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Број: 01-1984/20 

Датум: 21. децембра 2020. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 385. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 30.октобра 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 и доношење одлуке о усвајању Финансијског плана Регулаторног 

тела за електронске медије за 2021.годину; 

3. Доношење одлуке o уплати вишка прихода над расходом Регулаторног тела за 

електронске медије за 2019.годину; 

4. Разматрање предлога измена и допуна Правилника о унутрашњој организацији 

и систематизацији радних места РРА и доношење одлуке; 

5. Разматрање предлога Анекса колективног уговора код послодавца РЕМ и 

доношење одлуке; 

6. Разматрање захтева ПМУ Центар за развој општине Сечањ - Радио Сечањ за 

упис у Регистар медијских услуга, 74. став 1. тачка 2) Закона о електронским 

медијима и доношење одлуке; 

7. Разматрање захтева ПМУ Minacord Media д.о.о., Београд - К1 Студио за 

промену програмског елабората, сходно члану 43. став 2. Закона о електронским 

медијима и доношење одлуке;  
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8. Разматрање захтева ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд - Арена Спорт 1 

за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 

2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

9. Разматрање захтева ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд - Арена Спорт 2 

за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 

2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

10. Разматрање захтева ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд - Арена Спорт 3 

за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 

2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

11. Разматрање захтева ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд - Арена Спорт за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке 

12. Извештај са видео конференције 54. састанка Контакт комитета; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 385. ванредне седнице. 

 

2. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Финансијског плана 

Регулаторног тела за електронске медије за 2021.годину; 

3. Доношење одлуке o уплати вишка прихода над расходом Регулаторног тела 

за електронске медије за 2019.годину; 

4. Разматрање предлога измена и допуна Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места РРА и доношење одлуке; 

5. Разматрање предлога Анекса колективног уговора код послодавца РЕМ и 

доношење одлуке; 

6. Разматрање захтева ПМУ Центар за развој општине Сечањ - Радио Сечањ 

за упис у Регистар медијских услуга, 74. став 1. тачка 2) Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 

7. Разматрање захтева ПМУ Minacord Media д.о.о., Београд - К1 Студио за 

промену програмског елабората, сходно члану 43. став 2. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;  

8. Разматрање захтева ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд - Арена 

Спорт 1 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

9. Разматрање захтева ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд - Арена 

Спорт 2 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

10. Разматрање захтева ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд - Арена 

Спорт 3 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

11. Разматрање захтева ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд - Арена 

Спорт 4 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке 

12. Извештај са видео конференције 54. састанка Контакт комитета; 
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2. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Финансијског плана 

Регулаторног тела за електронске медије за 2021.годину; 

 

Извештај Финансијске службе: 

Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2021. годину приликом 

сагледавања потреба, полази од стварних трошкова регулације.  

Планирање по основу одредби Закона о електронским медијима предвиђа да се 

приликом састављања укупних трошкова регулације не исказује вишак прихода над 

расходима, већ ће се тек приликом састављања завршног рачуна за 2021. годину по 

коначном обрачуну вишак прихода над расходима, по чл.34 ЗЕМ-а став 8. уплатити у 

буџет Републике Србије.  

Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2021. годину израђен у 

свему сагласно Ревидираној фискалној стратегији и Упутству за припрему предлога 

финансијског плана за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022. годину. 

1) Планирани износ за зараде  

Планирано је ново запошљавање за три новозапослена. Планирано је повећање 

основице за обрачун зарада за 2021. годину за шест процентних поена у складу са 

политиком Владе Републике Србије. 

2) Планирана накнада члановима Савета Регулатора утврђена је у складу са 

просечном нето зарадом увећаном за пројекцију раста просечне зараде у 

Републици Србији у наредној години. 

3) У оквиру категорије сталних трошкова планирани износ за репрезентацију за 

2021. годину утврђен је у износу који је у складу са Закључком Владе Р.Србије 

05 Број:023-14246/2014.  

4) Планирани износ трошкова по основу уговора о делу у складу је са смерницама 

и Закључком Владе Р.Србије 05 Број:023-14246/2014. 

5) Планирани износ за инвестиције за 2021.годину планиран је на мањем нивоу у 

односу на претходни финансијски план.  

6) Остали трошкови у Финансијском плану Регулаторног тела за електронске 

медије за 2021. годину планирани су на крајње економичан и рационалан начин 

за најнеопходније сврхе у оквиру трошкова регулације за редовно пословање 

Регулатора. 

