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Број: 01-2167/20 

Датум: 21.децембра 2020. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 386. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 20. новембра 2020. године, са почетком у 14 

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. Радоје Кујовић, члан Савета 

4. Александар Витковић, члан Савета 

5. Зоран Симјановић, члан Савета 

6. Вишња Аранђеловић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

Након слања материјала и дневног реда електронском поштоме пристигли су 

одговори чланова Савета. 

 

Чланови Савета Слободан Цвејић и Јудитa Поповић у имејлу упућеном 

члановима савета затражили да се измени статус седнице и закаже редовна седница 

Савета како би чланови Савета могли уживо да дискутују, смартају да се на дневном 

реду предстојеће седнице налазе тачке које захтевају озбиљну дискусију међу 

члановима савета и да су такође интересантне за представнике медија који би у том 

случају присуствовали седници. Такође су изнели став да је пракса показала да 

ванредне седнице онемогућавају адекватну дискусију, јер чланови савета не учествују 

истовремено у позиву, већ да су појединачно позивани од стране Канцеларије Савета. 

Члан Савета Вишња Аранђеловић упутила је имејл члановима Савета и изнела 

свој предлог да се у дневни ред уврсти још једна тачка. Навела је да је у среду 

11.11.2020. године на ТВ Пинк, цитано отворено писмо власника телевизије, упућено 

Мариники Тепић које садржи низ увреда. Изнела је и став да није први пут да РТВ 

Пинк користи националну телевизију како би се обрачунала са својим политичким 

неистимишљеницима, те да обраћање увредљивим говором и дискриминација, крше 

права, интегритет и достојанство особе на коју се односи. Такође, сложила се са 

предлогом колега Цвејић и Поповић о карактеру седнице. 
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Чланица Савета Александра Јанковић у имејлу упућено члановима Савета 

наводи да се не слаже се са предлогом да се седница одржи уживо или путем 

платформи. Навела је да неповољна епидемиолошка ситуација то онемогућава, а да 

нема техничких могућности она да седнице прати путем онлајн палтформи. 

Члан Савета Радоје Кујовић упутио је имејл члановима Савета у којем је изнео 

свој став да због погоршања ситуације у вези са Корона вирусом није добро одржавати 

Седнице уживо те да је његов став да се одржи ванредна седница. 

Чланови Савета Јудита Поповић и Слободан Цвејић упутили су имејл 

члановима Савета у којем су предложили да у вези са тачком 9. (Пинк-Хит Твит) Савет 

донесе одлуку о покретању поступка против ПМУ Пинк ТВ. Сматрају да није правно 

утемељен закључак службе да нема повреде медијских закона. Такође су изнели став 

да се произвољно тумаче одредбе члана 50., члана 51., те одредабе Правилника о 

заштити људских права у области пружања медијских услуга, противно члану 3., који 

обавезује на поштовање уставних начела, закона и важећих међународних стандарда у 

области људских права. Сматрају да су тумачењем од стране Службе за надзор и 

анализу повређена људска права Жаклине Таталовић дефинисана Уставом РС, 

медијским законима и правилником, те је послата порука јавности да РЕМ допушта 

дискриминацију жена у јавном простору те да је сам појам слободе изражавања 

погрешно тумачен. Такође су изнели став да је извештај Службе за надзор и анализу 

РЕМ пристрасан. Нагласили су да је Регулаторно тело за медије независно регулаторно 

тело које врши јавна овлашћења у циљу заштите интереса јавности у области 

електронских медија. Чланови Савета Јудита Поповић и Слободан Цвејић сматрају да 

Извештај службе не испуњава наведене циљеве, те да су увреде које је Жаклини 

Таталовић упутио учесник емисије Александар Вуксановић ублажене правдајући то 

дужином трајања увреда, наводном благовременом реакцијом од стране водитеља 

емисије. Изнели су такође и став да су Извештај и закључци службене нетачни, јер 

водитељка није благовремено реаговала, да није важно колико је увреда трајала када је 

већ негативна порука према Жаклини Таталовић изнета. Сматрају да према закону 

ПМУ имају одговорност за предвидљива и непредвидљива догађања у емисијама и да 

закаснеле реакције искусних новинара само подижу ту одговорност. Чланови савета 

Поповић и Цвејић сматрају да Закон обавезује на поштовања људских права и 

достојанство личности те да је непримерено коментарисање нечијег физичког изгледа. 

Такође су изнели став да Стручна служба дозвољава да се нормализује и посредно 

подстиче дискриминација а самим тим и насиље у јавном говору, противно члану 51. 

Закона о електронским медијима и члану 75. Закона о јавном информисању и медијима 

тиме што се релативизује одговорност емитера 

Члан Савета Александар Витковић упутио је имејл члановима Савета да због 

раније преузетих обавеза није у могућности да присуствује на редовној седници 

Савета.  

Заменик председника Савета Горан Петровић упутио је имеј члановима Савета 

да је након изјашњења чланова Савета одлучено да седница Савета буде одржана када 

је планирано и као ванредна. Такође је истакао да је по захтеву госпође Аранђеловић, 

покренут поступак у Служби. 

Члан Савета Слободан Цвејић упутио је имејл члановима Савета у коме је 

захтевао да процес изјашњавања буде транспарентнији, јер из имејлова није успео да 

схвати како се чланови Савета постављају у односу на одређена питања.  

