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Број: 01-1380/20 

Датум: 15. септембра 2020. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 382. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 14. јула 2020. године, са почетком у 11 часова 

 

У раду седнице учествовали су електронским односно телефонским путем 

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

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

2. Оливера Зекић, члан Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. Јудита Поповић, члан Савета 

5. Радоје Кујовић, члан Савета 

6. Александар Витковић, члан Савета 

7. Зоран Симјановић, члан Савета 

8. Вишња Аранђеловић, члан Савета 

9. Слободан Цвејић, члан Савета 

 

Седници је присуствовао Милан Тодоровић, генерални секретар Регулатора. 

 

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

констатовао да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.  

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности у 

вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских 

услуга (пму) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе 

републике и код јму Радио-телевизија Србије (РТС) за март 2020. и 

доношење одлуке; 

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „Комерцијални 

пружаоци медијских услуга- начини испуњавања законских и програмских 

обавеза - извештај за 2019. годину“; 

4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о поступању ПМУ Прва 

телевизија д.о.о, Београд – Прва по решењу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије 07-2293/19/20-9 којим је ПМУ изречена мера упозорења 

и доношење одлуке; 

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програмског садржаја 

ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - ТВ Пинк приказаном дана 

10.05.2020. године у емисији „Национални дневник“ и доношење одлуке; 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

ПМУ Радио телевизије Нови Пазар – ТВ Нови Пазар приказаном дана 



 

19.05.2020. године у предизборним блоковима у времену између 19 и 20 сати 

и доношење одлуке; 

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

ПМУ Радио телевизија Нови Пазар – ТВ Нови Пазар приказаном дана 

20.05.2020. године у предизборним блоковима у времену између 19 и 20 сати 

и доношење одлуке; 

8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

ПМУ Радио телевизије Панчево, Панчево – ТВ Панчево приказаном дана 

18.05.2020. године у предизборном блоку и доношење одлуке; 

9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају 

ПМУ Радио телевизије Панчево, Панчево – ТВ Панчево приказаном дана 

18.05.2020. године у предизборном блоку и доношење одлуке; 

10. Разматрање захтева o продужењу дозволе за пружање медијске услуге 

издате на основу захтева ПМУ RTV City д.о.о., УБ - TV City у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

11. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

ПМУ Fajterco д.о.о., Београд – Fajter (F1); 

12. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских услуга бр. К336: Центар за информисање Нови 

Кнежевац д.о.о., Нови Кнежевац - ТВ Цинк; 

13. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Луна Медиа д.о.о., 

Ужицe – Радио Луна 92,0 и 103,6 из због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

14. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Бобан Гвозденовић 

предузетник, радио и рекламне активности и аутопревозник Таша, 

Крушевaц – Радио Таша због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

15. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Сремска телевизија 

д.о.о., Шид – Сремска ТВ због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима; 

16. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Апатин д.о.о., Апатин 

- ТВ Апатин – кабл због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

17. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ М о.д., Врање – 

Телевизија Фокус-кабал због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

18. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Прима 

Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима, због постојања разлога из 

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

19. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Prima 

Internacional д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима- кабал, због постојања 

разлога 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 Рефреф д.о.о., Нови Пазар – Радио Рефреф 105,8, због 

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

медијима. 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Члан Савета РЕМ-а Слободан Цвејић је поводом предложеног дневног реда изно 

предлог да се тачка која се односи на извештај о комерцијалним ПМУ повуче из 

дневног реда и остави за неку од следећих седница. Том приликом истао да је јасно да 

је у израду извештаја унет велики труд и да он даје мноштво драгоцених информација. 

Ипак, мишљења је да би овај извештај био још квалитетнији и целовитији ако би 

претрпео две следеће допуне односно измене: 

1. Да извештају недостаје оцена квалитета емитованих програма, односно о ономе на 

шта указује чл. 29, став 10 Правилника о минималним условима (у којој мери се 

програмом даје допринос развоју друштва у области информисања, културе и 

образовања, и то обезбеђивањем слободног, истинитог, објективног, потпуног и 

благовременог информисања, као и садржаја који доприносе просвећености, 

пристојности, друштвеном и духовном развоју грађана, као и укупном духовном, 

моралном и социјалном развоју заједнице). Овој оцени се може додати и информација о 

испуњености још једног става истог члана ЗЕМ: став 12 (особе са инвалидитетом) и 

придодати већ постојећа информација релевантна по ставу 14 (најмање 20% култура, 

дечји/малолетнички, научно-образовни, документарни). 

Предлажио је да се извештај допуни оваквом квалитативном оценом квалитета 

програма.  

2. Закључак из овако прегледног извештаја заснованог на обиљу информација делује 

превише скромно и непотпуно. Претходно поменута допуна би и закључак учинила 

целовитијим. Али, постоји у закључку и проблем неконзистентности. Наиме, на стр. 61 

Извештаја пише: „Током 2019. године на програму РТВ Пинка нису емитована четири 

од пет обавезних програмских жанрова: научно-образовни, културно-уметнички, 

документарни и дечји, чиме овај пружалац медијске услуге крши Правилником 

дефинисане обавезе“. А у закључку пише „ТВ Прва и РТВ Пинк су испунили све 

обавезе предвиђене Законом о електронским медијима.“ Због свега наведеног 

мишљења је да Извештај треба повући, допунити и вратити Савету на усвајање. Такође, 

навео је да остаје на Савету шта ће се предузети с обзиром да неки комерцијални ПМУ 

већ годинама у великој мери не испуњавају законске обавезе и емитују неквалитетан 

програм, а и даље користе националну фреквенцију. 

 

Чланица Савета Вишња Аранђеловић навела је се не слаже са предлогом колеге 

Цвејића који се односи на извештај комерцијалних пружалаца медијских услуга. 

Сматра да Савет треба да будем доследан и уради исто што и у случају извештаја који 

се односио на јавне медијске сервисе тј да усвоји извештај, а у сусрету са 

представницима комерцијалних пружалаца медијских услуга закажемо за време када то 

дозволи епидемиолошка ситуација. Такође, сматра да је закључке могуће доносити тек 

након разговора са њима и да би то требало да буде део посла Савета. 