У моменту сачињавања предлога финансијског плана и достављања истог надлежном 

одбору Народне скупштине у року који је прописан Законом о електронским 

медијима истекао је рок за усклађивање Статута и осталих аката Регулатора, па је 

предлог финансијског плана било могуће утврдити само на основу постојећих аката. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2021. 

годину. 

 

  

3. Доношење одлуке o уплати вишка прихода над расходом Регулаторног тела 

за електронске медије за 2019.годину; 

 

Извештај Финансијске службе: 



4 

 

1. На основу Одлуке о одлагању уплате вишка прихода над расхода Регулаторног 

тела за електронске медије за 2019. годину која је донета на 218. редовној 

седници Савета РЕМ-а од 26. јуна 2020. године, потребно је по члану 34 Закона 

о електронским медијима извршити уплату вишка прихода над расхода за 2019. 

годину у укупном износу од 23.201.698,39 динара у корист буџета Републике 

Србије. 

2. Наведени износ као утврђена разлика између остварених укупних прихода и 

остварених укупних расхода представља вишак прихода над расходима, 

утврђених завршним рачуном за 2019. годину РЕМ-а и Извештајем о ревизији о 

финансијских извештаја РЕМ-а за 2019. годину овлашћеног екстерног ревизора 

који су усвојени кроз Извештај о реализацији Финансијског плана РЕМ за 2019. 

годину у износу од 23.201.698,39 динара у виду исказане добити у пословању.  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Извршити уплату вишка прихода над расходом Регулаторног тела за 

електронске медије за 2019. годину у укупном износу од 23.201.698,39 динара у корист 

буџета Републике Србије. 

 

  

4. Разматрање предлога измена и допуна Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места РРА и доношење одлуке; 

 

Извештај Правне службе: 

Ради унапређења процеса рада, ефикасности и квалитета пословања као и повећања 

радног учинка запослених у Регулаторном телу за електронске медије предлаже се 

изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

послова и задатака Републичке радиодифузне агенције, на следећи начин: 

 

На основу одредаба члана 24. Закона о раду („Службени гласник Републике 

Србије", бр. 18/16 и 95/2018-аутентично тумачење) и члана 5. Колективног уговора код 

послодавца Регулаторног тела за електронске медије, Савет Регулаторног тела за 

електронске медије на седници одржаној дана _______________ , доноси 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ПРАВИЛНИКA О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА  

РЕПУБЛИЧКЕ РАДИОДИФУЗНЕ АГЕНЦИЈЕ 

 

Члан 1.  

 

Члан 22. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и 

задатака Републичке радиодифузне агенције број 178/12, 7/13, 275/14, 08-885/15-2, 08-

885/15/18-4 и 08-885/15/19-10 (у даљем тексту: Правилник), мења се и гласи: 

 

,,У Финансијској служби систематизују се послови на следећи начин: 

1. начелник  

2. виши економски саветник 
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3. економисти“ 

 

Члан 2. 

 

У Правилнику мења се члан 52. став 4. и гласи: 

,,Потребан број извршилаца: девет“ 

 

Члан 3.  

 
Члан 55. став 4. Правилника мења се и гласи: 

„Потребан број извршилаца: осам“ 

 

Члан 4. 

 

После члана 56. Правилника додаје се нови члан 56а који гласи: 

 

,,Виши економски саветник 

 

Послови и радни задаци: 

 даје савете начелнику око организације, контроле, планирања, усмеравања и 

унапређења рада Службе; 

 даје савете начелнику и запосленима за најсложеније послове из делокруга рада 

Службе око примене позитивних законских прописа; 

 даје савете за састављање завршног рачуна и учествује у изради истог; 

 даје савете за израду финансијског плана и учествује у изради истог и прати 

његово извршавање; 

 даје савете за израду извештаја о реализацији финансијског плана и учествује у 

изради истог; 

 даје савете за израду програма и планова рада и учествује у изради истих и 

стара се о њиховом извршавању; 

 даје савете око праћење прописа ради извршавања утврђених финансијских 

обавеза; 

 даје савете за припрему документације за независног ревизора и стара се о 

њиховом извршавању; 

 даје савете у вези исправности и законитости књиговодствене документације и 

стара се о њиховом извршавању; 

 даје савете око усаглашавања међусобних обавеза и потраживања поверилаца и 

дужника; 

 даје савете у вези са обављањем послова контроле:логичке и суштинске–ради 

установљавања стварног настанка пословне промене докумената; 

 даје савете око израде извештаја за потребе доношења одлука Савета и 

учествује у изради исте; 

 даје савете у вези обрачуна зарада, накнада и осталих личних примања као и 

службених путовања у земљи и иностранству; 

 обавља и друге послове по налогу начелника Финансијске службе. 