Члан Савета Вишња Аранђеловић у наредном имејлу изнела је своје ставове о 

појединим тачкама. Што се тиче тачке 2. дневног реда о кандидатима за УО РТС 

изнела се свој став да кандидат Љубица Урошевић не испуњава услове, да се нађе на 

листи кандидата, јер ради на Радио телевизији Војводина, такође, сматра спорном и 
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кандидатуру Љиљане Ђурђевац због могуђег сукоба интереса због свега наведеног 

сматра да на листи не треба да се нађу имена ове две кандидаткиње. Што се тиче тачке 

9. члан Савета Вишња Аранђеловић изнела је своје неслагање са предлогом стручне 

службе када је реч о случају вређања новинарке Жаклине Таталовић. Сматра да то што 

је неко јавна личност не значи да му свако може упутити увреде. Наводи да је то 

злоупотреба слободе говора, сматра да су увреде изречене новинарки Жаклини 

Таталовић напад на личност и да РЕМ мора на то да реагује.  

 

У 14. часова почела је телефонска седница, секретар канцеларије Савета 

Драгана Тањић контактирала је телефонским путем чланове Савета. 

Чланови Савета Јудита Поповић и Слободан Цвејић у телефонском разговору 

изнели су став да је ток седнице и гласање нерегуларно, обзиром да се није гласало о 

статусу седнице (ванредна или редовна), такође сматрају се није гласало о предлогу 

члана Савета Вишње Аранђеловић тиме је нерегуларно усвојен дневни ред. 

Након телефонског разговора чланови Савета Јудита Поповић и Слободан 

Цветић упутили су имејл и којем наводе да сматрају да је направљен пропуст и 

процедурална грешка у вођењу седнице, те да седницу сматрају нерегуларном, а све 

одлуке донете на Седници сматрају незаконитим. Наводе да се није гласало о промени 

статуса седнице, о предлогу члана Савета Слободана Цвејића за измену тачке 3. 

дневног реда нити се гласало о предлогу допуне дневног реда који је затражила члан 

Савета Вишња Аранђеловић. Сматрају да је прекршен Закон о општем управном 

поступку јер се гласови чланова савета послати имејлом не могу сматрати регуларним 

гласањем. Изнели су став да обзиром да се није гласало о допуни дневног реда не могу 

изјашњавати ни о самом дневном реду, те се бог свега тога не могу изјаснити ни о 

осталим тачкама дневног реда јер нису стечени законски услови. 

Драгана Таљић секретар канцеларије Савета контактирала је све чланове савета 

ради изјашњења. У раду седнице нису учествовали чланови савета Јудита Поповић и 

Слободан Цвејић. 

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 утврђивање Листе кандидата за именовање шест чланова 

Управног одбора Јавне медијске установе Радио-телевизија Србије и шест 

чланова Управног одбора Јавне медијске установе Радио-телевизија Војводине; 

3. Разматрање дописа Министарства културе и информисања Републике Србије, 

број 110-00-39/2016-04 од 06.11.2020. године, о потреби усклађивања Предлога 

Стратегије развоја медијске услуге радија и аудио-визуелних медијских услуга у 

Републици Србији са одредбама Закона о планском систему Републике Србије, 

Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних 

политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика и 

Стратегијом развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 

од 2020-2025. године и доношење одлуке; 

4. Разматрање Извештаја Правне службе о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата бр. К360 од 13.07.2017. године, 

ПМУ Radiotelevizija BK Telecom д.о.о., Београд – ТВ БК, сходно члану 89. став 

1. тачка 4) Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 
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5. Разматрање захтева Korpus media group д.о.о., Београд - Фронт телевизија, за 

издавање дозволе за пружање медијске услуге сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 

6. Разматрање захтева ПМУ Лагуна д.о.о., Београд - Радио Лагуна за упис у 

Регистар медијских услуга, сходно члану 74. став 1. тачка 2) Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 

7. Разматрање захтева ПМУ Ребус д.о.о., Крушевац - Тди Радио Чигра 107,2 за 

промену идентификационог знака и доношење одлуке;  

8. Разматрање пријаве Удружења Словака Словаци и суживот из Бачког Петровца 

поднетe против Јавне медијске установе Радио-телевизија Војводине, Нови Сад 

и доношење одлуке; 

9. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези 

гостовања певача Александра Вуксановића у емисије „Хит Твит“ дана 08. 

новембра 2020. године у програму ПМУ Pink International Company д.о.о., 

Београд - ТВ Пинк; 

10. Разматрање молбе ПМУ Телевизија спорта и здравља Сос канал плус д.о.о., 

Београд - ТВ Сос канал плус за одобрење додатног рока за плаћање дуга по 

основу накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке;  

11. Доношење одлуке у поступку престанка важење дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ Радио телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац - РТВ 

Шумадија, сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

12. Разматрање Извештај Финансијске службе о подношењу предлога за извршење 

на основу извршне исправе против ПМУ РТВ Сврљиг д.о.о., Сврљиг - Радио 

Сврљиг 102,9 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 386. ванредне седнице. 

 

2. Разматрање и утврђивање Листе кандидата за именовање шест чланова 

Управног одбора Јавне медијске установе Радио-телевизија Србије и шест 

чланова Управног одбора Јавне медијске установе Радио-телевизија 

Војводине; 

3. Разматрање дописа Министарства културе и информисања Републике 

Србије, број 110-00-39/2016-04 од 06.11.2020. године, о потреби усклађивања 

Предлога Стратегије развоја медијске услуге радија и аудио-визуелних 

медијских услуга у Републици Србији са одредбама Закона о планском 

систему Републике Србије, Уредбом о методологији управљања јавним 

политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају 

појединачних докумената јавних политика и Стратегијом развоја система 

јавног информисања у Републици Србији за период од 2020-2025. године и 

доношење одлуке; 

4. Разматрање Извештаја Правне службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата бр. К360 од 13.07.2017. 