 

Навела је и да се колега Цвејић позива на Правилник о минималним условима за 

пружање медијских услуга, чији пун назив заправо открива да је реч о акту који се 

односи и на критерујуме које је потребно да пружаоци медијских услуга испуне како би 

на конкурсу добили дозволу за пружање медијске услуге. Цитирала је и члан 1 



 

поменутог који гласи: „Овим правилником прописују се ближа правила којима се 

утврђују минимални технички, организациони и програмски услови које мора испунити 

подносилац пријаве на јавни конкурс (у даљем тексту: подносилац пријаве), односно 

ималац дозволе за пружање медијске услуге (у даљем тексту: ималац дозволе), као и 

недискриминаторни, објективни и мерљиви критеријуми за одлучивање у поступку 

издавања дозволе за пружање медијске услуге (у даљем тексту: дозвола) на основу 

спроведеног јавног конкурса (у даљем тексту: критеријуми), који одговарају 

активностима за чије се обављање се издаје дозвола». Навела је да члан на који указује 

колега Цвејић представља само један од критеријума које треба узети у обзир приликом 

издавања дозвола на јавном конкурсу. 

 

Са изнетим предлогом члана Савета Слободана Цвејића сагласили су се и 

чланови Савета Јудита Поповић и Зоран Симјановић с тим да је члан Савета Зоран 

Симјановић истако да о наведеном питању детаљно треба продискутовати на јесен. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су потребном већином гласова 

донели 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 382. ванредне седнице. 

 

  

2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности у 

вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских 

услуга (пму) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе 

републике и код јму Радио-телевизија Србије (РТС) за март 2020. и 

доношење одлуке; 

 

ТАБЕЛА СА УКУПНИМ БРОЈЕМ УОЧЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ*  

ПМУ 
ТВ 

ПИНК 

TВ 

Б92 
РТС 1 РТС 2 

Национална 

ХЕПИ ТВ 
ПРВА ЧЛАНОВИ 

ЗАКОНА 

29.1.1     2 1 

29.1.2 137    155 14 

30.1 10      

32 1  1  2  

33.4 8 38 3 1 5 24 

33.5      2 

35.1 163 88   6 28 

35.2   1 3   

37.1 2    1  

37.2  1   8 2 

37.3 12 6   27 17 

46.3.3  12     

46.5     1  

65.2 18 12    1 

66.4 5  2  98 19 



 

Укупно 

(појединачно) 
356 157 7 4 305 108 

Укупно 

(сви) 
937 

*Због недостатка снимака није урађен надзор 12 сати програма за 

29.03.2020. за све ПМУ. 
 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца медијских 

услуга Pink Internacional Company д.о.о. Београд - ТВ Пинк, Б92 а.д. Београд - ТВ Б92, 

Прва телевизија д.о.о. Београд - Прва, Happy TV д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV у 

вези са повредама одредби члана 29.1.1; 29.1.2; 32; 33.4; 33.5; 35.1; 35.2; 37.1; 37.2; 37.3; 

46.3.3; 46.5; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе за надзор и 

анализу за месец март 2020. године. 

 

  

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „Комерцијални 

пружаоци медијских услуга - начини испуњавања законских и 

програмских обавеза - извештај за 2019. годину“; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су потребном већином гласова 

донели 

 

О Д Л У К У  

 

Усваја се извештај Службе за надзор и анализу „Комерцијални пружаоци 

медијских услуга - начини испуњавања законских и програмских обавеза - извештај за 

2019. годину“. 

 

Извештај објавити на сајту Регулатора.  

 

  

4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о поступању ПМУ 

Прва телевизија д.о.о, Београд – Прва по решењу Савета Регулаторног 

тела за електронске медије 07-2293/19/20-9 којим је ПМУ изречена мера 

упозорења и доношење одлуке; 

 

 Поступак покренут по службеној дужности 

 

Поступање по 

службеној дужности  

Против: Прва телевизија д.о.о, Београд - Прва 

 

Кратак садржај: У поступку редовног надзора над програмом пружалаца медијских 

услуга, Служба за надзор и анализу програма уочила је да је 10.03. у емисији Јутро на 

ТВ Прва, приликом обавештавања јавности да је Регулаторно тело за електронске 



 

медије изрекло меру упозорења том пружаоцу медијске услуге (ПМУ), поново, 

индиректно, откривен идентитет малолетника, на начин који је већ, изреченом мером, 

санкционисан од стране РЕМ. Такође, приликом читања информације водитељка 

програма коментарисала је изречену меру, што је у супротности са поступком који 

предвиђа Закон о електронским медијима и Правилник о начину изрицања мера 

пружаоцима медијских услуга, као и само Решење број 07-2293/19/20-9 о изреченој 

мери упозорења. 

 

Током израде овог Извештаја на адресу Регулаторног тела за електронске медије 

достављене су пријава и више дописа Александре Пантовић, мајке детета које се 

помиње у спорном садржају на основу којег је изречена мера, у којима она тврди да је 

4. марта приликом читања мере упозорења, поново откривен идентитет малолетника; 

захтевала је да РЕМ реагује и обавести да ли је покренут поступак на основу њене 

пријаве и више дописа. 

Пријава и дописи су у овом случају узети у обзир као обавештење, а цео поступак биће 

спроведен по службеној дужности. 

Такође, Александра Пантовић, се новом притужбом обратила и Заштитнику грађана 

наводећи 4. март као датум када је емитован спорни садржај. 

 

Овај извештај садржи и информације на који начин је ТВ Прва поступала по Решењу 

Савета, да ли је изречену меру објавила у термину од 18 до 21 час, и у штампаном 

гласилу, у складу са чланом 31 Закона о електронским медијима. 

 

Извештај  
Служба за надзор и анализу програма РЕМ уочила је 10. марта 2020. године, у емисији 

Јутро на ТВ Прва, са почетком у 10 часова и 3 минута (10:02:58 до 10:03:53, плус 

рубрика која је трајала до 10:05:48), спорни садржај у којем је водитељка саопштавала 

информацију да је РЕМ изрекао меру упозорења ТВ Прва због емитованог прилога о 

вршњачком насиљу. 

Водитељка: Ја ћу вам само рећи да је Савет Регулаторног тела за електронске медије 

04. марта 2020. године изрекао меру упозорења нашем програму и нашој телевизији, да 

смо, како се ту наводи, повредили Правилник о заштити малолетних лица. Ево шта се 

десило: у нашој емисији је 22. новембра прошле године гостовала Милица Сретеновић. 

Она је испричала тада, како је њена малолетна ћерка постала инвалид због вршњачког 

насиља. Изговорила је тада само име дечака који је ударио њену ћерку флашом у главу. 

