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Број: 01-1560/20- 

Датум: 15. септембра 2020. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 384. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 24.августа 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. Александра Јанковић, члан Савета 

3. Јудита Поповић, члан Савета 

4. Радоје Кујовић, члан Савета 

5. Александар Витковић, члан Савета 

6. Зоран Симјановић, члан Савета 

7. Вишња Аранђеловић, члан Савета 

8. Слободан Цвејић, 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 у вези програмског 

садржаја емитованог на програму ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – 

Nacionalna Happy TV у емисији „Боља Земља“ дана 09.08.2020. године и 

доношење одлуке; 

3. Разматрање дописа ПМУ Браничево медија центар д.о.о., Петровац на 

Млави – РТВ Браничево о укидању решења Савета Регулаторног тела за 

електронске медије бр. 08-2496/19/20-6 од 26.06.2020. године и доношење 

одлуке; 

4. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге ПМУ Радио Срце д.о.о., Прокупље – Радио Срце 91,4, пре 

времена на које је издата сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 1) 

Закона о електронским медијима; 

5. Разматрање пријаве ПМУ Медијски центар радио Комета-Клик д.о.о., Бор 

– Радио Клик ФМ 030 за промену власнике структуре и доношење одлуке; 
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6. Разматрање захтева ПМУ радија Фондација 021, Нови Сад – Multiradio за 

брисање из Регистра медијских услуга, сходно члану 74. став 1. тачка 2) 

Закона о електронским медијима, и доношење одлуке; 

7. 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;  

8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Браничево медија центар д.о.о, Петровац на 

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

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

9. Разматрање захтева ПМУ Zogaks д.о.о., Горњи Милановац - Радио Стари 

Милановац 93,0, за проширење зоне покривања и доношење одлуке;  

10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера 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 јун 2020. године и доношење одлуке;  

11. Информација o поступању ПМУ Радио-телевизија Бујановац д.о.о, 

Бујановац – Радио Бујановац 91,2 по одлуци Савета Регулаторног тела за 

електронске медије за усклађивање програмског елабората; 

12. Разматрање Измена појединих трошкова у оквиру Плана набавки за 2020. 

годину на које се закон не примењује; 

13. Разматрање и доношење одлуке по захтеву ПМУ Радиодифузни центар 

MFM Media д.о.о., Смедерево – Extra FM radio 107,5, за издавање 

сагласности на акт о преносу дозволе;  

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

идентификационог знака ПМУ Trident Media Group д.о.о. Београд, Нови 

Београд –  Радио Три 95,8; 

15. Разматрање и одлучивање о захтеву ПМУ радија Александар Стакић ПР 

Агенција за рачунарско програмирање и услуге у области информационих 

технологија Centrus Горњи Милановац – Радио Диабла, за упис у  Регистар 

медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским 

медијима; 

16. Разматрање и доношење одлуке о захтеву ПМУ НовосадскаТВ д.о.о., Нови 

Сад – ВТВ за умањење накнаде за пружање медијске услуге; 

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

идентификационог знака ПМУ Радио City о.д., Ниш –  Radio City Niš 99,9; 

18. Разматрање предложеног Плана примене мера за спречавање појаве и 

ширења епидемије заразне болести у Регулаторном телу за електронске 

медије и доношење одлуке. 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 384. ванредне седнице. 
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2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези програмског 

садржаја емитованог на програму ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – 

Nacionalna Happy TV у емисији „Боља Земља“ дана 09.08.2020. године и 

доношење одлуке; 

 

Извештај Службе за надзор и анализу програма емитера: 

 

Службе за надзор и анализу програма емитера је по службеној дужности 

покренула поступак против ТВ Хепи због прилога у емисији за пољопривреднике 

Боља Земља, емитованог 09.08.2020.године од 8:31:51 до 8:54:36 часова. 

 

Спорни садржај у којем има назнака повреде достојанства личности и прекршаја 

одредаба Закона и Правилника о заштити људских права у области пружања медијских 

услуга које се тичу спречавања говора мржње емитован је од 8:50 до 8:51:29 часова. 

 

У моменту поступања Регулаторном телу за електронске медије је 10.08.2020. 

године истим поводом упућeнa пријава заменице заштитника грађана Јелене 

Стојановић, заведен под број 07- 1512/20. 

 

У прилогу о савременом методу оплодње крава новинар је на крајње вулгаран 

и увредљив по женски род начин поредио поменути медтод убацивањем спирале са 

хормонима у полни орган краве на недељу дана пре осемењавања са методима 

лечења стерилизације код жена у Србији. 

 

Новинар је навео следеће: "С обзиром колико су слаби ycnecu наших клиника за 

вештачко осемењивање спрам moгa колико су ветеринари успешно, можда би 

доктора хумане медицине и гинеколози могли да оду на неки лen кypc на 

Ветеринарском факултету, то би нaш дигло наталитет, а и било би јефтиније. 