године, ПМУ Radiotelevizija BK Telecom д.о.о., Београд – ТВ БК, сходно 
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члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима и доношење 

одлуке; 

5. Разматрање захтева Korpus media group д.о.о., Београд - Фронт телевизија, 

за издавање дозволе за пружање медијске услуге сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 

6. Разматрање захтева ПМУ Лагуна д.о.о., Београд - Радио Лагуна за упис у 

Регистар медијских услуга, сходно члану 74. став 1. тачка 2) Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 

7. Разматрање захтева ПМУ Ребус д.о.о., Крушевац - Тди Радио Чигра 107,2 за 

промену идентификационог знака и доношење одлуке;  

8. Разматрање пријаве Удружења Словака Словаци и суживот из Бачког 

Петровца поднетe против Јавне медијске установе Радио-телевизија 

Војводине, Нови Сад и доношење одлуке; 

9. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези гостовања певача Александра Вуксановића у емисије „Хит Твит“ дана 

08. новембра 2020. године у програму ПМУ Pink International Company 

д.о.о., Београд - ТВ Пинк; 

10. Разматрање молбе ПМУ Телевизија спорта и здравља Сос канал плус д.о.о., 

Београд - ТВ Сос канал плус за одобрење додатног рока за плаћање дуга по 

основу накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке;  

11. Доношење одлуке у поступку престанка важење дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ Радио телевизија Шумадија д.о.о., 

Аранђеловац - РТВ Шумадија, сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

12. Разматрање Извештај Финансијске службе о подношењу предлога за 

извршење на основу извршне исправе против ПМУ РТВ Сврљиг д.о.о., 

Сврљиг - Радио Сврљиг 102,9 и доношење одлуке; 

 

  

2. Разматрање и утврђивање Листе кандидата за именовање шест чланова 

Управног одбора Јавне медијске установе Радио-телевизија Србије и шест 

чланова Управног одбора Јавне медијске установе Радио-телевизија 

Војводине; 

 

Извештај: 

На основу одлуке Савета Регулатора, расписан је Јавни конкурс за именовање чланова 

управних одбора јавних медијских установа Радио-телевизија Србије и Радио- 

телевизија Војводине. 

Јавни конкурс је објављен 25.09.2020. године у „Сл. гласнику Републике Србије“, 

бр.118/20 и 22.09.2020. године у дневном листу „Политика“. 

На конкурс за чланове УО РТС-а, стигло је 50 пријава са документацијама, а на 

конкурс за чланове УО РТВ-е стигло је 17 пријава и све су биле потпуне и 

благовремене.  

У међувремену је дописом бр. 01-1637/20-82 од 13.11.2020. године, Ђорђе Вукмировић, 

обавестио Регулатора да повлачи сагласност коју је дао за кандидатуру за члана 

Управног одбора РТВ-е, из личних разлога. 

Такође, увидом у документације које су поднели: Александар Тимофејев и Драгутин 

Ремецки, као кандидати за чланове УО РТС-а, утврђено је да је да су запослени у ЈМУ 

РТВ, а будући да је одредбама члана 17.Закона о јавним медијским сервисима 

прописано да: 
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„...Чланови Управног одбора не могу бити носиоци јавних функција и функција у 

политичкој странци, запослени код пружаоца медијске услуге.... 

.... 

Чланови Управног одбора не смеју обављати услуге и друге послове за установу 

јавног медијског сервиса“, 

па је Стручна служба Регулатора телефоном контактирала надлежно Министарство, са 

захтевом за ближе тумачење наведних одредаба. 

Министарство је дало тумечење да је законом прописано да чланови Управног одбора: 

1) не могу бити запослени код било ког пружаоца медијске услуге; 

2) не могу бити запослени ни на једном радном месту у јавном медијском 

сервису и  

3) не могу обављати ни друге послове (по уговору и сл.) за установу јавног 

медијског сервиса. 

На основу Правилника о поступку именовања чланова Управног одбора јавног 

медијског сервиса, потребно је да Савет Регулатора утврди листу кандидата и за један 

и за други јавни медијски сервис, које ће бити стављене на увид јавности- постављене 

на сајт Регулатора 15 дана од дана објављивања, заједно са комплетном 

документацијом, како би заинтересовани могли да поднесу приговоре, односно 

подршке кандидатима. 

 

Нацрт предлога:  

- Утврдити Листу кандидата за именовање шест чланова Управног одбора 

Јавне медијске установе Радио-телевизија Србије; 

- Утврдити Листу кандидата за именовање шест чланова Управног одбора 

Јавне медијске установе Радио- телевизија Војводине; 

- Дати налог Стручној служби да Листе са документацијом постави на сајт 

регулатора, на увид јавности, ради подношења приговора; 

 

Рок за подношење приговора је 15 дана од дана објављивања листи кандидата.  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су потребном већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се Листа кандидата за именовање шест чланова Управног одбора Јавне 

медијске установе Радио-телевизија Србије: 

На основу члана 3. Правилника о поступку именовања чланова управног одбора 

јавног медијског сервиса („Сл. Гласник РС“број 143/14), Савет Регулаторног тела за 

електронске медије објављује: 

      I 

 

ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ШЕСТ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ“ 

 

 

1. Ненад Бркић, менаџер у култури, у пензији 

2. Гордана Бралић Бингулац, дипломирани социолог 

3. Горан Ђаковић, пољопривредни инжењер 

4. др Слободан Првановић, доктор физичких наука, физичар 
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5. др Мариела Цветић, професор универзитета 