 

Виши економски саветник Финансијске службе одговоран је за: 

 за израду програма и планова рада и стара се о њиховом извршавању; 

 за праћење и извршавање финансијског плана; 
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 за праћење и извршавање извештаја о реализацији финансијског плана; 

 за интерно полагање рачуна – састављање интерних финансијских извештаја;  

 за обављање других послова који су му поверени од стране начелника. 

 

Виши економски саветник непосредно је одговоран начелнику Финансијске службе. 

 

Услови за обављање посла Вишег економског саветник: 

 стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије-мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 годинe (VII1), (Економски факултет); 

 најмање 5 година радног искуства на руководећим пословима у финансијској и 

рачуноводственој служби; 

 положен стручни испит за звање овлашћеног рачуновође; 

 познавање рада на рачунару;  

 висок ниво самосталности и висок ниво одговорности у раду; 

 способност тимског рада и искуство у давању савета организовања, управљања 

и усклађивања рада;  

 добра пословна комуникација;  

 прилагодљивост радној средини;  

 креативност у раду. 

 

Потребан број извршилаца: један.“ 

 

Члан 5. 

 

Члан 57. став 5. Правилника мења се и гласи: 

„Потребан број извршилаца: четири.“ 

 

Члан 6. 

 

Овај Правилник ступа на снагу данoм објављивања на огласној табли 

Регулаторног тела за електронске медије а примењује се од 01. новембра 2020. године. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се измена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места РРА. 

 

  

5. Разматрање предлога Анекса колективног уговора код послодавца РЕМ и 

доношење одлуке; 

 

Извештај Правне службе: 

Мења се Колективни уговор код послодавца Регулаторног тела за електронске медије 

на основу члана 70. Колективног уговора код послодавца Регулаторног тела за 

електронске медије, (основни број 05-2712/17-2) који је закључен са репрезентативним 

Синдикатом ''Независност'' Регулаторног тела за електронске медије. 
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Члан 29. став 2. у делу назива радних места и коефицијената запослених мења се и то: 

             

Ред.бр. Назив радног места 
Коефицијент 

Стари Нови 

 5. Секретар канцеларије Савета 5,50 6,00 

22.  Технички секретар  4,00 4,50 

23. Инжењер за информатичку подршку  6,00 6,50 

27. Возач  4,00 4,50 

28. Дактилограф  3,50 4,00 

30. Референт у писарници 3,50 3,75 

35. (Економист) Виши економски саветник  6,75 7,50 

37. Лице за безбедност и здравље на раду 4,50 5,00 

 

Остале одредбе Колективног уговора остају неизмењене. 

Анекс Колективног уговора примењује се од 01. новембра 2020. године. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Мења се Колективни уговор код послодавца Регулаторног тела за електронске 

медије који је закључен са репрезентативним Синдикатом „Независност“ Регулаторног 

тела за електронске медије. 

 

Анекс Колективног уговора примењује се од 1. новембра 2020. године. 

 

  

 

6. Разматрање захтева ПМУ Центар за развој општине Сечањ - Радио Сечањ 

за упис у Регистар медијских услуга, 74. став 1. тачка 2) Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 

 

Извештај Правне службе: 

Центар за развој општине Сечањ, ул. Мире Попаре бр. 1 - Радио Сечањ, поднео је 

захтев бр. 05-1931/20 за упис у Регистар медијских услуга. Радио Сечањ 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 Сечањ 

доставио је документацију у складу са чланом 86. став 2. Закона о електронским 

медијима. На основу достављене документације утврђено је следеће:  

 

Регистарски број - 

НАЗИВ ПРУЖАОЦА МЕДИЈСКЕ 

УСЛУГЕ 
Центар за развој општине Сечањ 

Назив медијске услуге Радио Сечањ 
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Седиште и адреса правног лица Мире Попаре бр.1 

Адреса студија Мире Попаре бр.1 

Матични број 08905894 

ПИБ 106191525 

Телефон 060/380-2792 

Факс 023/3841-454 

Електронска пошта office@secanj.org 

Веб портал www.secanj.org 

Име и презиме лица одговорног за 

заступање пружаоца медијске услуге 
Љепосава Марић 

Име и презиме главног и одговорног 

уредника пружаоца медијске услуге 
Љепосава Марић 

Врста електронског медија  радио 

Садржај медијске услуге (члан 43. став 2. 