Цена процедура лечења стерилитета уз noмoћ прида кошта испод 100 евра, спирала за 

краве кошта 1800 динара. Али коштају и хормони итд. С обзиром да се крави дају 

дозе за говеда, за жене би сигурно могло да буде јефтиније од muзa. Сигурно мање 

него хиљаде и хиљаде евра колико дају наше жене na и наша држава по приватним 

клиникама. Дакпе крава која би требало да заврши  па клању буде спасена  за свега 

сто евра. Наравно све време причамо о јајној ћeлuju али важна је и сперма.” 

 

 Поређењем ветеринарског захвата оплодње крава са поступком лечења 

стерилитета и вештачке оплодње жена,  крајње деликатним  не само са медицинског 

него и становишта психолошког стања пацијенткиња, несумњиво је повређено 

достојанство личности пацијенткиња које су биле или  планирају да буду укључене у 

програм вештачке оплодње а, генералним поређењем жена и крава, и свих 

припадница женског рода. 

 

Посебно је дегутантна злонамерна алузија на наводну неефикасност и 

непотребност поступка вештачке оплодње жена и нестручност медицинског особља и 

дилетантско залагање за медицински непроверен поступак, што би се у ригорознијем 

тумачењу могло сматрати и пропагандом надрилекарства. Цитирани коментар 

новинара у склопу информативне репортаже нема јасног професионалног ни 

уредничког оправдања ни смисла.  
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Прилог је илустрован, између осталог, и експлицитним снимцима поступка 

вештачке оплодње краве, укључујући и снимке гурања руке ветеринара у полни орган 

краве до лаката, што, у оквиру главне теме специјализоване емисије за 

пољопривреднике, не би било спорно да није злонамерног и вулгарног контекста из 

коментара новинара.  

 

Предметним коментаром непосредно је повређено достојанство личности 

пацијенткиње а само поређење жене и крава има елементе подстицања дискриминације 

због пола и/или родног идентитета. 

 

Закључак: Повреда одредбе: члан 50. Закона о електронским медијима 

(Медијска услуга се пружа на начин којим се поштују људска права а нарочито 

достојанство личности) и члан 20. Правилника о заштити људских права из 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.) Опис: 

Предметним коментаром крајње увредљивим по особе које су се подвргле поступку 

вештачке оплодње непосредно је повређено достојанство личности пацијенткиња а, 

генералним поређењем жена и крава, и свих припадница женског рода. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мера према ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – 

Nacionalna Happy TV, у вези програмског садржаја емитованог на програму ПМУ 

Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV у емисији „Боља Земља“ дана 

09.08.2020. године. 

 

Позвати представника ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV, на 

седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о чињеници која је била основа за 

покретање поступка. 

 

  

3. Разматрање дописа Браничево медија центар д.о.о., Петровац на Млави – 

РТВ Браничево о укидању решења Савета Регулаторног тела за 

електронске медије бр. 08-2496/19/20-6 од 26.06.2020. године и доношење 

одлуке; 

 

Извештај правне службе: 

Дана 26.06.2020. године Регулаторно тело за електронске медије (у даљем 

тексту: Регулатор) донело је решење бр. 08-2496/19/20-6 којим се одузима дозвола за 

пружање медијске услуге број 157/2008-7 од 15.11.2017. године издата ПМУ Браничево 

Медија Центар д.о.о. из Петровца на Млави, ул. Бате Булића бб – РТВ Браничево (у 

даљем тексту: РТВ Браничево), пре истека времена на које је издата, сходно члану 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

Дана 17. јула 2020. године РТВ Браничево је доставио допис Регулатору којим 

га обавештава да је измирио своја дуговања према Регулатору уз молбу да Савет 

Регулатора укине решење којим јој је одузета дозвола.  
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На основу увида у Аналитичку картицу књижења ПМУ на дан 21. јула 2020. 

године Регулатор је утврдио да је РТВ Браничево уплатом од 50.000,00 динара дана 06. 

јула 2020. године и уплатом од 168.889,58 динара динара дана 13. јула 2020. године у 

целости измирила дуг на основу ког је покренут поступак одузимања дозволе. 

 

Чланом 184. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 

РС“ бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је да ако не постоји 

другостепени орган или надзорни орган, орган који је донео првостепено решење 

укинуће, на захтев странке или по службеној дужности, решење у целини или 

делимично. 

 

Чланом 101. став 1. истог закона прописано је да се поступак  обуставља ако 

орган нађе да нема услова да се даље води, а закон не налаже да се поступак настави. 

 

Предлог Правне службе је да Савет Регулатора укине решење Савета 

Регулаторног тела за електронске број 08-2496/19/20-6 од 26.06.2020. године и да 

обустави поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. 157/2008-7 од 

15.11.2017. године, покренут према ПМУ Браничево Медија Центар д.о.о. из Петровца 

на Млави, ул. Бате Булића бб – РТВ Браничево, 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 

 

УКИДА СЕ решење Савета Регулаторног тела за електронске број 08-

2496/19/20-6 од 26.06.2020. године. 