6. Тијана Бајић, дипломирани редитељ 

7. Бранислав Кланшчек, продуцент 

8. проф. др Мирко Милетић, професор универзитета 

9. Дина Курбатвински Вранешевић, професор немачког језика и књижевности 

10. Александар Аврамовић, дипломирани политиколог, новинар у пензији 

11. др Зоран Ристић, доктор пословног управљања 

12. Ружица Митковић, дипломирани политиколог 

13. Снежана Кузмановић, дипломирани социолог 

14. проф. др Михајло Манић, професор универзитета 

15. Шћепан Прашчевић, дипломирани правник 

16. Мирјана Рафаел, дипломирани економиста-мастер 

17. др Маја Радонић, доктор филолошких наука 

18. Бранимир Ђокић, истакнути естрадни уметник 

19. Оливера Косић, дипломирани инжењер технологије, у пензији 

20. др Милка Ивановић, доктор техничких наука 

21. Љубица Урошевић, дипломирани филолог, новинар у пензији 

22. проф. др Божидар Митровић, доктор правних наука 

23. Мирослав М.Николић, адвокат 

24. др Небојша Петровић, професор универзитета 

25. Горан (Светислав) Славов, дипломирани инжењер електротехнике 

26. Бранко Радун, дипломирани историчар и политички аналитичар 

27. Симона Митровић Дуњић, дипломирани педагог 

28. Вукашин Обрадовић, дипломирани политиколог, новинар 

29. Мирко Крлић, публициста 

30. мр Владимир Перић, магистар економских наука 

31. др Бојан Урдаревић, професор универзитета 

32. мр Војислав Јовановић, магистар фотографске уметности 

33. Ђорђе Дамњановић, струковни мастер васпитач 

34. Милан Мића Јовановић, новинар у пензији 

35. проф.др Миливоје Павловић, књижевник, професор универзитета 

36. Љиљана Ђурђевац, дипломирани политиколог 

37. др Владимир Вулетић, професор универзитета 

38. Милада Поповић, новинар 

39. проф.др Владан Пешић, професор универзитета 

40. Мерима Његомир, истакнути културни ствараоц 

41. Јованка Тодоровић, дипломирани политиколог 

42. мр Зоран С.Поповић, професор универзитета, у пензији 

43. Зорица Шујица, академски сликар 

44. Божидар Маљковић, виши спортски тренер 

45. др Драгутин Радосављевић, доктор правних наука 

46. мр Милован Филиповић, композитор, магистар 

47. Милош Чолић, дипломирани политиколог, мастер 

48. Мухарем Баздуљ, новинар, писац, књижевни преводилац 

 

Утврђује се Листа кандидата за именовање шест чланова Управног одбора Јавне 

медијске установе „Радио - Телевизија Војводине“: 
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На основу члана 3. Правилника о поступку именовања чланова управног одбора 

јавног медијског сервиса („Сл. Гласник РС“број 143/14), Савет Регулаторног тела за 

електронске медије објављује: 

 

ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ШЕСТ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ“ 

 

 

1. Александар Комненовић, мастер драмски и аудио-визуелни уметник 

2. проф.др Милан Галогажа, професор универзитета у пензији 

3. Далибор Бубњевић, дипломирани економиста 

4. Борислав Пупавац, адвокат 

5. Будумир Марковић, дипломирани менаџер у медијима, у пензији 

6. Марко Ћалић, дипломирани економиста 

7. др Јова Радић, доктор економских наука у пензији 

8. Александар Чупић, мастер инжењер менаџмента 

9. Милош Стаменић, дипломирани културолог 

10. Јанош Теке, дипломирани андрагог 

11. Раденко Лукић, правник, дипл. професор одбране и заштите, пензионер 

МУП-а 

12. Јованка Симић, новинар 

13. Јасна Бајшански, менаџер у медијима, новинар 

14. Синиша Исаков, професор универзитета у пензији 

15. Иштван Терењи, економиста 

16. Валентин Мик, новинар 

 

Налаже се Стручној служби да Листе са документацијом постави на сајт 

регулатора, на увид јавности, ради подношења приговора. 

 

Рок за подношење приговора је 15 дана од дана објављивања листи кандидата. 

 

  

3. Разматрање дописа Министарства културе и информисања Републике 

Србије, број 110-00-39/2016-04 од 06.11.2020. године, о потреби усклађивања 

Предлога Стратегије развоја медијске услуге радија и аудио-визуелних 

медијских услуга у Републици Србији са одредбама Закона о планском 

систему Републике Србије, Уредбом о методологији управљања јавним 

политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају 

појединачних докумената јавних политика и Стратегијом развоја система 

јавног информисања у Републици Србији за период од 2020-2025. године и 

доношење одлуке; 

 

Извештај Правне службе: 

Министарство културе и информисања Републике Србије доставило је дана 13.11.2020. 

године Регулаторном телу за електронске медије допис, број 110-00-39/2016-04, у коме 

је наведено: да је наведено министарство дана 12.12.2017. године доставило Влади 

Републике Србије ради разматрања и усвајања Предлог Стратегије развоја медијске 

услуге радија и аудио-визуелних медијских услуга у Републици Србији до 2024. године 

са Акционим планом и другим другим пратећим документима; да је Генерални 
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секретаријат Владе дописом, 05 број 345-11059/2017 од 29.10.2020. године, вратио 

достављени материјал и навео да исти није разматран на седници током мандата 

претходне Владе. Такође, у допису је наведено да је документ јавних политика 

потребно ускладити са одредбама Закона о планском систему Републике Србије, 

Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних 

политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика и 

Стратегијом развоја система јавног информисања у Републици Србији за период од 

2020-2025. године 

Хронологија поступања Регулаторног тела за електронске медије у поступку израде 

Предлога Стратегије развоја медијске услуге радија и аудио-визуелних медијских 

услуга у Републици Србији:  

Савет Регулаторног тела за електронске медије је на седници одржаној дана 14.01.2016. 

године, сходно својим законским овлашћењима, утврдио Предлог Стратегије развоја 

медијске услуге радија и аудио-визуелних медијских услуга у Републици Србији (у 

даљем тексту: Предлог Стратегије). 