Тек после гостовања Милице у нашем програму реаговала је и школа, и породица 

дечака. Нама није била намера да повредимо ничију приватност и права, него да 

укажемо на проблем пред којим многе надлежне институције затварају очи. 

Нажалост, те очи су и до данас затворене. 

Затим је спикер прочитао одлуку РЕМ, која је била "покривена" скенираним Решењем о 

изреченој мери, али и кадровима спорног гостовања од 22. новембра прошле године, на 

којима се види мајка девојчице, али и сама девојчица како изводи вежбе у склопу 

рехабилитације: 

На седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године, Савет Регулаторног тела за 

електронске медије донео је одлуку којом се пружаоцу медијске услуге Прва телевизија 

д.о.о Аутопут за Загреб број 22, Београд – Прва, изриче мера упозорења због тога што 

је дана 22. новембра 2019. године, у емисији Јутро у 9:33 извештавајући о вршњачком 

насиљу откривен идентитет малолетног лица, чиме је повредио обавезе прописане 

одредбама члана 50 став 1 Закона о електронским медијима, које су ближе разрађене 

одредбама члана 27 став 1 и 3 Правилника о заштити права малолетника у области 



 

пружања медијских услуга. Налаже се пружаоцу медијске услуге из става 1 изреке 

овог решења да одмах по пријему овог решења, отклони уочене повреде обавеза тако 

што убудуће неће емитовати програмске садржаје којима се открива идентитет 

малолетника. Налаже се пружаоцу медијске услуге из става 1 изреке овог решења да 

следећег дана по последњем објављивању саопштења из става три изреке овога 

решења, поднесе РЕМ снимак програма у коме је то саопштење објављено. Налаже се 

ПМУ из става 1 изреке овог решења да у року од три дана од дана пријема овог 

решења о свом трошку објави саопштење из става три изреке овог решења у 

штампаном јавном гласилу, које се дистрибуира на подручју за које пружалац медијске 

услуге има дозволу, као и да следећег дана по објављивању тог саопштења поднесе 

РЕМ примерак штампаног јавног гласила у коме је оно објављено. 

 

ТВ Прва је поступила по захтеву РЕМ; доставила је штампани примерак Политике од 

11. марта са објављеном Мером упозорења, као и снимак објављивања изречене мере. 

Горе наведени текст емитован је и у емисији Вести у 18, 10. и 11. марта 2020. године, 

уз следећу најаву: 

Савет Регулаторног тела за електронске медије 4. марта 2020. године изрекао је меру 

упозорења нашем програму и нашој телевизији да смо, како се наводи, повредили 

Правилник о заштити малолетних лица. Наиме, у Јутарњем програму Прве 22. 

новембра 2019. године гостовала је Милица Сретеновић, која је испричала како је њена 

малолетна ћерка постала инвалид због вршњачког насиља. Она је изговорила само име 

дечака који је ударио флашом у главу њену ћерку. Тек после гостовања Милице 

Сретеновић у нашем јутарњем програму реаговала је школа и породица дечака. Није 

нам била намера да повредимо ничију приватност или права, него да укажемо на 

проблем пред којим многе надлежне институције затварају очи. 

 

 

 

Закључак 

  

Начин на који је уредништво Прва телевизија д.о.о, Београд – Прва одлучило да 

јавности предочи одлуку Регулаторног тела за електронске медије о изрицању мере 

упозорења, споран је из више углова. Најпре, у самом решењу је наложено ПМУ да 

одмах по пријему решења отклони уочене повреде обавеза тако што убудуће неће 

емитовати програмске садржаје којима се открива идентитет малолетника, што није 

урађено. Објављивањем текста о мери поново је откривен, индиректно, идентитет 

малолетника, саопштавањем имена и презимена мајке, као и кадровима на којима се 

види девојчица, дакле самим, поновним извештавањем о спорном случају.  

Такође, приликом објављивања мере, коментарисана је одлука Регулатора, на начин да 

изрицањем мере РЕМ кажњава ПМУ који указује на проблем "пред којим надлежне 

институције затварају очи". Изостаје увид о поновном, индиректном, откривању 

идентитета малолетника, што је у супротности са чланом 27. став 1 и 3. Правилника о 

заштити права малолетника у области пружања медијских услуга. 
Пружалац медијске услуге мора да се уздржи од коментарисања изречене мере сходно 

тексту које утврђује Регулатор (члан 31. Закона о електронским медијима). 

 

Дакле, у наведеном случају поново су нарушена права малолетника, тачније право на 

поштовање личности и достојанства детета и право на приватност:  

Закон о електронским медијима, члан 50. став 1 - Медијска услуга се пружа на начин 

којим се поштују људска права а нарочито достојанство личности. 



 

 

Откривањем идентитета нарушени су прописи: 

Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга, 

члан 27. ставови 1, 3 - Пружалац медијске услуге је дужан да заштити идентитет 

малолетника, ако постоје индиције да је он учинилац, сведок или жртва насиља, 

кривичног дела или другог недозвољеног понашања или ако је покушао самоубиство.  

У случају из ст 1. и 2. овог члана пружалац медијске услуге је дужан да се уздржи од 

објављивања података којима се непосредно открива идентитет малолетника (нпр. 

његово име, имена његових родитеља или блиских сродника, адреса становања и сл.) и 

података који би могли посредно да укажу на његов идентитет, било самостално или 

пак заједно са подацима који су већ доступни јавности (нпр. школа коју похађа, радно 

место, лични опис малолетника, његова фотографија или видео запис и сл.); 

ПМУ је меру објавио у супротности са чланом 31. Закона о електронским медијима 

не поштујући начин објављивања мере који утврђује Регулатор: 

Мере из члана 29. овог закона објављују се уз ознаку "опомена", "упозорење", односно 

"привремена забрана објављивања програмског садржаја", у тексту који утврђује 

Регулатор, у програму пружаоца медијске услуге у првој наредној емисији и још једном 

у програму истог дана или најкасније у року од 24 сата, у времену између 18,00 и 21,00 

сати на телевизији, односно у времену између 7,00 и 10,00 сати на радију, као и у 

штампаном јавном гласилу које се дистрибуира на подручју за које пружалац медијске 

услуге има дозволу, о трошку пружаоца медијске услуге. Регулатор прописује ближа 

правила о начину изрицања мера. 