 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. 

157/2008-7 од 15.11.2017. године, покренут према ПМУ Браничево Медија Центар 

д.о.о. из Петровца на Млави, ул. Бате Булића бб – РТВ Браничево, због постојања 

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

 

  

4. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге према Радио Срце д.о.о за услуге, рекламе и пропаганду 

Прокупље – Радио Срце 91,4, пре времена на које је издата сходно одредби 

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

Извештај правне службе: 

 

Према Регистру медијских услуга, Радио Срце д.о.о за услуге, рекламе и 

пропаганду Прокупље, ул. Авалска бр.15 – Радио Срце 91,4 (у даљем тексту: Радио 

Срце 91,4) ималац је дозволе број 188/2008-2 од 17.06.2016. године за пружање 

медијске услуге радија на локалном подручју, радиодифузна област 1, Лр 

42/Прокупље. 

 

Дана 16.07.2020. године, Радио Срце 91,4 је обавестило Регулатора да је радио 

станица престала са радом због тешке здравствене ситуације Драга Пејчића, законског 
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заступника и јединог оснивача имаоца дозволе, те да се утврди да ли има неких 

дуговања према Регулатору, а ако их има да се иста сторнирају. 

 

Одредбом члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима прописано 

је да дозвола за пружање медијске услуге престаје да важи и пре истека времена на које 

је издата ако пружалац медијске услуге у писаном облику обавести Регулатора да више 

не намерава да пружа медијску услугу. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге према 

Радио Срце д.о.о за услуге, рекламе и пропаганду Прокупље, ул. Авалска бр.15 – Радио 

Срце 91,4, пре времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка) Закона о електронским медијима.  

 

Позвати представника Радио Срце 91,4, на седницу Савета Регулатора, ради 

изјашњења о чињеници која је била основа за покретање поступка. 

 

  

5. Разматрање пријаве ПМУ Медијски центар радио Комета-Клик д.о.о., Бор 

– Радио Клик ФМ 030 за промену власнике структуре и доношење одлуке; 

 

Извештај правне службе: 

 

Дана 17.07.2020. године ималац дозвола за пружање медијске услуге Медијски 

центар радио Комета-Клик д.о.о. Бор, Добривоја Радосављевића Бобија 13, локал 26, 

Бор - Клик ФМ 030 99,5 (у даљем тексту: Клик ФМ 030 99,5) поднео је пријаву 

промене власничке структуре Регулаторном телу за електронске медије (у даљем 

тексту: Регулатор), у складу са чланом 105. став 1. Закона о електронским медијима. 

 

Према наводима поднете пријаве, ималац дозволе за пружање медијске услуге 

Медијски центар радио Комета-Клик д.о.о. Бор извршио би промену власничке 

структуре тако што би досадашњи оснивачи Жарко Симовић (70% удела у капиталу 

друштва) и Душан Алексић (30% удела у капиталу друштва) пренели своје целокупне 

оснивачке уделе у друштву  на Владана Нововића, који би на тај начин стекао 100% 

удела у капиталу наведеног друштва. 

У вези са поднетом пријавом промене власничке структуре, Клик ФМ 030 99,5 

је доставио податак о дозволи коју поседује, односно о томе са којим имаоцем дозволе 

је повезан и на који начин и изјавu законског заступника подносиоца пријаве (Жарка 

Симовића) да услед промене власничке структуре неће доћи до нарушавања медијског 

плурализма, сходно члану 45. став 1. алинеја 2. и члану 46. Закона о јавном 

информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 58/15). 

 

По разматрању поднете пријаве и оценом приложених доказа овог предмета 

Савет Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет Регулатора) је 

утврдио следеће: 
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Према Регистру медијских услуга пружалац медијске Привредно друштво за 

радио и телевизијске активности Медијски центар радио Комета-Клик д.о.о. Бор, 

Добривоја Радосављевића Бобија 13, локал 26, Бор - Клик ФМ 030 99,5 ималац је 

дозволе број 205/2008-8 од 05.07.2018. године за пружање медијске услуге радија на 

локалном подручју, Бор, Лр 70 

 

На основу података којима располаже Регулатор, као и достављене изјаве, 

утврђено је да будући оснивач  Владан Нововић  ооседује 73,91% удела у капиталу 

друштвa Штампа, радио и фим д.о.о. Бор, ул. Моше Пијаде бр. 19 коме је изадата 

дозвола за пружање медијске  услуге радија број 468/2011-6 (Радио Бор) и дозволе за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања број 41/2007-10 (ТВ Бор) 

 

Чланом 105. став 1. Закона о електронским медијима прописано је да сваку 

промену власничке структуре у основном капиталу (промена оснивача или промена 

висине учешћа оснивача у капиталу), ималац дозволе за пружање медијске услуге мора 

претходно да пријави Регулаторном телу за електронске медије у писменој форми, док 

је ставом 2. овог члана прописано да ако Регулатор утврди да би планираним 

променама власничке структуре учешћа у основном капиталу могло настати стање 

којим се нарушава медијски плурализам, препоручиће имаоцу дозволе за пружање 

медијске услуге да промене усклади на начин којим би се избегло то стање. 