Након усклађивања наведеног текста са мишљењем Министарства културе и 

информисања Републике Србије (у даљем тексту: Министарство културе и 

информисања) од 14.03.2016. године, коначни текст Предлога Стратегије достављен је 

наведеном министарству дана 20.05.2016. године. Министарство културе и 

информисања је било у обавези да на основу означеног текста формира предлог акта 

који ће бити достављен Влади Републике Србије на усвајање. Министарство културе и 

информисања није поступило по наведеној обавези већ је дана 25.07.2017. године 

упутило Регулатору налог да се текст Предлога Стратегије усагласи са мишљењем 

Републичког секретаријата за законодавство од 26.06. 2017. године. 

Стручна служба Регулаторног тела за електронске медије је након усаглашавања 

Предлога Стратегије са мишљењем Републичког секретаријата за законодавство, исти 

доставила Савету на усвајање. 

Савет Регулаторног тела за електронске медије је на 288. ванредној седници одржаној 

дана 21. септембра 2017. године усвојио коначну верзију Предлог Стратегије и послао 

је Министарству културе и информисања. 

Имајући да је од израде Предлога Стратегије протекло више од две године (од када је 

Регулаторно тело за електронске медије коначни текст упутило Министарству културе 

и информисања за Владу РС), то је предлог Правне службе да се да налог Стручној 

служби Регулаторног тела за електронске медије да изради нови Предлог Стратегије у 

складу са важећим законским актима. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се Стручној служби Регулаторног тела за електронске медије да изради 

нови Предлог Стратегије у складу са важећим законским актима. 

 

  

4. Разматрање Извештаја Правне службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата бр. К360 од 13.07.2017. 

године, ПМУ Radiotelevizija BK Telecom д.о.о., Београд – ТВ БК, сходно 

члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима и доношење 

одлуке; 

 



10 

 

Извештај Правне службе: 

Регулаторно тело за електронске медије (у даљем тексту: Регулатор) је дана 13.07.2017. 

године издало дозволу Radiotelevizija BK Telecom d.o.o., Beograd, ул. Теразије бр. 28, 

Београд - ТВ БК, за пружање медијске услуге на основу захтева бр. К360, путем 

електронских комуникационих мрежа (осим терестричке). Да дистрибуира медијску 

услугу ТВ БК путем својих дистрибутивних мрежа пријавило је 14 оператора.  

Дана 19.10. 2020. године ликвидациона управница Radiotelevizija BK Telecom d.o.o., 

Beograd је обавестила Регулатора да је решењем Агенције за привредне регистре – 

Регистар привредних субјеката БД 70437/20 од 02.10.2020.године покренут поступак 

ликвидације над Radiotelevizija BK Telecom d.o.o. и приложила фотокопију наведеног 

решења. 

У допису бр. 05-1916/20 од 19.10.2020. године ликвидациона управница Radiotelevizija 

BK Telecom d.o.o., Beograd је поред обавештења о покренутом поступку ликвидације 

навела да је Radiotelevizija BK Telecom d.o.o., Beograd престала са пружањем медијске 

услуге ТВ БК од 02.10.2020. године.  

Одредба члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима прописује да 

дозвола престаје да важи и пре истека времена на који је издата ако је пружалац 

медијске услуге, прекинуо пружање медијске услуге у трајању дужем од 30 дана 

непрекидно или 60 дана са прекидима у току календарске године, осим уколико је до 

прекида дошло због више силе. 

Имајући у виду да ТВ БК не пружа медијску услугу дуже од 30 дана непрекидно 

тачније од 02.10.2020.године, испуњен је законски основ за престанка важења дозволе 

за пружање медијске услуге. 

 

Предлог Правне службе:  

Да се покрене поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата, бр. К360 од 13.07.2017. године, ПМУ Radiotelevizija BK Telecom d.o.o., Beograd, 

Београд - ТВ БК, сходно члану 89. став 1. тачка 4. Закона о електронским медијима.  

Да се представник ПМУ Radiotelevizija BK Telecom d.o.o., Beograd, Београд - ТВ 

БК позове на седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о чињеници која је била 

основ за покретање поступка. 

 

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, бр. К360 од 13.07.2017. године, ПМУ Radiotelevizija BK Telecom d.o.o., Beograd, 

Београд – ТВ БК, сходно члану 89. став 1. тачка 4. Закона о електронским медијима.  

Позвати на седницу Савета Регулатора представника ПМУ Radiotelevizija BK 

Telecom d.o.o., Beograd, Београд – ТВ БК, ради изјашњења о чињеници која је била 

основ за покретање поступка. 

 

  

5. Разматрање захтева Korpus media group д.о.о., Београд - Фронт телевизија, 

за издавање дозволе за пружање медијске услуге сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 

 

Извештај Правне службе: 
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У складу са чланом 82. Закона о електронским медијима, Korpus media group д.о.о. 

Београд, ул. Кнеза Михаила 33 - Фронт телевизија, поднео је дана 29.10.2020. године 

Регулаторном телу за електронске медије (у даљем тексту: Регулатору) захтев за 

издавање дозволе за пружање медијске услуге путем кабловске, сателитске и IPTV 

електронске мреже.  

Поступајући по налогу Правне службе Регулатора, подносилац захтева Фронт 

телевизија доставио је документацију у складу са чланом 82. Закона о електронским 

медијима. На основу достављене документације утврђено је следеће:  

 

НАЗИВ ПРУЖАОЦА МЕДИЈСКЕ 

УСЛУГЕ 
Korpus media group d.o.o. Beograd 

Назив медијске услуге Фронт телевизија 

Седиште и адреса правног лица Кнеза Михаила 33, Београд 

Адреса студија Кнеза Михаила 33, спрат 2, Београд 

Матични број 21607282 

ПИБ 112099541  

Шифра делатности пружаоца медијске 

услуге 

6020 - Производња и емитовање 

телевизијског програма 

Телефон 065/1000-369 

Факс  / 

Електронска пошта  office@korpus.rs 

Веб-сајт www. korpus.rs 

Име и презиме лица одговорног за 

заступање пружаоца медијске услуге 
Душко Ћосић 

Име и презиме главног и одговорног 

уредника пружаоца медијске услуге 
Душко Ћосић 

Власничка структура пружаоца 

медијске услуге  
Душко Ћосић - 100% 

Садржај медијске услуге (члан 43. став 

2. Закона о електронским медијима)  
специјализована медијска услуга  

Заштићена услуга (члан 4 тачка 20) / 

Рок важења дозволе Од .2020.године до .....2028.године 

 