Закона о електронским медијима)  
општа медијска услуга 

Основ пружања медијске услуге  члан 74. Закона о електронским медијима 

Датум уписа 2020. године 

 

Предлог Правне службе: 

Да се ПМУ Центар за развој општине Сечањ - Радио Сечањ, упише 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. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Уписује се 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 Центар за развој општине Сечањ- Радио 

Сечањ. 

 

 

  

7. Разматрање захтева ПМУ Minacord Media д.о.о., Београд - К 1 Студио за 

промену програмског елабората, сходно члану 43. став 2. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 

 

Извештај Правне службе: 

Дана 13.10.2020. године ПМУ Minacord Media д.о.о., ул. Дечанска 12, Београд - К1 

Студио доставио је захтев бр. 05-1863/20 за промену програмског елабората медијске 

услуге К1 Студио.  

ПМУ К1 Студио је ималац дозволе бр. К437-1 од 04.06.2019. године за пружање 

специјализоване медијске услуге (музички програм) путем електронских 

комуникационих мрежа (осим терестричке).  

Захтев за промену програмског елабората бр. 05-1863/20 се односи на промену 

садржаја медијске услуге, тако што би пружалац медијске услуге К1 Студио уместо 

специјализованог музичког програма пружао општу медијску услугу. 
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У прилогу наведеног захева, ПМУ К1 Студио доставио је програмски елаборат са 

разрађеном програмском шемом. 

На основу извештаја Службе за надзор и анализу емитера утврђено је да планирани 

програм ПМУ К1 Студио, одговара према свом садржају општој медијској услузи, 

сходно члану 43. став 2. Закона о електронским медија. 

Нацрт предлога Правне службе: 

Одобрава се промена програмског елабората ПМУ Minacord Media д.о.о., 

Београд - К1 Студио, тако што би уместо специјализованог музичког програма постао 

пружаоц опште медијске услуге. 

Налаже се стручној служби да изврши промену података у дозволи за пружање 

медијске услуге издате на захтев Minacord Media д.о.о., Београд - К1 Студио К437-1 од 

04.06.2019. године као да утврди висину накнаде за пружање медијске услуге. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се промена програмског елабората ПМУ Minacord Media д.о.о., 

Београд - К1 Студио, тако што би уместо специјализованог музичког програма постао 

пружаоц опште медијске услуге. 

Налаже се стручној служби да изврши промену података у дозволи за пружање 

медијске услуге издате на захтев Minacord Media д.о.о., Београд - К1 Студио К 437-1 од 

04.06.2019. године, као да утврди висину накнаде за пружање медијске услуге. 

 

  

8. Разматрање захтева ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд - Арена 

Спорт 1 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 
 

Извештај Правне службе: 

Према Регистру пружалаца медијских услуга, ПМУ Arena Channels Group д.о.о., 

Београд - Арена Спорт 1 ималац је дозволе број К141-3 од 09. марта 2020. године за 

пружање специјализоване медијске услуге чијим прибављањем је стекао право на 

пружање медијске услуге путем кабловске, сателитске и IPTV електронске 

комуникационе мреже. 

Рок важења дозволе је до 26. новембра 2020. године. 

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

емитера и Финансијска служба Регулатора су сачиниле извештаје на основу којих је 

утврђено да ПМУ Арена Спорт 1 испуњава све услове за продужење дозволе, сходно 

члану 88. став 3. Закона о електронским медијима. (појединачни извештаји наведених 

служби се налазе у прилогу). 

 

Предлог Правне службе: 

Да се ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд - Арена Спорт 1 продужи 

дозвола за пружање медијске услуге број К141-3 од 09. марта 2020. године, сходно 

члану 88. Закона о електронским медијима. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге број К141-3 од 09. марта 

2020. године, сходно члану 88. Закона о електронским медијима, ПМУ Arena Channels 

Group д.о.о., Београд - Арена Спорт. 