 

Одредбом члана 45. алинеја 2. Закона о јавном информисању и медијима 

(„Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 58/15) предвиђено да ради спречавања настанка 

или јачања претежног утицаја у области јавног информисања, који значајно ограничава 

медијски плурализам, није дозвољено обједињавање оснивачких односно управљачких 

права у два или више издавача који пружају аудио, односно аудио-визуелне медијске 

услуге, чији збирни удео у слушаности, односно гледаности прелази 35% од укупне 

слушаности, односно гледаности у зони покривања, у календарској години која 

претходи обједињавању. 

 

Одредбом члана 46. став 1. Закона о јавном информисању и медијима није 

дозвољено стицање учешћа преко 50% у оснивачком капиталу између издавача 

дневних новина, које објављују информације из свих области друштвеног живота, с 

просечним дневним реализованим тиражом већим од 50.000 примерака годишње, и 

издавача који пружа аудио и аудио-визуелне медијске услуге. 

 

Одредбом члана 19. став 1. Правилника о поступку издавања сагласности на акт 

о преносу дозволе за пружање медијске услуге и поступању по пријави промене 

власничке структуре прописано је да ако утврди да планираном променом власничке 

структуре имаоца дозволе неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам, 

Регулатор доноси решење којим се то утврђује. 

 

Савет Регулатора је ценио да ли би планираном променом власничке структуре 

настало стање којим се нарушава медијски плурализам, те је  на основу изјаве  

законског заступника Клик ФМ 030 99,5 о повезаним лицима, утврдио да планираном 

променом власничке структуре не би настало стање којим се нарушава медијски 

плурализам, сходно члану 45. став 1. алинеја 2. и члану 46. став 1. Закона о јавном 

информисању и медијима. 
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Сходно наведеном, Савет Регулатора је одлучио као у изреци овог решења, на 

основу члана 19. Правилника о поступку издавања сагласности на акт о преносу 

дозволе за пружање медијске услуге и поступању по пријави промене власничке 

структуре. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре ПМУ Медијски центар радио Комета-Клик д.о.о. Бор, Добривоја 

Радосављевића Бобија 13, локал 26, Бор - Клик ФМ 030 99,5, која би била извршена 

тако што би досадашњи оснивачи Жарко Симовић и Душан Алексић пренели своје 

целокупне оснивачке уделе у друштву на Владана Нововића, који би на тај начин 

стекао 100% удела у капиталу наведеног друштва, не би настало стање којим се 

нарушава медијски плурализам. 

 

Даје се налог Стручној служби да након достављања извода из АПР-а изврши 

промену података у дозволи за пружање медијске услуге који се односе на власничку 

структуру Медијски центар радио Комета-Клик д.о.о. Бор- Клик ФМ 030 99,5. 

 

  

 

6. Разматрање захтеву ПМУ радија Фондација 021, Нови Сад – Multiradio за 

брисање из Регистра медијских услуга, сходно члану 74. став 1. тачка 2) 

Закона о електронским медијима, и доношење одлуке; 

 

Извештај правне службе: 

 

Дана 02.07.2020. године ПМУ радија Fondacija 021 Novi Sad, ул. Бачка 34, Нови 

Сад – Multiradio, поднео је захтев бр. 05-1328/20 за брисање из Регистра медијских 

услуга. Multiradio је уписан у Регистар медијских услуга као пружалац који своју 

медијску услугу пружа искључиво путем глобалне информатичке мреже. 

 

Одредбом члана 86. став 3. Закона о електронским медијима прописано је да 

Регулатор по службеној дужности брише услугу из става 1. овог члана по престанку 

основа њеног пружања. 

 

Имајући у виду да је Регулатора, Multiradio обавестио о престанку пружања 

медијске услуге путем глобалне информатичке мреже. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука да се пружалац медијске услуге радија Фондација 021 Нови 

Сад, ул. Бачка 34 – Multiradio, избрише из Регистра медијских услуга пружалаца који 

медијске услуге пружају искључиво путем глобалне информатичке мреже, сходно 

члану 86. став 3. Закона о електронским медијима. 
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7. 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; 

 

Извештај Финансијске службе: 

 

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. 

 

  

8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Браничево медија центар д.о.о, Петровац на 

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

тачка 8) Закона о електронским медијима; 
 

Извештај Финансијске службе 

Увидом у финансијску картицу ПМУ Браничево медија центар д.о.о, Петровац 

на Млави – ТВ Браничево-кабл. из Петровца на Млави, утврдили смо да дуг по основу 

накнаде за пружање медијских услуга на дан 10.06.2020.године износи 5.540,54  динара 

(4,8 мес.). 