Персонална структура: 11 запослених  

Програмски елаборат са разрађеним програмским концептом у коме се наводи:  

- врста медијске услуге према садржају: специјализована медијска услуга; 

- циљна група којој је програм намењен: популација од 18-49 година; 

- језик, односно језици на којима ће се се програм емитовати: српски; 

- квантитативан однос између појединих врста програма који је процентуално 

изражен и опис који ће програмски садржаји бити обухваћени појединим 

врстама програма (образовно-забавни програм намењен војним темама- 100%); 

- удео сопствене продукције 30%; 

- удео европских аудиовизуелних дела 70%; 

- удео европских аудиовизуелних дела независне продукције 70%; 

- удео српских аудиовизуелних дела независне продукције 30%; 

- удео телевизијског оглашавања до 20%. 

С обзиром да је поднети захтев у складу са чланом 82. Закона о електронским 

медијима,  
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Правна служба предлаже: 

Да се изда дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Korpus media 

group д.о.о., Београд - Фронт телевизија, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Korpus media 

group д.о.о., Београд - Фронт телевизија, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

 

  

 

6. Разматрање захтева ПМУ Лагуна д.о.о., Београд - Радио Лагуна за упис у 

Регистар медијских услуга, сходно члану 74. став 1. тачка 2) Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 

 

Извештај Правне службе: 

Дана 02.11.2020. године, ПМУ Лагуна д.о.о., Београд, ул. Ресавка 33 - Радио Лагуна, 

поднео је захтев за упис у Регистар медијских услуга. Радио Лагуна 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 Лагуна 

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 

Предузеће за издавачку делатност Лагуна 

д.о.о. Београд 

Назив медијске услуге Радио Лагуна 

Седиште и адреса правног лица Ресавка 33, Београд 

Адреса студија Ресавка 33, Београд 

Матични број 17414844 

ПИБ 102016688 

Телефон 063/735-8682, 066/652-4878 

Факс  / 

Електронска пошта  aleksandra.hajinovic@radiolaguna.rs 

Веб портал www.radiolaguna.rs 

Име и презиме лица одговорног за 

заступање пружаоца медијске услуге 
Дејан Папић 

Име и презиме главног и одговорног 

уредника пружаоца медијске услуге 
Дејан Папић 

Врста електронског медија  радио 
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Садржај медијске услуге (члан 43. став 2. 

Закона о електронским медијима)  
специјализована медијска услуга 

Основ пружања медијске услуге  члан 74. Закона о електронским медијима 

Датум уписа   2020. године 

 

Предлог Правне службе: 

Да се пружалац медијске услуге радија Предузеће за издавачку делатност 

Лагуна д.о.о. Београд - Радио Лагуна, 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, ПМУ Лагуна д.о.о., Београд - Радио 

Лагуна, сходно члану 74. став 1. тачка 2) Закона о електронским медијима. 

 

  

7. Разматрање захтева ПМУ Ребус д.о.о., Крушевац - Тди Радио Чигра 107,2 за 

промену идентификационог знака и доношење одлуке; 

 

Извештај Правне службе: 

Према Регистру пружалаца медијских услуга, Ребус д.о.о., Крушевац, ул. Косовска бр. 

35 - Тди Радио Чигра 107,2, ималац је дозволе за пружање медијске услуге бр. 

523/2014-1 на локалном подручју, радиодифузна област 5, Лр 134/Крушевац.  

Дана 26. октобра 2020. године, ПМУ Тди Радио Чигра 107,2 је Регулатору упутио 

захтев за промену идентификационог знака у нови идентификациони знак Радио Чигра 

107,2.  

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. 

 

Предлог Правне службе: 

Да Савет Регулатора одобри промену идентификационог знака ПМУ Ребус 

д.о.о., Крушевац, ул. Косовска бр. 35 - Тди Радио Чигра 107,2 у нови идентификациони 

знак Радио Чигра 107,2; 

Да Стручна служба обавести Регулаторну агенцију за електронске комуникације 

и поштанске услуге о насталој промени идентификационог знака ПМУ Ребус д.о.о., 

Крушевац, ул. Косовска бр. 35 у дозволи бр. 523/2014-1 од 20. јуна 2016. године. 

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

 

Одобрава се промена идентификационог знака ПМУ Ребус д.о.о., Крушевац, ул. 

Косовска бр. 35 - Тди Радио Чигра 107,2 у нови идентификациони знак Радио Чигра 

107,2. 

Обавестити Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске 

услуге о насталој промени идентификационог знака ПМУ Ребус д.о.о., Крушевац, ул. 

Косовска бр. 35 у дозволи бр. 523/2014-1 од 20. јуна 2016. године. 

 

  

8. Разматрање пријаве Удружења Словака Словаци и суживот из Бачког 

Петровца поднетe против Јавне медијске установе Радио-телевизија 

Војводине, Нови Сад и доношење одлуке; 
 

Извештај Правне службе: 

Дана 13.11.2020. године, Регулаторно тело за електронске медије (у даљем тексту: 

Регулатор) примило допис је Министарства културе и информисања РС којим му је на 

надлежност прослеђен допис из Кабинета Председника Републике коме је Удружење 

Словака Словаци и суживот из Бачког Петровца, ул. Сладковичова бр.43, поднело 

пријаву против Јавне медијске установе Радио-телевизија Војводине Каменички пут 

бр.45, Нови Сад (у даљем тексту: ЈМУ РТВ) јер је на програму ЈМУ РТВ дана 

24.07.2020. године емитована емисија у којој се на увредљив начин говори о 

припадницима словачке националне мањине и затражено је реаговање надлежних 

органа. 