 

  

9. Разматрање захтева ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд - Арена 

Спорт 2 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

 

Извештај Правне службе: 

Према Регистру пружалаца медијских услуга, ПМУ Arena Channels Group д.о.о., 

Београд - Арена Спорт 2 ималац је дозволе број К142-3 од 09. марта 2020. године за 

пружање специјализоване медијске услуге чијим прибављањем је стекао право на 

пружање медијске услуге путем кабловске, сателитске и IPTV електронске 

комуникационе мреже. 

Рок важења дозволе је до 26. новембра 2020. године. 

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

емитера и Финансијска служба Регулатора су сачиниле извештаје на основу којих је 

утврђено да ПМУ Арена Спорт 2 испуњава све услове за продужење дозволе, сходно 

члану 88. став 3. Закона о електронским медијима. (појединачни извештаји наведених 

служби се налазе у прилогу). 

 

Предлог Правне службе: 

Да се ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд - Арена Спорт 2 продужи 

дозвола за пружање медијске услуге број К142-3 од 09. марта 2020. године, сходно 

члану 88. Закона о електронским медијима.  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге број К142-3 од 09. марта 

2020. године, сходно члану 88. Закона о електронским медијима, ПМУ Arena Channels 

Group д.о.о., Београд - Арена Спорт 2. 

 

  

10. Разматрање захтева ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд - Арена 

Спорт 3 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

 

Извештај Правне службе: 

Према Регистру пружалаца медијских услуга, ПМУ Arena Channels Group д.о.о., 

Београд - Арена Спорт 3 ималац је дозволе број К143-3 од 09. марта 2020. године за 

пружање специјализоване медијске услуге чијим прибављањем је стекао право на 

пружање медијске услуге путем кабловске, сателитске и IPTV електронске 

комуникационе мреже. 

Рок важења дозволе је до 26. новембра 2020. године. 
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Увидом у списе предмета, Правна служба, Служба за надзор и анализу програма 

емитера и Финансијска служба Регулатора су сачиниле извештаје на основу којих је 

утврђено да ПМУ Арена Спорт 3 испуњава све услове за продужење дозволе, сходно 

члану 88. став 3. Закона о електронским медијима. (појединачни извештаји наведених 

служби се налазе у прилогу). 

 

Предлог Правне службе: 

Да се ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд - Арена Спорт 3 продужи 

дозвола за пружање медијске услуге број К143-3 од 09. марта 2020. године, сходно 

члану 88. Закона о електронским медијима: 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге број К143-3 од 09. марта 

2020. године, сходно члану 88. Закона о електронским медијима, ПМУ Arena Channels 

Group д.о.о., Београд - Арена Спорт 3. 

 

  

11. Разматрање захтева ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд - Арена 

Спорт 4 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

 

Извештај Правне службе: 

Према Регистру пружалаца медијских услуга, ПМУ Arena Channels Group д.о.о., 

Београд - Арена Спорт 4 ималац је дозволе број К144-3 од 09. марта 2020. године за 

пружање специјализоване медијске услуге чијим прибављањем је стекао право на 

пружање медијске услуге путем кабловске, сателитске и IPTV електронске 

комуникационе мреже. 

Рок важења дозволе је до 26. новембра 2020. године. 

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

емитера и Финансијска служба Регулатора су сачиниле извештаје на основу којих је 

утврђено да ПМУ Арена Спорт 4 испуњава све услове за продужење дозволе, сходно 

члану 88. став 3. Закона о електронским медијима. (појединачни извештаји наведених 

служби се налазе у прилогу). 

 

Предлог Правне службе: 

Да се ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд - Арена Спорт 4 продужи 

дозвола за пружање медијске услуге број К144-3 од 09. марта 2020. године, сходно 

члану 88. Закона о електронским медијима. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге број К144-3 од 09. марта 

2020. године, сходно члану 88. Закона о електронским медијима, ПМУ Arena Channels 

Group д.о.о., Београд - Арена Спорт 4. 
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12. Извештај са видео конференције 54. састанка Контакт комитета; 

 

Извештај Милана Тодоровића, Генералног секретара и Саше Симовић, вишег 

правног саветника: 

Дана 29. септембра 2020. године одржан је 54. састанак Контакт комитета за 

имплементацију Директиве о аудиовизуелним медијским услугама. Састанку су испред 

Регулаторног тела за електронске медије присуствовали Милан Тодоровић, Генерални 

секретар и Саша Симовић, виши правни саветник.  