Начин изрицања мера регулисан је и Правилником о начину изрицања мера 

пружаоцима медијских услуга (члан 9), који, између осталог предвиђа која је 

-мера коју је пружалац медијске услуге дужан да предузме у циљу отклањања повреде 

обавезе; и какав мора бити 

-текст изречене мере коју је пружалац медијске услуге дужан да објави у свом 

програму и који се објављује у дневним новинама; што ПМУ није испоштовао. 

 

Такође, предлажем да у поступку по захтеву, Заштитника грађана обавестимо и да је 

спорни садржај емитован 10. марта, а не 4-ог како је у притужби навела Александра 

Пантовић. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским 

медијима према ПМУ Прва телевизија д.о.о, Београд – Прва због кршења члана 27. став 

1 и 3. Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга. 

 

Представника ПМУ позвати на следећу седницу Савета ради изношења усмене 

одбране о чињеницама које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програмског садржаја 

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

дана 10.05.2020. године у емисији „Национални дневник“ и доношење 

одлуке; 

 



 

Извештај Службе за надзор и анализу програма емитера 

 

Извештај по службеној дужности, по сазнању на основу дописа Тамаре 

Бранковић из организације ЦРТА, Таковска 23, Београд. 

  

ПМУ: ТВ Пинк – Предузеће за информисање и маркетинг Pink international 

company д.о.о. Незнаног јунака 1, Београд. Примљено: 29.05.2020. године. Захтев за 

изјашњење: 01.06.2020. године. Изјашњење: 05.06.2020. године. 

 

Предмет надзора: Емисија „Национални дневник“, 10.05.2020, од 18 до 19 

часовa. 

 

Кратак опис: Наступ Маје Гојковић у Националном дневнику и страначка 

промоција у предизборној кампањи изван предизборног програма. 

 

Пријава се односи на гостовање Маја Гојковић у својству председника 

Скупштине у централној информативној емисији. Тема разговора је био инцидент 

који се претходног дана догодио испред Скупштине, а такође и измене Закона о 

избору народних посланика и Закон о локалним изборима. Упркос наступу који се 

формално односио на службену функцију, Маја Гојковић је искористила прилику за 

политичку промоцију изборне листе „Александар Вучић“ – „За нашу децу“. 

 

Транскрипт: 

Грађани Србије никада не греше. Они ће на изборима гласати за Александра 

Вучића, за Српску напредну странку, зато што имамо програм како даље 

Србија да изгледа и то све због будућности наше деце, и њихове деце. 

(Новинарка прекида и разговор усмерава у правцу разговора о распаду блока 

за бојкот избора.) 

Одлучно 'не'добиће од читаве Србије 21. јуна, која таквој политици може 

само да каже 'не' и да гласа за Српску напредну странку.“ 

 

У свом изјашњењу ТВ Пинк је навео како је емисија „Национални дневник“ део 

програма која се емитује директно, и позвао се на одредбу искључења одговорности из 

члана 116 ст. 5 т. 1 Закона и јавном информисању и медијима (Искључење 

одговорности: Новинар, одговорни уредник и издавач не одговарају за штету ако је 

информација објављена у емисији која се емитује уживо, а новинар је поступао с 

дужном новинарском пажњом.) Стручна служба констатује да је реч о емисији која је 

емитована директно, као и да у овом случају не постоји понашање новинара које 

одступа од дужне новинарске пажње. Природа догађаја је таква да емитер није могао да 

спречи предизборну промоцију коју је извела Маја Гојковић, гостујући у својству 

државног функционера.  

 

Закључак: Не постоји основ за покретање поступка. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 

 



 

  

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском 

садржају ПМУ Радио телевизије Нови Пазар – ТВ Нови Пазар 

приказаном дана 19.05.2020. године у предизборним блоковима у времену 

између 19 и 20 сати и доношење одлуке; 

 

Извештај Службе за надзор и анализу програма емитера 

 

Поступак по службеној дужности, на основу сазнања по пријави Тамаре 

Бранковић из организације ЦРТА, Таковска 23, Београд.  

 

ПМУ: Радио Телевизија Нови Пазар, Стане Бачанин 29, Нови Пазар. Пријаве: 

29.05.2020. Налози за изјашњење: 01.06.2020. Налози за снимке: 01.06.2020. Доставе 

снимка: 10.06.2020. Изјашњења: 10.06.2020. године 

 

Предмет надзора: Предизборни блокови 19.05.2020, између 19 и 20 сати. 

Кратак садржај: Појављивање Кенана Хота и Ерџана Бахтијаревића и својству 

локалних функционера у означеном предизборном програму. 

Подносилац је поднела пријаву која се односи на програмски садржај ТВ Нови 

Пазар приказан 19. маја 2020. године. Реч је о локалним функционерима (Кенан Хот, 

односно Ерџан Бахтијаревић) који се у својим функционерским улогама (председник 

општине Тутин, односно директор ЈКП Тутин), у означеном предизборном блоку 

појављују представљајући локалне пројекте у својој општини. Подносилац представке 

сматра да је емитовањем оваквих прилога у оквиру предизборног програма ТВ Нови 

Пазар представио активности органа јавне власти као предизборне активности странке 

СДА Санџака, с обзиром да су наведена лица истакнути представници те странке, те јој 

тако омогућио привилегован положај унутар предизборног програма. 

 

У својим изјашњењима ТВ Нови Пазар није побијао како је реч о локалним 

страначким функционерима, али је наводе из пријаве одбио сматрајући да поступајући 

на описани начин, ТВ Нови Пазар није активности органа јавне власти представила као 

предизборне активности. Странке нису визуелно идентификоване, а саме наведене 

личности нису именоване као страначки појединци. Увидом у снимак програма 

установљено је да је предизборни блок 19.05. трајао око девет и по минута. Предметни 

садржај, односно прилог у коме је говорио Кенан Хот трајао је 2'45''. Хот је био 

представљен као председник општине Тутин. Сви остали прилози у изборном блоку су 

реализовани на исти начин, тј. локалне привредне, инфраструктурне итд. активности 

претежно су представљене на начин да се као актери и саговорници појављују лица која 

су представљена под својим јавним а не страначким функцијама. Како је реч о 

представљању пројеката комуналног значаја, на посредан начин се те активности могу 

приписати странкама које су носиоци власти у општинама и то је једино објашњење 

због чега се овакви прилози и налазе у предизборном блоку. Из наведеног следи да 

наводи из изјашњења ТВ Нови Пазар (да странке нису визуелно идентификоване, а 

наведене личности нису именоване као страначки појединци) не могу бити прихваћени 

као објашњење јер у том случају не постоји разлог да такви садржаји уопште и буду 

означени као предизборни. На основу дводневног увида у програм ТВ Нови Пазар, 

стручна служба је закључила да је пракса на тој телевизији да се предизборни програм 

објављује на описани начин, те се предметни случајеви не могу третирати као 

изоловани примери, нити као плод техничке грешке или тренутног несналажења. Тиме 

су странке чији су истакнути представници уједно и функционери локалне власти 



 

доведене у неједнак и привилегован положај у односу на остале учеснике у изборима. 