Члан 26. став 1. Закона о електронским медијима прописује да физичка и правна лица, 

укључујући и пружаоце медијских услуга, имају право да подносе пријаве Регулатору 

у вези са програмским садржајима пружалаца медијских услуга, ако сматрају да се тим 

садржајима вређају или угрожавају њихови лични интереси или општи интерес, док је 

ставом 2. истог члана прописано да пријава из става 1. овог члана може се поднети 

најкасније у року од 30 дана од дана премијерног или поновљеног емитовања спорног 

садржаја. 

Одредбом из члана 47. став 2. Закона о електронским медијима прописано је да су 

пружаоци медијских услуга обавезни да програмске садржаје чувају у складу са 

прописима којима се уређује област јавног информисања, а одредбом из члана 68. став 

1. тачка 2) Закона о јавном информисању и медијима прописано је да је издавач је 

дужaн да чува снимак објављене радио или телевизијске емисије 30 дана од дана 

објављивања. 

Одредбом из члана 92. став 1. тачка 4) Закона о општем управном поступку прописано 

је да орган решењем одбацује захтев којим је покренут поступак ако захтев није поднет 

у року. 

Имајући у виду напред наведене законске одредбе, као и да је пријава број 07-2054/20 

од 13.11.2020. године поднета против ЈМУ РТВ поднета за програмски садржај 

емитован 24.07.2020. године, предлог службе је: 

Одбaцује се пријава Удружења Словака Словаци и суживот из Бачког Петровца, 

ул. Сладковичова бр.43, број 07-2054/20 од 13.11.2020. године против Јавне медијске 

установе Радио-телевизија Војводине, Каменички пут бр.45, Нови Сад, као 

неблаговремена. 

 

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

 

Одбaцује се пријава Удружења Словака Словаци и суживот из Бачког Петровца, 

ул. Сладковичова бр.43, број 07-2054/20 од 13.11.2020. године против Јавне медијске 

установе Радио-телевизија Војводине, Каменички пут бр.45, Нови Сад, као 

неблаговремена. 

 

  

9. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези гостовања певача Александра Вуксановића у емисије „Хит Твит“ дана 

08. новембра 2020. године у програму ПМУ Pink International Company 

д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Извештај Службе за надзор и анализу: 

Поступање по службеној дужности против: ПМУ Pink international company д.о.о., 

Београд-ТВ Пинк 

Период мониторинга: 08.11.2020. године од 21:09:43 до 23:12:21 часова 
Емисија: Хит Твит  

Време емитовања: 08. новембра 2020. године од 21:09:43 до 23:12:21 часова 

Емисија je по форми разговор уживо у студију са три госта пресецан снимљеним 

прилозима. Гости у студију су били Зоран Ћирјаковић, аналитичар, Александар 

Шапић, политичар и Александар Вуксановића, алиас Аца Лукас, естрадни уметник. 

Од 22:26:01 до 22:27:22 минута Вуксановић помиње твит новинарке Жаклине 

Таталовић у коме се она згражава што емисију о америчким изборима коментарише 

(Аца Лукас, певач) као наводно некомпетентна личност, па поставља питање: "на коју 

ће опције да крене када је и други мушкарци буду трошили којима се..." 

Водитељица Верица Брадић га моментално прекида : "Не не не..." 

Вуксановић наставља: "Нема шансе да ме прекинете ... значи којима се свети па 

прелази на друге опције да би се осветила, а моро сам да погледам слику нисам могао 

да се сетим како изгледа – мислим да није ни за једнократну употребу ..." 

Водитељица га поново прекида: "Не не не, нећемо никога да вређамо, заправо идемо 

сада на један кратак одмор па се враћамо у студио" после чега је емитован блок 

реклама. За време интервенције водитељице Вуксановић наставља да говори али је 

неразговетно шта, јер су истовремено причали. 

Емитована је само једна реклама (од 22:27:23 до 22:27:42 сата), јер је блок очигледно 

био непланиран, након чега је емисија настављена. 

Вуксановић је у наставку емисије још једном узгред алудирао на новинарку Жаклину 

Таталовић у увредљивом тону, 22:30:18: "... па мене више изнервира овакав твит ове 

госпође, уствари госпођице, тешко ће бити госпођа." Водитељица на ову опаску није 

реаговала. 

На Жаклину Таталовић се осврнуо у неколико наврата и други гост емисије, Зоран 

Ћирјаковић.  

22:41:40: "Мене посебно инспирише госпођа Таталовић јер нам она даје сертификат 

ко сме да гововри о америчким изборима, али ја би да подсетим да је на том истом 

каналу, у емисији коју води једна друга госпођа гост била Јелена Карлеуша... или ћемо 

бити принципјелни па не може Јелена Карлеуша да говори, значи да не може нико да 

говори коме Жаклина не да дозволу..." 

22:43:42: "Надам се да ће се та парамедијска институција у којој ради Жаклина 

Таталовић отворити и за људе који немају идеолошке позиције Жаклине Таталовић." 
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23:08:22: "Мени је велики проблем што госпођа Таталовић ради у парамедијском 

предузећу где многим људима који умеју да кажу много више о америчким изборима 

него они који се тамо појављују забрањено да говоре пошто су на различитим црним 

листама које тај парамедијски канал има." 

Водитељица Верица Брадић промптно је реаговала на увреде које је изнео Александар 

Вуксановић. Програм је одмах на кратко прекинут блоком реклама, очигледно 

непланираним јер је емитована само једна реклама. Стога емитер не може да сноси 

одговорност за изјаве госта, јер је реаговано у складу са стандардима и нормама, 

посебно стога што је програм уживо. 