 

Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020.године. 

 

На седници Савета одржаној 26.06.2020.године покренут је поступак одузимања 

дозволе. 

 

Месечни износ накнаде износи 1.145,04 динара. Уплатом 06.07.2020. године од 

5.540,54 динара дуг је измирен у целости. Финансијска служба предлаже обуставу 

поступка. 
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

  

9. Разматрање захтева Zogaks д.о.о., Горњи Милановац - Радио Стари 

Милановац 93,0, за проширење зоне покривања и доношење одлуке; 

 

Радио Стари Милановац 93,0 је упутио допис бр. 03-1422/20 од 22.07.2020. 

године у којем захтева проширење зоне покривања, са локалног подручја- у складу са 

дозволом бр.221/08-3 (Лр 113-Горњи Милановац) на подручје региона (Горњи 

Милановац, Крагујевац, Аранђеловац, Кнић).  Као разлог, Радио Стари Милановац 93,0 

наводи тешку финансијску ситуацију и обезбеђивање самоодрживости, што у датим 

околностима није могуће, јер у Горњем Милановцу послује велики број медија 

(телeвизија, три радио станице, новине и неколико портала). 

 

Увидом у Регистар медијских услуга, утврђено је да је Радио Стари Милановац 

93,0 ималац дозволе за пружање медијске услуге радија бр 221/2008-2 од 03.06.2016.  

године, на локалном  подручју Лр113(Горњи Милановац). 

 

У складу са одредбама члана 48 Закона о електронским медијима, комерцијални 

пружалац медијске услуге, са дозволом за пружање медијске услуге радија путем 

терестричког аналогног преноса, мора обезбедити квалитетан пријем аналогног 

сигнала за најмање 60% становништва у зони покривања.  

 

На основу захтева, Радио Стари Милановац 93, тражи проширење зоне 

покривања са локалног на регионално покривање, самим тим, промену услова и 

критеријума јавног конкурса на којем му је издата дозвола за пружање медијске услуге 

радија, а што није у складу са одредбама члана 92 Закона, којим је предвиђено да се 

услови и критеријуми јавног конкурса не смеју мењати, нити је у досадашњој пракси 

Регулатор дозвољавао промену зоне покривања, па је  на основу наведеног.  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се као неоснован захтев за проширење зоне покривања, ПМУ Zogaks  

д.о.о. из Горњег Милановца, Трг Кнеза Михаила бр. 1 - Радио Стари Милановац 93,0. 

  

10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера 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 јун 2020. године и доношење одлуке; 

 

 

Извештај Службе за надзор и анализу програма емитера: 
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ТАБЕЛА СА УКУПНИМ БРОЈЕМ УОЧЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ  

ПМУ  

ТВ ПИНК 

 

 

TВ Б92 

 

 

РТС 1 

 

 

РТС 2 

 

 

Национална 

ХЕПИ ТВ 

 

ПРВА 

 

ЧЛАНОВИ 

ЗАКОНА 

12 3      

29.1.1 2      

29.1.2 114  1  181 6 

32 9    3 1 

33.4 20 35 5 2 10 33 

35.1 198 40   8 44 

35.2   1 3   

37.3 8 7   43 10 

46.3.3 1    1  

46.5     3  

66.4 24    6 12 

Укупно 

(појединачно) 
379 82 7 5 255 106 

Укупно 

(сви) 
834 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца 

медијских услуга Предузеће за информисање и маркетинг Pink Internacional Company 

д.о.о. Београд - ТВ Пинк, Радио дифузно предузеће Б92 а.д. Београд - ТВ Б92, 

Предузећа за маркетинг, издавачку делатност Прва телевизија д.о.о. Београд - Прва, 

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. 

Београд - Nacionalna Happy TV у вези са повредама одредби члана 12; 29.1.1; 29.1.2; 32; 

33.4; 35.1; 37.3; 46.3.3; 46.5; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе 

за надзор и анализу за месец јун 2020. године. 

 

  

11. Информација o поступању ПМУ Радио-телевизија Бујановац д.о.о, 

Бујановац – Радио Бујановац 91,2 по одлуци Савета Регулаторног тела за 

електронске медије за усклађивање програмског елабората; 

 

Извештај правне службе: 

 

Дана 01.07.2019. године, Савет Регулатора донео је одлуку којом се продужава 

важење дозволе за пружање медијске услуге број 495/2011-5 имаоца дозволе Радио-

телевизија Бујановац д.о.о Бујановац, Карађорђев трг бб – Радио Бујановац 91,2. 