Такав поступак у нескладу је са тачком 1 Препоруке комерцијалним ПМУ о 

обезбеђивању заступљености без дискриминације у току предизборне кампање, што је 

уједно и повреда и члана 47 ст. 1 т. 5 Закона о електронским медијима (Општа обавеза: 

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

програмском концепцијом, дужан је да поштује забрану политичког оглашавања ван 

предизборне кампање, а у току предизборне кампање да регистрованим политичким 

странкама, коалицијама и кандидатима обезбеди заступљеност без дискриминације). 

 

Закључак: Садржај у нескладу са Законом о електронским медијима чл. 47 ст. 1 

т. 5 и Препоруком комерцијалним ПМУ о обезбеђивању заступљености без 

дискриминације у току предизборне кампање, тачка 1. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Спајају се поступци тачка 6. и 7. ради једновременог расправљања и 

одлучивања. 

 

  

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском 

садржају ПМУ Радио телевизија Нови Пазар – ТВ Нови Пазар 

приказаном дана 20.5.2020. године у предизборним блоковима у времену 

између 19 и 20 сати и доношење одлуке; 
 

Извештај Службе за надзор и анализу програма емитера 

 

Поступак по службеној дужности, на основу сазнања по пријави Тамаре 

Бранковић из организације ЦРТА, Таковска 23, Београд.  

 

ПМУ: Радио Телевизија Нови Пазар, Стане Бачанин 29, Нови Пазар. Пријаве: 

29.5.2020. Налози за изјашњење: 01.6.2020. Налози за снимке: 01.6.2020.Доставе 

снимка: 10.6.2020. Изјашњења: 10.6.2020. 

 

Предмет надзора: Предизборни блокови 20.05. 2020, између 19 и 20 сати. Кратак 

садржај: Појављивање Кенана Хота и Ерџана Бахтијаревића и својству локалних 

функционера у означеном предизборном програму. 

Подносилац је поднела пријаву на програмски садржај ТВ Нови Пазар приказан 

20. маја 2020. године. Реч је о локалним функционерима (Кенан Хот, односно Ерџан 

Бахтијаревић) који се у својим функционерским улогама (председник општине Тутин, 

односно директор ЈКП Тутин), у означеном предизборном блоку појављују 

представљајући локалне пројекте у својој општини. Подносилац представке сматра да 

је емитовањем оваквих прилога у оквиру предизборног програма ТВ Нови Пазар 

представио активности органа јавне власти као предизборне активности странке СДА 

Санџака, с обзиром да су наведена лица истакнути представници те странке, те јој тако 

омогућио привилегован положај унутар предизборног програма. 

 

У својим изјашњењима ТВ Нови Пазар није побијао како је реч о локалним 

страначким функционерима, али је наводе из пријаве одбио сматрајући да поступајући 



 

на описани начин, ТВ Нови Пазар није активности органа јавне власти представила као 

предизборне активности. Странке нису визуелно идентификоване, а саме наведене 

личности нису именоване као страначки појединци. 

 

Увидом у изборни блок дана, 20.05. утврђено је да је трајао око једанаест минута 

и 45 секунди. Ерџан Бахтијаревић је био назначен као директор локалног јавног 

предузећа у пројекту поправке канализације и тај прилог трајао је 2' 5''. 

 

Сви остали прилози у изборном блоку су реализовани на исти начин, тј. локалне 

привредне, инфраструктурне итд. активности претежно су представљене на начин да се 

као актери и саговорници појављују лица која су представљена под својим јавним а не 

страначким функцијама. Како је реч о представљању пројеката комуналног значаја, на 

посредан начин се те активности могу приписати странкама које су носиоци власти у 

општинама и то је једино објашњење због чега се овакви прилози и налазе у 

предизборном блоку. Из наведеног следи да наводи из изјашњења ТВ Нови Пазар (да 

странке нису визуелно идентификоване, а наведене личности нису именоване као 

страначки појединци) не могу бити прихваћени као објашњење јер у том случају не 

постоји разлог да такви садржаји уопште и буду означени као предизборни. На основу 

дводневног увида у програм ТВ Нови Пазар, стручна служба је закључила да је пракса 

на тој телевизији да се предизборни програм објављује на описани начин, те се 

предметни случајеви не могу третирати као изоловани примери, нити као плод 

техничке грешке или тренутног несналажења. Тиме су странке чији су истакнути 

представници уједно и функционери локалне власти доведене у неједнак и 

привилегован положај у односу на остале учеснике у изборима. Такав поступак у 

нескладу је са тачком 1 Препоруке комерцијалним ПМУ о обезбеђивању заступљености 

без дискриминације у току предизборне кампање, што је уједно и повреда и члана 47 ст. 

1 т. 5 Закона о електронским медијима (Општа обавеза: Пружалац медијске услуге, у 

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

дужан је да поштује забрану политичког оглашавања ван предизборне кампање, а у 

току предизборне кампање да регистрованим политичким странкама, коалицијама и 

кандидатима обезбеди заступљеност без дискриминације). 

 

Закључак: Садржај у нескладу са Законом о електронским медијима чл. 47 ст. 1 

т. 5 и Препоруком комерцијалним ПМУ о обезбеђивању заступљености без 

дискриминације у току предизборне кампање, тачка 1. 

 

О Д Л У К А 

 

Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским 

медијима према ПМУ Радио телевизија Нови Пазар – ТВ Нови Пазар због кршења 

одредби члана 47. став 1) тачка 5. Закона о електронским медијима. 

 

Представника ПМУ позвати на следећу седницу Савета ради изношења усмене 

одбране о чињеницама које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском 

садржају ПМУ Радио телевизије Панчево, Панчево – ТВ Панчево 

приказаном дана 18.05.2020. године у предизборном блоку и доношење 

одлуке; 



 

Извештај Службе за надзор и анализу програма емитера 

 

Поступак по службеној дужности, на основу сазнања по пријави Тамаре 

Бранковић из организације ЦРТА, Таковска 23, Београд. 