1. Транспоновање Директиве о АВМС у законодавство држава чланица Европске 

уније 

У првој сесији видео конференције представљено је стање у државама чланицама у 

вези са усаглашавањем националног законодавства са Директивом. Рок за 

транспоновање Директиве, односно инкорпорирање у национална законодавства 

држава чланица Европске уније истекао је 19. септембра 2020. године. 

Истакнуто је да су само две државе чланице (Данска и Мађарска) обавестиле Европску 

комисију да су усагласиле свој законодавни оквир са новим правилима. Преостале 

државе чланице, које нису испуниле наведене обавезе, навеле су као разлог кашњења 

глобални проблем короне вируса.  

Европска комисија је представила и процедуралне кораке које следе у наредним 

месецима. Након првог корака, који подразумева обавештавање Европске комисије о 

усаглашености законодавства, а који су испунили само две државе, следи провера 

усаглашености законодавства са новим правилима од стране Европске комисије. 

Такође, уколико се установи да држава чланица није усагласила своје законодавство, у 

крајњој инстанци може бити покренут поступак пред Судом правде ЕУ, у којем се могу 

изрећи и новчани пенали према држави. 

2. Усвојене смернице за video sharing platforms и израчунавању удела европских 

дела у каталозима on demand услуга  

На састанку су представљене нове смернице о video sharing platforms, које нису 

обавезујуће. Европска комисија је донела смернице којим ће, између осталог, помоћи 

државама чланицама и националним регулаторним телима да дефинишу прецизније 

шта је то све платформа за размену видео садржаја и на основу чега ће се утврђивати 

да ли одређена услуга спада у платформу за размену видео садржаја или не. Идеја јесте 

била да се избегне ригидност при дефинисању, као и то да је суштинску 

функционалност платформе најподобније дефинисати на основу низа индикатора. 

Одређена услуга ће испунити критеријум суштинске функционалности у случају када 

се може утврдити да је корисник услуге значајно изложен аудиовизуелном садржају те 

услуге. Саму процену ће самостално вршити национални регулатори. Европска 

комисија је представила следеће групе индикатора који се морају узети у обзир: 

- Прва група индикатора јесте у вези са односом између аудиовизуелног садржаја 

и главне економске активности (целокупна архитектура и изглед платформе, 

самостална природа аудиовизуелног садржаја, посебне функционалности услуге 

и начин на који се позиционира на тржишту); 

- Друга група индикатора доноси питања у вези са квантитетом и квалитетом 

услуге: количина аудиовизуелног садржаја на одређеној платформи, степен 

изложености корисника аудиовизуелном садржају и степен популарности 

одређене платформе, да ли се деле садржаји који су самосталног карактера тј. 

нису у уској вези са самом платформом, да ли садржај има посебне 

карактеристике које ће привући пажњу публике и сл; 
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- Трећа група индикатора јесте у вези са монетизацијом аудиовизуелног садржаја 

или остваривања прихода од њега (уговори о спонзорству на платформи, 

условни приступ и сл.); 

- Четврта група јесте доступност алата који побољшавају уочљивост и 

атрактивност одређеног аудиовизуелног медијског садржаја. 

Поред тога, Европска комисија је представила смернице за израчунавање удела 

европских дела у каталозима on demand услуга, чија је сврха пружити смернице о 

израчунавању удела европских дела у каталозима пружалаца услуга на захтев и 

дефинисању мале публике и ниског промета. 

3. Централизована база података ПМУ под надлежношћу држава чланица ЕУ 

Новом Директивом успоставља се обавеза према државама чланицама ЕУ да 

обавештавају Европску комисију о томе који су пружаоци под њиховом јурисдикцијом, 

као и обавеза вођења и одржавања базе података о пружаоцима под њиховом 

надлежношћу ради осигурања транспарентности. Европска комисија ће бити у обавези 

да учини доступним листе ПМУ које су им доставиле државе чланице у 

централизованој бази података. У том смислу, представљен је модалитет сарадње 

између Европске аудиовизуелне опсерваторије и органа Европске уније у циљу 

стварања централизоване базе, која ће представљати унапређење већ постојеће 

MAVISE базе.  

 

  

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем. 

 

Седница завршена у 11.30 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

  

Драгана Таљић  

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


