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Број:  

Датум:  

Београд 

 

  

З А П И С Н И К 

 

  

са 368. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 03. 

фебруара 2020. године, са почетком у 14:00 часова. 

 

У раду седнице учествовали су телефонским путем, сходно члану 37. став 2 

Пословника о раду Савета Регулаторног тела за електронске медије, следећи чланови 

Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Оливера Зекић, члан Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. Јудита Поповић, члан Савета 

5. Радоје Кујовић, члан Савета 

6. Александар Витковић, члан Савета 

 

Седници су присуствовао Никола Попмихајлов, медијски аналитичар. 

 

Седницом је председавао, заменик председника Савета Регулаторног тела за 

електронске медије Горан Петровић који 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. Разматрање обавештења Савјета Агенције за електронске медије Црна 

Гора о кршењу члана 7. став 1. Конвенције о прекограничној телевизији и члана 

6. Директиве о аудиовизуелним медијским услугама у програму Јавне медијске 

установе Радио телевизија Србије Београд - РТС 1 и доношење одлуке; 

3. Разматрање обавештења Савјета Агенције за електронске медије Црна 

Гора о кршењу члана 7. став 1. Конвенције о прекограничној телевизији и члана 

6. Директиве о аудиовизуелним медијским услугама у програму ПМУ Happy TV 

д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV и доношење одлуке; 

4. Разматрање обавештења Савјета Агенције за електронске медије Црна 

Гора о кршењу члана 7. став 1. Конвенције о прекограничној телевизији и члана 

6. Директиве о аудиовизуелним медијским услугама у програму ПМУ Pink 

International Company д.о.о. Београд - ТВ Пинк М и доношење одлуке; 
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5. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на 

промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге Клик-Комерц д.о.о. 

Горњи Милановац - ТВ Клик; 

6. Доношење одлуке у поступку враћања одузете дозволе пружаоцу медијске 

услуге РТВ Прима интернационал д.о.о. Бајина Башта – ТВ Прима због измирења 

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

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели следећу 

 

О Д Л У К У 

 

  Усваја се предложени дневни ред 368. ванредну седницу. 

  

2. Разматрање обавештења Савјета Агенције за електронске медије Црна 

Гора о кршењу члана 7. став 1. Конвенције о прекограничној телевизији и члана 

6. Директиве о аудиовизуелним медијским услугама у програму Јавне медијске 

установе Радио телевизија Србије Београд - РТС 1 и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином гласова укупног броја 

чланова донели следећу 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис Савјету Агенције за електронске медије Црна Гора следеће 

садржине:  

 

Поводом Вашег дописа достављеног Регулаторном телу за електронске медије 

дана 15.01.2020. године, а у вези са наводним кршењем одредби члана 7. став 1. 

Конвенције о прекограничној телевизији и члана 6. Директиве о аудиовизуелним 

медијским услугама од стране пружаoца медијскe услугe Јавне медијске установе 

Радио-телевизија Србије - РТС 1, обавештавамо Вас следеће: 

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије након спроведеног поступка а на 

основу извештаја стручних служби Регулаторног тела за електронске медије и 

изјашњења представника Јавне медијске установе Радио-телевизија Србије - РТС 1, 

донело одлуку да у наведеном случају нису прекршене одредбе члана 7. став 1. 

Конвенције о прекограничној телевизији (даље у тексту: Конвенције) односно да у 

програму РТС 1 емитованом дана 09.01.2020. године у емисији „Четвртком у 9“ није 

неприкладно истицано насиље, нити је пак подстицана расна или било која друга 

нетрпељивост. 

 

Такође, Савет Регулаторног тела за електронске медије сматра да у предметном 

случају није дошло до кршења одредаба Конвенције које би биле очигледне, озбиљне и 

тешке природе у смислу члана 24. став 2. Конвенције као и да само обавештење 

Савјета Агенције за електронске медије Црне Горе о наводном кршењу не указује на 

постојање поновљених очигледних, озбиљних и тешких кршења Конвенције на 

програму РТС 1 у претходном периоду, а што представља услов за ограничење слободе 
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пријема и реемитовања аудиовизуелних медијских услуга које чак и да је основано, 

било преурањено. 

 

Када је у питању наводно кршење одредбе члана 6. Директиве о 

аудиовизуелним медијским услугама, истичемо да је законодавство Републике Србије 

хармонизовано са истом у смислу обавеза које Република Србија има у процесу 

придруживања Европској унији, и у складу са одредбама Споразума о стабилизацији и 

придруживању, потврђеног између Европских заједница и њихових држава чланица, са 

једне стране, и Републике Србије, те сматрамо да је позивање на одредбе наведе 

директиве неосновано. 

 

Овом приликом Савет Регулаторног тела за електронске медије исказује вољу и 

жељу да разлике у мишљењима и ставовима по предметним питањима насталим 

између два независна регулаторна тела, превазиђемо заједничким договором и у складу 

са процедуром коју предвиђа Конвенција о прекограничној телевизији чије су 

потписнице Република Србија и Република Црна Гора. 

  

3. Разматрање обавештења Савјета Агенције за електронске медије Црна 

Гора о кршењу члана 7. став 1. Конвенције о прекограничној телевизији и члана 

6. Директиве о аудиовизуелним медијским услугама у програму ПМУ Happy TV 

д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином гласова укупног броја 

чланова донели следећу 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис Савјету Агенције за електронске медије Црна Гора следеће 

садржине: 

 

Поводом Вашег дописа достављеног Регулаторном телу за електронске медије 

дана 15.01.2020. године, а у вези са наводним кршењем одредби члана 7. став 1. 