 

ПМУ: TВ Панчево - Радиотелевизија Панчево д.о.о., Николе Ђурковића 1, 

Панчево. Пријаве: 29.05.2020. Налози за изјашњење: 01.06.2020. Налози за снимке: 

01.6.2020.Доставе снимка: 10.06.2020. Изјашњења: 10.06.2020. Предмет надзора: 

Предизборни блок дана 18.05.2020, тачно време неодређено. 

 

Кратак садржај: Извештавање о активностима предизборних листа, у којем се 

појављује Срђан Ненек, потписан својом функцијом начелника Хитне помоћи у 

Ковину. 

 

Подносилац је поднела пријаву које се односи на прилог унутар означеног 

предизборног програма, предвиђеном за извештавање о активностима предизборних 

листа. Предметни прилог је објављен унутар предизборног блока означеног „Избори 

2020“, у трајању од 3'01''. Навод из пријаве да је спорни прилог објављен изван 

програма који се односи на предизборну кампању није тачан. У пријави је наведено да 

је време емитовања 19:11, но на основу достављеног материјала тај податак није 

могућно потврдити. У спорном прилогу се појављује Срђан Ненек потписан својом 

функцијом начелника Хитне помоћи у Ковину. Ненек је, према наводима пријаве, трећи 

на листи кандидата на листи „Александар Вучић – „За нашу децу“ у Ковину. Тема 

прилога је било унапређење медицинске инфраструктуре у општини Ковин. 

Транскрипт 

С. Ненек: Шта рећи као начелник службе, где у две године добијете три возила 

од стране владајућих структура, од стране Српске напредне странке... 

 

Подносилац пријаве сматра да је описаним садржајем ТВ Панчево посебно 

промотивно упућивао на кандидате са изборних листа и њихове активности, што је 

супротно Препоруци комерцијалним ПМУ о обезбеђивању заступљености без 

дискриминације у току предизборне кампање. ТВ Панчево у изјашњењу није побијала 

наводе из пријаве и навела је како је реч о грешци узрокованој неискуством новинара 

којима су ово први избори. Такође, да није постојала намера да се било коме у 

предизборној кампањи омогући привилегован положај, те да „до истих нити сличних 

пропуста надаље неће доћи приликом емитовања програма на нашој телевизији“. 

Међутим, ТВ Панчево не сматра да је описаним пропустом наступила значајна штета, 

те да је једина последица то да је реч о информативном прилогу на који је требало 

применити одредбе које уређују оглашавање, те да „предизборни програм не 

представља фаворизовање одређене политичке странке већ тој партији једино може ићи 

на штету“. Из изјашњења следи да ТВ Панчево не разуме однос између информативног 

програма, предизборног програма и огласног програма. Такође, обавеза равноправног 

представљања подједнако искључује емитовање садржаја који фаворизују као и 

садржаја који дискриминишу листе које учествују у изборима. Предметни прилог није 

једини који је објављен на овакав начин (унутар предизборног блока) с обзиром на то 

да му је претходио врло сличан, из Вршца, где се такође представљају активности лица 

из делокруга њиховог јавног и професионалног ангажовања, која су тако и потписана 

(директор болнице у Вршцу, градоначелница Вршца, покрајински председник владе). 

 



 

Описаним случајем листа чији су истакнути представници налазе на истакнутим 

јавним функцијама доведена је у неједнак и привилегован положај у односу на остале 

учеснике у изборима. Такав поступак у нескладу је са тачком 1 Препоруке 

комерцијалним ПМУ о обезбеђивању заступљености без дискриминације у току 

предизборне кампање, што је уједно и повреда и члана 47 ст. 1 т. 5 Закона о 

електронским медијима (Општа обавеза: Пружалац медијске услуге, у односу на свој 

програмски садржај, у складу са својом програмском концепцијом, дужан је да 

поштује забрану политичког оглашавања ван предизборне кампање, а у току 

предизборне кампање да регистрованим политичким странкама, коалицијама и 

кандидатима обезбеди заступљеност без дискриминације). 

 

Закључак: Садржај у нескладу са Законом о електронским медијима чл. 47 ст. 1 

т. 5 и Препоруком комерцијалним ПМУ о обезбеђивању заступљености без 

дискриминације у току предизборне кампање, тачка 1. 

 

О Д Л У К А 

 

Спајају се поступци тачка 8. и 9. ради једновременог расправљања и 

одлучивања. 

 

  

9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском 

садржају ПМУ Радио телевизије Панчево, Панчево – ТВ Панчево 

приказаном дана 18.05.2020. године у предизборном блоку и доношење 

одлуке; 

 

Извештај Службе за надзор и анализу програма емитера 

 

Поступак по службеној дужности, на основу сазнања по пријави Тамаре 

Бранковић из организације ЦРТА, Таковска 23, Београд. 

  

ПМУ: TВ Панчево - Радиотелевизија Панчево д.о.о., Николе Ђурковића 1, 

Панчево. Пријаве: 29.05.2020. Налози за изјашњење: 01.06.2020. Налози за снимке: 

01.6.2020. Доставе снимка: 08.06.2020. Изјашњења: 08.06.2020. Предмет надзора: 

Предизборни блок 12.05.2020, тачно време неодређено. 

 

Кратак садржај: Појављивање Јадранке Јоксимовић и Зоране Михајловић, у 

својству министара, потписаних својим јавним министарским функцијама, у оквиру 

означеног предизборног блока. 