 

Будући да је Служба за надзор и анализу програма емитера Регулатора увидом у 

снимке програма који су достављени уз документацију потребну за продужење дозволе 

за пружање медијске услуге утврдила да се предвиђени програмски сегменти не 

реализују у потпуности и установио доминантност музичког програма на албанском 



12 

 

језику, као и домаћа и старана рок и поп музика, то је Радио Бујановац 91,2 наложено 

да усклади свој програмски садржај са законом, сходно члану 5. став 1. тачка 14) 

алинеја (5) Правилника о поступку издавања дозволе за пружање медијске услуге на 

основу спроведеног јавног конкурса ("Службени гласник РС", бр. 63/15). 

 

Дана 23.01.2020. године, Служба за надзор и анализу програма емитера 

Регулатора је сачинила извештај број 05-476/19/20-14 у којем је наведено да је увидом 

у достављене снимке програма, утврђено да је Радио Бујановац 91,2 ускладио свој 

програмски садржај са програмским елаборатом. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом. 

 

  

12. Разматрање измене појединих трошкова у оквиру Плана набавки за 2020. 

годину на које се закон не примењује; 

 

Извештај финансијске службе: 

 

У складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за 

спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Сл. гласник РС“ бр. 94/2020), 

повећава се износ предвиђен за услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације на 

терет услуга за сервисирања возила у износу од 190.000,00 динара са ПДВ. Имајући у 

виду новонасталу епидемиолошку ситуацију смањена је употреба возног парка. 

 

Наведена измена представља прерасподелу у оквиру групе конта 53 и не утиче на 

Финансијски план за 2020. годину.  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Измена појединих трошкова у оквиру Плана набавки за 2020. годину 

на које се закон не примењује. 

 

  

13. Разматрање и доношење одлуке по захтеву ПМУ Радиодифузни центар 

MFM Media д.о.о., Смедерево – Extra FM radio 107,5, за издавање 

сагласности на акт о преносу дозволе; 

 

Извештај правне службе: 

 

Дана 07.08.2020. године пружалац медијске услуге Радиодифузни центар MFM 

Media д.о.о., Смедерево, Равни гај 10/3 упутио је Регулатору допис којим је обавестио 

истог да наведено привредно друштво намерава да изврши статусну промену издвајања 

уз оснивање тако што би се из постојећег привредног друштва Радиодифузни центар 

MFM Media д.о.о., Смедерево, Равни гај 10/3 издвојило и основало ново привредно 
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друштво Radio Extra ML чији би оснивач био Радиодифузни центар MFM Media д.о.о., 

Смедерево са 100% удела у оснивачком капиталу наведенoг друштава. Услед 

спровођења наведене статусне промене, био би извршен пренос дозволе за пружање 

медијске услуге радија бр. 540/2016-4 на новоосновано привредно друштво Radio Extra 

ML.  

 

Увидом у регистар медијских услуга Регулатора утврђено је да је пружалац 

медијске услуге Радиодифузни центар MFM Media д.о.о., Смедерево, ималац дозволе 

за пружање медијске услуге радија број 540/2016-4 на локалном подручју, оквирна 

жељена зона покривања-подручје општине Лр 94 (Младеновац). 

 

Према наведеној дозволи, оснивач наведеног имаоца дозволе је Златко 

Стевановић са 100% удела у оснивачком капиталу. 

 

У прилогу захтева достављена је следећа документација: Нацрт плана поделе 

издвајања уз оснивање, изјава законског заступника подносиоца захтева да услед 

спровођења статусне промене неће доћи до нарушавања медијског плурализма, сходно 

члану 45. став 1. алинеја 2. и члану 46. Закона о јавном информисању и медијима; 

изјава законског заступника подносиоца пријаве да је он као законски заступник и 

оснивач имаоца дозволе Радиодифузни центар MFM Media д.о.о., Смедерево повезан 

са компанијом Радио телевизија Смедерево д.о.о., матични број 07654111, јер је и 

њихов законски заступник.   

 

Чланом 78. став 1. Закона о електронским медијима прописано је да се дозвола 

издата на јавном конкурсу не може преносити осим у случају статусних промена 

имаоца дозволе, у смислу закона којим се уређује положај привредних друштава и под 

условом да то не доводи до нарушавања медијског плурализма, у смислу прописа 

којим се уређују медији и јавно информисање.  

 

Услед спроведене статусне промене неће настати стање којим се нарушава 

медијски плурализам, сходно члану 45. и 46. Закона о јавном информисању и 

медијима.  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на Нацрт плана поделе издвајање уз оснивање од 06.08.2020. 

године на основу кога би се извршио пренос дозволе Регулаторног тела за електронске 

медије за пружање медијске услуге радија бр. 540/2016-4 од 22.10.2018. године са 

имаоца дозволе Радиодифузни центар MFM Media д.о.о., Смедерево, Равни гај 10/3, на 

новоосновано друштво стицаоца Radio Extra ML; након чега би ималац дозволе за 

пружање медијске услуге радија бр. 540/2016-4 било правно лице Radio Extra ML. 

