронске комуникационе
мреже за емитовање и дистрибуцију медијских услуга дужан да приликом
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дистрибуције медијског садржаја поштује логичку нумерацију канала, коју
одређује Регулатор узимајући у обзир природу медијске услуге и зону
покривања за коју је издата дозвола за пружање медијске услуге.
Стручне службе Регулаторног тела за електронске медије су након извршеног
надзора спроведеног над оператором „Serbia Broadband - srpske kablovske mreže“
д.о.о. Београд сачиниле извештај о поштовању Обавезујућих критеријума за
ближе утврђивање логичке нумерације канала и том приликом утврдиле
одступања од наведених критеријума.
Регулатор је у складу са својим законским овлашћењима надлежном
прекршајном суду поднео захтев за покретање прекршајног поступка против
оператора „Serbia Broadband - srpske kablovske mreže“ д.о.о. Београд због
повреде одредбе члана 100. Закона о електронским медијима.
Одредбом члана 100. став 14. Закона о електронским медијима прописано је да
Регулатор врши надзор и стара се о извршавању обавеза оператора прописаних
одредбама овог члана, у сарадњи са регулаторним телом надлежним за област
електронских комуникација.
Законом о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“, бр. 44/10, 60/13 одлука УС, 62/14 и 95/18 - др. закон), између осталог, прописано је да
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге подноси
пријаву инспекцији надлежног министарства у случајевима када оператор не
отклони утврђене неправилности.
Даље, чланом 135. став 1. Закона о електронским комуникацијама прописано је
да када се у вршењу инспекцијског надзора утврде неправилности, недостаци
или пропусти у примени овог закона и прописа донетим на основу њега,
инспектор доноси решење којим:1) налаже мере за отклањање утврђених
неправилности, недостатака или пропуста и одређује рок за њихово отклањање;
2) предузима привремене мере, укључујући одређивање забране рада, печаћења
и одузимања електронске комуникационе опреме или дела опреме, нарочито ако
се радио-фреквенцијски спектар неовлашћено користи, ако се користи супротно
прописаним условима коришћења или ако се утврди да рад електронске
комуникационе опреме представља непосредну и озбиљну претњу јавној
безбедности или угрожава животну средину; 3) привремено забрањује обављање
делатности, затварањем просторија у којима се обавља делатност или на други
одговарајући начин, у случајевима када се онемогући вршење надзора, када се
неовлашћено обавља делатност или када се не примене претходно одређене мере
из става 1. тачка 1) овог члана, при чему одређује време трајања привремене
забране обављања делатности у коме су лица дужна да отклоне противправно
стање које је разлог изрицања мере.
Имајући у виду све напред наведено, достављамо вам извештај бр.05-518/19-9 на
даље надлежно поступање како би сте у смислу одредбе члана 131. Закона о
електронским комуникацијама поднели пријаву инспекцији надлежног
министарства у циљу отклањања утврђених неправилности“.
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3. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену
идентификационог знака
пружаоца медијске услуге РТВ М д.о.о.
Књажевац, ул.Милоша Обилића бр. 6, Књажевац - Радио М 55 94,5;
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се захтев за промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге РТВ М
д.о.о. Књажевац, ул.Милоша Обилића бр. 6, Књажевац - Радио М 55 94,5, у нови
скраћени идентификациони знак Naxi M 94,5.


4. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену
идентификационог знака пружаоца медијске услуге ,,TV Jedinstvo Media
Team” д.о.о. Нови Пазар“, Авној-а Д, спрат 2, стан 7, поштански фах 11,
Нови Пазар - ТВ Јединство;
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се захтев за промену идентификационог знака ,,ТВ Јединство“ пружаоца
медијске услуге ,,TV Jedinstvo Media Team“ д.о.о. Нови Пазар у нови идентификациони
знак ,,TV Connect“.
Седница завршена у 14 часова.
Записник сачинила:
СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА
Драгана Таљић
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Горан Петровић
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