 

Подносилац је поднела две пријаве које се односи на прилог унутар означеног 

предизборног програма, у којима се Јадранка Јоксимовић и Зорана Михајловић, у 

својству министара, појављују потписане својим јавним министарским функцијама, у 

оквиру догађаја који се тиче потписивања Споразума са владом Француске о донацији 

за изградњу метроа. Подносилац пријаве сматра да су бирачи доведени у заблуду јер су 

емитовањем оваквог прилога у оквиру предизборног програма ТВ Панчево активности 

органа јавне власти представљене као предизборне активности листе „Александар 

Вучић – За нашу децу“ чији су истакнути представници Јадранка Јоксимовић и Зорана 

Михајловић, те је тако тој листи омогућио привилегован положај унутар предизборног 

програма. Наводи из пријаве су тачни. Означени предизборни блок је објављен унутар 



 

информативне емисије. Предметни садржај траје 30 секунди. У пријави је наведено да 

је објављен у 16:14, на основу достављеног материјала тај податак није могућно 

потврдити. ТВ Панчево у изјашњењу није побијала наводе из пријаве и навела је како је 

реч о грешци узрокованој неискуством новинара којима су ово први избори. Такође, да 

није постојала намера да се било коме у предизборној кампањи омогући привилегован 

положај, те да „до истих нити сличних пропуста надаље неће доћи приликом 

емитовања програма на нашој телевизији“. Међутим, ТВ Панчево не сматра да је 

описаним пропустом наступила значајна штета, те да је једина последица то да је реч о 

информативном прилогу на који је требало применити одредбе које уређују 

оглашавање, те да „предизборни програм не представља фаворизовање одређене 

политичке странке већ тој партији једино може ићи на штету“. Из изјашњења следи да 

ТВ Панчево не разуме однос између информативног програма, предизборног програма 

и огласног програма. Такође, обавеза равноправног представљања подједнако 

искључује емитовање садржаја који фаворизују као и садржаја који дискриминишу 

листе које учествују у изборима. Описаним случајем листа чији су истакнути 

представници уједно налазе на истакнутим јавним функцијама доведена у неједнак и 

привилегован положај у односу на остале учеснике у изборима. Такав поступак у 

нескладу је са тачком 1 Препоруке комерцијалним ПМУ о обезбеђивању 

заступљености без дискриминације у току предизборне кампање, што је уједно и 

повреда и члана 47 ст. 1 т. 5 Закона о електронским медијима (Општа обавеза: 

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

програмском концепцијом, дужан је да поштује забрану политичког оглашавања ван 

предизборне кампање, а у току предизборне кампање да регистрованим политичким 

странкама, коалицијама и кандидатима обезбеди заступљеност без дискриминације). 

 

Закључак: Садржај у нескладу са Законом о електронским медијима чл. 47 ст. 1 

т. 5 и Препоруком комерцијалним ПМУ о обезбеђивању заступљености без 

дискриминације у току предизборне кампање, тачка 1. 

 

О Д Л У К А 

 

Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским 

медијима према ПМУ Радио телевизије Панчево – ТВ Панчево због кршења одредби 

члана 47. став 1) тачка 5. Закона о електронским медијима 

 

Представника ПМУ позвати на следећу седницу Савета ради изношења усмене 

одбране о чињеницама које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

10. Разматрање захтева o продужењу дозволе за пружање медијске услуге 

издате на основу захтева RTV City д.о.о., Уб - TV City у складу са чланом 

88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

 

Према Регистру пружалаца медијских услуга, пружалац медијске услуге RTV City 

д.о.о., Уб, ул. Свете Поповића 57, Уб- TV City ималац је дозволе број К 121 од 

27.06.2012. године за пружање опште медијске услуге путем кабловске, сателитске и 

IPTV електронске комуникационе мреже. 

 

Рок важења дозволе до 27.06.2020. године. 

 



 

Пружалац медијске услуге TV City није поднеo захтев за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге шест месеци пре њеног истека, сходно члану 88. став 2. 

Закона о електронским медијима. 

 

Увидом у списе предмета, Правна служба и Служба за надзор и анализу 

програма емитера и Финансијска служба Регулатора су сачиниле извештаје на основу 

којих је утврђено да TV City испуњава све услове за продужење дозволе издате на 

основу захтева, сходно члану 88. став 3. Закона о електронским медијима. (појединачни 

извештаји наведених служби се налазе у прилогу). 

 

Предлог Правне службе да се ПМУ RTV City д.о.о., Уб, - TV City продужи 

дозвола за пружање медијске услуге К121 од 27.06.2012. године, сходно члану 88. 

Закона о електронским медијима. 

 

О Д Л У К А 

 

Дозвољава се продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на захтев 

RTV City д.о.о., Уб, - TV City у складу чланом 88. Закона о електронским медијима. 

  

11. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

ПМУ Fajterco д.о.о.,  Београд – Fajter (F1); 

 

„Fajterco“ д.о.о. Београд- Палилула, ул. Грге Андријановића I/6, Београд-

Палилула – Fajter (F1), је у складу са одредбом члана 84. Закона о електронским 

медијима, доставио Регулатору, у року од 30 дана од дана пријема дозволе, уговор са 

оператором електронске комуникационе мреже за дистрибуцију медијских садржаја. 

Увидом у документацију, утврђено је да пружалац медијске услуге Fajter (F1) свој 

медијски садржај дистрибуира на подручју, на којем оператори, имају укупно 2802 

прикључка. 

 

О Д Л У К А 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К461: „Fajterco“ д.о.о. Београд- Палилула, ул. Грге 

Андријановића I/6, Београд-Палилула – Fajter (F1), МБ 21046914 почев од .... 2020. 

године, у износу од : 1.597,14 динара. 

 

Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, 

плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. 

изреке решења и то износ од : 133,09 динара до петог у месецу за текући месец, на 

рачун Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха 

плаћања: Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог 

решења. 

 

  

12. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских услуга бр. К336: Центар за информисање Нови 

Кнежевац д.о.о., Нови Кнежевац - ТВ Цинк; 



 

Дописом број 05-1237/20 од 18. јуна 2020. године, оператор електронске 

комуникационе мреже „Телеком Србија“ а.д. из Беогада, доставио је на захтев 

Регулатора преглед подручја и броја корисника ТВ Канала, које оператор нуди својим 

корисницима. На основу увида у документацију, утврђено је да је дошло до повећања 

броја корисника услуга дистрибуције медијских садржаја пакета у којима се налази 

пружалац медијске услуге Центар за информисање Нови Кнежевац д.о.о. из Новог 

Кнежевца, Трг Моше Пијаде 11- ТВ Цинк (у даљем тексту: ТВ Цинк ), тако да су се 

стекли услови да се ТВ Цинк промени Привремено решење број. КН/336-2329/19-1 од 

05.12.2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге ТВ Цинк утврђена висина 

накнаде за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем електронске 

комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни системи, IPTV и др.) 

 

О Д Л У К А 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К336: Центар за информисање Нови Кнежевац д.о.о. из 

Новог Кнежевца, Трг Моше Пијаде 11- ТВ Цинк, МБ 08758069 почев од .... 2020. 