 

Налаже се Стручној служби да се у складу са Нацртом плана поделе издвајање 

уз оснивање, након уписа новооснованог друштава у регистар АПР-а, промени податке 

у дозволи за пружање медијске услуге радија бр. 540/2016-4 од 22.10.2018. године тако 

што ће ималац наведене дозволе бити правно лице Radio Extra ML. 
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14. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака ПМУ Trident Media Group д.о.о. Београд, Нови 

Београд –  Радио Три 95,8; 

 

Извештај правне службе: 

 

Према Регистру пружалаца медијских услуга, Trident Media Group д.о.о. 

Београд, Бежанијских илегалаца 28, Нови Београд –  Радио Три 95,8 (у даљем тексту: 

ПМУ), ималац је дозволе за пружање медијске услуге бр. 25/2006-6 на локалном 

подручју, регион града Београда -радиодифузна област 4-Бгр 9/Београд. 

 

Дана 6.7.2020. године, ПМУ је Регулатору упутио захтев за промену 

идентификационог знака у нови идентификациони знак Radio IN Beograd 95,8.  

 

Имајући у виду да је ПМУ поднео захтев за промену идентификационог знака у 

којем користи назив Београд, Регулатор је упутио ПМУ дана 21.7.2020. године налог за 

уређење захтева у којем је наведено да је неопходно да се прибави сагласност 

Скупштине града Београда за коришћење назива града. 

 

Дана 27.7.2020. године је ПМУ доставио Регулатору допис у којем је променио 

захтев у делу промене идентификационог знака у Radio IN Plus. 

 

Чланом 49. Закона о електронским медијима одређено је да се на обавезу 

идентификације ПМУ 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 5. истог закона одређено је да идентификација 

радио програма садржи назив радио програма и радио фреквенције на којима се 

емитује програм, а одредбом из члана 36. став 6. одређено је да се идентификација 

радио програма објављује најмање једном на свака два сата трајања програма.  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се промена идентификационог знака ПМУ у нови идентификациони 

знак Radio IN Plus 95,8. 

 

Налаже се Стручној служби да обавести Регулаторну агенцију за електронске 

комуникације и поштанске услуге о насталој промени идентификационог знака у 

дозволи бр. 25/2006-6. 
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15. Разматрање и одлучивање о захтеву ПМУ радија Александар Стакић ПР 

Агенција за рачунарско програмирање и услуге у области информационих 

технологија Centrus Горњи Милановац – Радио Диабла за упис у Регистар 

медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским 

медијима; 

 

Извештај Правне службе: 

 

Дана 10.08.2020. године, пружалац медијске услуге радија Aleksandar Stakić PR 

Agencija za računarsko programiranje i usluge u oblasti informacionih tehnologija Centrus 

Gornji Milanovac, ул. Баба Вишњина 1 – Радио Диабла, поднео је захтев бр. 05-1496/20 

за упис у Регистар медијских услуга. Радио Диабла ће пружати линеарну медијску 

услугу радија искључиво путем глобалне информатичке мреже. 

 

Одредбом члана 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима прописано 

је да пружалац медијске услуге који медијску услугу пружа искључиво путем глобалне 

информатичке мреже није у обавези  да претходно прибави дозволу за пружање 

медијске услуге, односно одобрење за пружање медијске услуге на захтев, али има 

обавезу уписа у Регистар медијских услуга. 

 

Поступајући по налогу Правне службе Регулатора, подносилац захтева, Радио 

Диабла доставило је документацију у складу са чланом 86. став 2. Закона о 

електронским медијима.  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Уписати у Регистар медијских услуга пружаоца који медијске услуге пружају 

искључиво путем глобалне информатичке мреже, сходно члану 74. став 1. тачка 2. 

Закона о електронским медијима, ПМУ радија Aleksandar Stakić PR Agencija za 

računarsko programiranje i usluge u oblasti informacionih tehnologija Centrus Gornji 

Milanovac, ул. Баба Вишњина 1 – Радио Диабла. 

 

  

16. Разматрање и доношење одлуке о захтеву ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови 

Сад – ВТВ за умањење накнаде за пружање медијске услуге; 

 

Извештај Правне службе: 

 

Дана 30.07.2020. године пружалац медијске услуге Новосадска ТВ д.о.о., Нови 

Сад, Трг слободе 3 – ВТВ поднео је захтев за умањење накнаде за пружање медијске 

услуге. У захтеву се наводи да је пружалац медијске услуге ВТВ отпочео са 

емитовањем програма 31.10.2019. године, да су опрему за производњу и емитовање 

програма наручили и платили, међутим да им иста није испоручена због чега нису 

могли реализовати предвиђене комерцијалне садржаје; да су имали велики удео 

некомерцијалног програма што се у великој мери одразило на пословање предузећа; да 

је увoђењем ванредног стања у трајању од 3 месеца отежан рад на новом телевизијском 
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каналу, а ангажовање нових запослених и набавку и монтажу опреме учинило 

немогућим.  