Конвенције о прекограничној телевизији и члана 6. Директиве о аудиовизуелним 

медијским услугама од стране пружалoа медијскe услугe Предузећа за маркетинг, 

издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. Београд - Happy TV, 

обавештавамо Вас следеће: 

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије након спроведеног поступка а на 

основу извештаја стручних служби Регулаторног тела за електронске медије и 

изјашњења представника Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и 

телевизију Happy TV д.о.о. Београд - Happy TV, донело одлуку да у наведеном случају 

нису прекршене одредбе члана 7. став 1. Конвенције о прекограничној телевизији 

(даље у тексту: Конвенције) односно да у програму Happy TV емитованим дана 

30.12.2019. и 06.01.2020. године у емисији „Ћерилица“ није неприкладно истицано 

насиље, нити је пак подстицана расна или било која друга нетрпељивост.  

 

Када је у питању наводно кршење одредбе члана 6. Директиве о 

аудиовизуелним медијским услугама, истичемо да је законодавство Републике Србије 

хармонизовано са истом у смислу обавеза које Република Србија има у процесу 

придруживања Европској унији, и у складу са одредбама Споразума о стабилизацији и 
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придруживању, потврђеног између Европских заједница и њихових држава чланица, са 

једне стране, и Републике Србије, те сматрамо да је позивање на одредбе наведе 

директиве неосновано. 

 

Овом приликом Савет Регулаторног тела за електронске медије исказује вољу и 

жељу да разлике у мишљењима и ставовима по предметним питањима насталим 

између два независна регулаторна тела, превазиђемо заједничким договором и у складу 

са процедуром коју предвиђа Конвенција о прекограничној телевизији чије су 

потписнице Република Србија и Република Црна Гора. 

 

  

4. Разматрање обавештења Савјета Агенције за електронске медије Црна 

Гора о кршењу члана 7. став 1. Конвенције о прекограничној телевизији и члана 

6. Директиве о аудиовизуелним медијским услугама у програму ПМУ Pink 

International Company д.о.о. Београд - ТВ Пинк М и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином гласова укупног броја 

чланова донели следећу 

О Д Л У К У 

 

 Упутити допис Савјету Агенције за електронске медије Црна Гора следеће 

садржине:  

 

Поводом Вашег дописа достављеног Регулаторном телу за електронске медије 

дана 15.01.2020. године, а у вези са наводним кршењем одредби члана 7. став 1. 

Конвенције о прекограничној телевизији и члана 6. Директиве о аудиовизуелним 

медијским услугама од стране пружаoца медијскe услугe Pink International Company 

д.о.о. Београд - Pink M, обавештавамо Вас следеће: 

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије након спроведеног поступка а на 

основу извештаја стручних служби Регулаторног тела за електронске медије и 

изјашњења представника Pink International Company д.о.о. Београд - Pink M, донело 

одлуку да у наведеном случају нису прекршене одредбе члана 7. став 1. Конвенције о 

прекограничној телевизији (даље у тексту: Конвенције) односно да у програму Pink M 

емитованим дана 05. и 06.01.2020. године у емисији „Ново јутро“ није неприкладно 

истицано насиље, нити је пак подстицана расна или било која друга нетрпељивост.  

 

Када је у питању наводно кршење одредбе члана 6. Директиве о 

аудиовизуелним медијским услугама, истичемо да је законодавство Републике Србије 

хармонизовано са истом у смислу обавеза које Република Србија има у процесу 

придруживања Европској унији, и у складу са одредбама Споразума о стабилизацији и 

придруживању, потврђеног између Европских заједница и њихових држава чланица, са 

једне стране, и Републике Србије, те сматрамо да је позивање на одредбе наведе 

директиве неосновано. 

 

Овом приликом Савет Регулаторног тела за електронске медије исказује вољу и 

жељу да разлике у мишљењима и ставовима по предметним питањима насталим 

између два независна регулаторна тела, превазиђемо заједничким договором и у складу 
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са процедуром коју предвиђа Конвенција о прекограничној телевизији чије су 

потписнице Република Србија и Република Црна Гора. 

 

  

5. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на 

промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге Клик-Комерц д.о.о. 

Горњи Милановац - ТВ Клик; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели следећу 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се промена идентификационог знака пружаоца медијске услуге Клик-

Комерц д.о.о. Горњи Милановац - ТВ Клик у нови идентификациони знак „ТВ Инфо 24 

плус“ у дозволама бр. 123/2008-12 и бр. К244-1. 

 

  

6. Доношење одлуке у поступку враћања одузете дозволе пружаоцу 

медијске услуге РТВ Прима Интернационал д.о.о. Бајина Башта – ТВ Прима због 

измирења дуговања по члану 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели следећу 

 

О Д Л У К У 

 

Укида се решење Савета Регулаторног тела за електронске број 08-885/19-8 од 

15.11.2019. године. 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге пре 

истека времена за које је издата. 

 

 

Седница завршена у 15:00 часова 

 

Записник сачинио: 

 

Никола Попмихајлов 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 

 

 

 