године, у износу од 26.406,96 динара. 

 

Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, плаћа 

месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. изреке 

решења и то износ од 2.200,58 динара до петог у месецу за текући месец, на рачун 

Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања: 

Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог решења. 

 

  

13. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Луна Медиа д.о.о., 

Ужицe – Радио Луна 92,0 и 103,6 из због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Луна Медиа д.о.о. из Ужица – Радио Луна 

92,0 и 103,6 утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на 

дан 11.06.2020. године износи 16.418,75 динара (5 мес.). 

 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 11.06.2020. године. Дана 

24.06.2020.г. ПМУ је уплатио износ од 3.283,75 динара и дана 25.06.2020.г. износ од 

3.283,75 динара, тако да преостали дуг по обавештењу износи 9.851,25 динара (3 мес.). 

 

Месечни износ накнаде је 3.283,75 динара. 

 

Предлог одлуке Финансијске службе је да се покрене поступак престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Луна Медиа д.о.о. – Радио Луна 92,0 

и 103,6 из Ужица због постојања разлога из члана 89. став 1) тачка 8) Закона о 

електронским медијима. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 



 

 

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

издата ПМУ Луна Медиа д.о.о., Ужице – Радио Луна 92,0 и 103,6, због постојања 

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

 

 Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеница које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

14. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Бобан Гвозденовић 

предузетник, радио и рекламне активности и аутопревозник Таша, 

Крушевaц – Радио Таша због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Бобан Гвозденовић предузетник, радио и 

рекламне активности и аутопревозник Таша из Крушевца – Радио Таша утврдили смо 

да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 10.06.2020. године 

износи 2.217,62 динара (7,8 мес.). 

 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020. године. Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 282,62 динара. 

 

Предлог одлуке Финансијске службе је да се покрене поступак престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Бобан Гвозденовић 

предузетник, радио и рекламне активности и аутопревозник Таша – Радио Таша из 

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

медијима. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

издата ПМУ Бобан Гвозденовић предузетник, радио и рекламне активности и 

аутопревозник Таша – Радио Таша из Крушевца због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеница које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

15. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Сремска телевизија 

д.о.о., Шид – Сремска ТВ због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Сремска телевизија д.о.о. – Сремска ТВ из 

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

09.06.2020.године износи 470.140,94 (7 мес.). 



 

 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 09.06.2020.године. Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 67.163,00 динара. 

 

Предлог одлуке Финансијске службе је да се покрене поступак престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Сремска телевизија д.о.о. – 

Сремска ТВ из Шида због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о 

електронским медијима. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

издата ПМУ Сремска телевизија д.о.о., Шид – Сремска ТВ, због постојања разлога из 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеница које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

16. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Апатин д.о.о., 

Апатин - ТВ Апатин – кабал због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ ТВ Апатин д.о.о. - ТВ Апатин – кабл. из 

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

10.06.2020.године износи 126.419,29 динара (5,9мес.). 

 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020.године.  

 

ПМУ дана 07.07.2020.године уплатио износ од 63.265,17 динара. Преостали дуг 

на дан 08.07.2020.године износи 63.265,17 динара.(3 мес.) Месечни износ накнаде је 

21.088,39 динара. 

 

Предлог одлуке Финансијске службе је да се покрене поступак престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Апатин д.о.о - ТВ 

Апатин – кабл. из Апатина због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о 

електронским медијима. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

издата ПМУ ТВ Апатин д.о.о., Апатин - ТВ Апатин – кабал, због постојања разлога из 

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

 



 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеница које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

17. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ М о.д., Врање – 

Телевизија Фокус кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима; 

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Предузеће за производњу, промет и услуге 

М о.д. – Телевизија Фокус кабал из Врања утврдили смо да дуг по основу накнаде за 

пружање медијских услуга на дан 24.12.2019.године износи 2.375,52 динара (12 мес.). 

 

Обавештење о неизмиреном дугу које је послато поштом 25.12.2019.године 

враћено, није примљено. Исто обавештење о неизмиреном дугу дана 16.01.2020.године 

послато путем електронске поште. Нема одговора. Обавештење о неизмиреном дугу 

постављено на огласну таблу дана 11.06.2020.године. Уклоњено дана 

29.06.2020.године. Нема уплата. Месечни износ накнаде је 197,98 динара. 

 

Предлог одлуке Финансијске службе је да се покрене поступак престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ М о.д. Врање – Телевизија 

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

медијима. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

издата ПМУ М о.д., Врање – Телевизија Фокус кабал, због постојања разлога из члана 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеница које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

18. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Прима 

Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима, због постојања разлога 

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

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о. – ТВ 

Прима из Бајине Баште утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских 

услуга на дан 10.06.2020.године износи 59.210,60 (4,5мес.). 

 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020.године. Нема уплата. 

Месечни износ накнаде је 13.015,53 динара. 

 

Предлог одлуке Финансијске службе је да се покрене поступак престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о. – 



 

ТВ Прима из Бајине Баште због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о 

електронским медијима. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

издата ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима, због 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеница које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

19. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Прима 

Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима – кабал, због постојања 

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

 

Увидом у финансијску картицу ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина 

Башта – ТВ Прима - кабал, утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање 

медијских услуга на дан 11.06.2020.године износи 491,02 динара (4,7 мес.). 

 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 11.06.2020.године. Није измирен 

дуг. Нема уплата. Месечни износ накнаде је 102,63 динара. 

 

Предлог одлуке Финансијске службе је да се покрене поступак престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Прима Интернационал 

д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима - кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8. Закона о електронским медијима. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

издата ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима-Кабал, због 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеница које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Рефреф д.о.о., Нови Пазар – Радио Рефреф 

105,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима. 

 



 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Рефреф д.о.о. Нови Пазар – Радио Рефреф 

105,8, утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 

23.12.2019. године износи 19.316,56 динара (8 мес.). 

 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 23.12.2019.године. 

 

На седници Савета одржаној 20.01.2020.године покренут је поступак одузимања 

дозволе. Месечни износ накнаде износи 2.414,57 динара. 

 

Уплатама од 4.829,14 динара, 12.072,85 динара и 14.487,42 динара, са рачуна 

другог правног лица, за које су Уговори о преузимању испуњења достављени дана 

22.06.2020. године, дуг је измирен у целости. 

 

Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак. 

 

 

 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

Записник сачинио:  

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР  

  

Милан Тодоровић  

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