 

На основу свега наведеног пружалац медијске услуге ВТВ, моли Савет да узме у 

обзир наведене чињенице и размотри захтев за умањење накнаде за право на пружање 

медијске услуге у складу са Правилником о мерилима за утврђивање висине накнаде за 

емитовање радио и/или телевизијског програма. 

 

Чланом 36. Закона о електронским медијима прописана је обавеза пружаоцима 

медијских услуга да плаћају накнаду за пружање медијске услуге. 

 

Правилником о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за 

пружање медијске услуге („Сл. гласник РС“ бр. 104/2016) прописани су случајеви у 

којима Регулатор може, у току важења дозволе, може да измени висину утврђене 

годишње накнаде. 

 

Чланом 10. Правилника прописано је да Регулатор у поступку утврђивања 

висине годишње накнаде узима у обзир програмску концепцију пружаоца медијске 

услуге која је саставни део дозволе за пружање медијске услуге, као и податке које је 

прибавио увидом у програм који пружалац медијске услуге објављује, ако је реч о 

имаоцу дозволе.  

 

Пружалац медијске услуге поднео захтев за умањење накнаде за пружање 

медијске услуге из финансијских разлога које Правилник о висини, измени висине и 

начину обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге не препознаје као разлог за 

умањење.  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се захтев за умањење накнаде за пружање медијске услуге поднет од 

стране ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – ВТВ, као неоснован. 

 

  

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

идентификационог знака ПМУ Радио City о.д., Ниш –  Radio City Niš 99,9; 

 

Извештај правне службе: 

 

Према Регистру пружалаца медијских услуга, Радио City о.д. из Ниша, ул. 

Обреновићева бб –  Radio City Niš 99,9, ималац је дозволе за пружање медијске услуге 

бр. 281/2008-4 на локалном подручју, радиодифузна област 1, Лр 34 – Ниш.  

 

Дана 04.08.2020. године, Radio City Niš 99,9 је Регулатору упутио захтев за 

промену идентификационог знака у нови идентификациони знак City Smart Radio. 

Истим дописом Radio City Niš 99,9 је обавестио Регулатора да је извршена промена 

пословног имена и седишта привредног друштва  које сада гласи ,,City Smart Club“ од 

Ниш, ул. Милентијева 12а. 
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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 5. истог закона одређено је да идентификација 

радио програма садржи назив радио програма и радио фреквенције на којима се 

емитује програм, а одредбом из члана 36. став 6. одређено је да се идентификација 

радио програма објављује најмање једном на свака два сата трајања програма.  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се промена идентификационог знака пружаоца медијске услуге Радио 

City о.д. из Ниша, ул. Обреновићева бб –  Radio City Niš 99,9  у нови идентификациони 

знак City Smart Radio. 

 

Налаже се Стручној служби да обавести Регулаторну агенцију за електронске 

комуникације и поштанске услуге о насталој промени идентификационог знака у 

дозволи бр. 281/2008-4. 

 

  

18. Разматрање предложеног Плана примене мера за спречавање појаве и 

ширења епидемије заразне болести у Регулаторном телу за електронске 

медије и доношење одлуке; 

 

На основу члана 33. Закона о електронским медијима („Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 83/14 и 6/16– др. закон) и члана 3. Правилника о превентивним 

мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне 

болести („Службени гласник Републике Србије”, број 94/20), Савет Регулаторног тела 

за електорнске медије, Београд, Трг Николе Пашића 5, доноси  

 

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА 

ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ У 

РЕГУЛАТОРНОМ ТЕЛУ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ 

 

Према прописима у области безбедности и здравља на раду, послодавац је 

дужан да обезбеди безбедан и здрав рад запослених и других лица присутних у 

процесу рада. У том циљу дужан је да спроводи превентивне мере безбедности и 

здравља на раду ради спречавања, отклањања или смањења ризика, односно мере за 

заштиту запослених од инфекције и ризика повезаних са вирусом.  

 

Имајући у виду постојање епидемије заразне болести COVID-19, од већег 

епидемиолошког значаја – за територију Републике Србије и обавезе прописане 

Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и 

ширења епидемије заразне болести, Регулаторно тело за електронске медије у овом 
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плану примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести 

утврђује превентивне мере и организовање процеса рада које ће обезбедити 

побољшање стања и виши ниво безбедности и здравља на раду запослених и радно 

ангажованих лица.  

 

Регулаторно тело за електронске медије донело је Акт о процени ризика о 

безбедности на раду број 03-567/10 од 10. марта 2010. године. 

 

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у 

Регулаторном телу за електронске медије, саставни је део акта о процени ризика.  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Плана примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне 

болести у Регулаторном телу за електронске медије. 

 

Седница завршена у 12 часова. 

 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

  

Драгана Таљић  

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