Увреде које је изнео Вуксановић немају карактер говора мржње, санкционисаног 

чланом чланом 27. Закона о електронским медијима (Пружалац медијске услуге не сме 

објавити програмски садржај који садржи информације којима се подстиче, на отворен 

или прикривен начин, дискриминација ... против лица ... због пола, родног идентитета, 

сексуалне оријентације и других стварних, односно претпостављених личних 

својстава) јер се не реферирају на лична својства већ на конкретно деловање Жаклине 

Таталовић, која као јавна личност мора бити подложна изношењу и непријатних 

личних ставова о њеној личности и деловању. Спорни дијалог трајао је свега 1 минут и 

21 секунду.  

Изјаве које је изнео Зоран Ћирјаковић такође спадају у домен изношења личних 

ставова на које има право на основу начела слободе изражавања.  

Закључак 
Повреде одредаба: нема повреде медијских законa и правилника 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су потребном већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 

 

  

10. Разматрање молбе ПМУ Телевизија спорта и здравља Сос канал плус д.о.о., 

Београд – ТВ Сос канал плус за одобрење додатног рока за плаћање дуга по 

основу накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке; 

 

Извештај Финансијске службе: 

Према стању утврђеном увидом у финансијску картицу ПМУ на дан 16.09.2020.године, 

утврђено је да ПМУ, по основу накнаде за пружање медијске услуге, дугује 

5.132.084,72 динара (5,2 мес.). Финансијска служба је ПМУ ТВ Сос канал плус послала 

Обавештење о неизмиреном дугу дана 17.09.2020.године. 

Иако је ПМУ ТВ Сос канал плус поднела захтев за одлагање плаћања за месеце: март-

мај 2020. године, а у складу са Одлуком Савета РЕМ од 21.05.2020. године којом се 

одлаже обавеза плаћања за овај период до децембра 2020. године, послато је 

обавештење о неизмиреном дугу дана 17.09.2020. године, на целокупан износ дуговања 

од 5.132.084,72 динара. Обавештење на укупан износ дуговања на дан 16.09.2020. 

године је прослеђено ПМУ како би сагледао укупне, а не само одложене обавезе по 

одлуци Савета 

Дописом број 08-1681/20-1 од 22.09.2020.године обратио се ПМУ ТВ Сос канал плус, 

са молбом да му Савет Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту 

Регулатор) одобри додатни рок за измирење доспелог дуга према Регулатору, који без 

три одобрена месеца кашњења износи 2.207.042,36 динара, према следећој динамици: 
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до краја септембра 2020. године да уплате износ од 1.000.000,00 динара и до краја 

октобра иснос од 1.000.000,00 динара, уз редовно плаћање текуће месечне накнаде. 

Такође, одложене обавезе за период март-мај 2020. године, у износу од 2.916.042,36 

динара, да плаћа у шест једнаких месечних рата од по 486.007,06 динара, од јануара до 

јуна 2021. године. 

ПМУ је 30.09.2020. године уплатио износ од 350.000,00 динара и 30.10.2020.године 

износ од 350.000,00 динара, тако да је износ дуговања по обавештењу 1.507.042,36 

динара, без одложених обавеза за перио март-мај 2020.године.  

Што се тиче молбе за додатни рок за измирење дуга, указујемо да се на основу члана 

89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима у коме је наведен накнадни 

примерен рок за измирење обавезе плаћања накнаде за пружање медијске услуге, 

мишљење финасијске службе је да да се ПМУ РДП ТВ Сос канал плус може одобрити 

додатни рок да одложене обавезе за период март-мај 2020. године измири у 6 једнаких 

месечних рата од по 486.007,06 динара уз обезбеђење меницама, од јануара до јуна 

2021. године, само ако до краја децембра 2020. године измири обавезе које не спадају у 

ово одобрење. 

Уколико ПМУ не измири дуг у датом року, финансијска служба би Савету 

Регулаторног тела за електронске медије упутила предлог за покретање поступка за 

одузимање дозволе а на основу члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок ПМУ Телевизија спорта и здравља Сос канал плус 

д.о.о., Београд – ТВ Сос канал плус, да одложене обавезе за период март-мај 2020. 

године измире у 6 једнаких месечних рата од по 486.007,06 динара уз обезбеђење 

меницама, од јануара до јуна 2021. године, само ако ПМУ до краја децембра 2020. 

године измири обавезе које не спадају у ово одобрење. 

 

  

11. Доношење одлуке у поступку престанка важење дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ Радио телевизија Шумадија д.о.о., 

Аранђеловац - РТВ Шумадија, сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

 

Извештај финансијске службе: 

На основу стања дуга на дан 09.06.2020. године послато је Обавештење о неизмиреном 

дугу у износу од 1.560.799,84 динара (5 мес). 

Покренут поступак престанка важења дозволе 26.06.2020. године на износ дуга од 

1.560.799,84 динара. 

Месечни износ накнаде 308.388,67 динара. 

Уплатама од 565.000,00 динара, дана 23.06.2020. године, 100.000,00 динара дана 

29.06.2020. године и 1.600.000,00 динара дана 21.10.2020. године, дуг по поступку је 

измирен у целости.  

Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 

 

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

 

Обуставља се поступак. 

 

  

12. Разматрање Извештај Финансијске службе о подношењу предлога за 

извршење на основу извршне исправе против ПМУ РТВ Сврљиг д.о.о., 

Сврљиг - Радио Сврљиг 102,9 и доношење одлуке; 

 

Извештај Финансијске службе: 

Решењем Савета регулаторног тела за електронске медије број 05-1017/19/20-10 од 

26.06.2020. године, које је постало коначно и извршно 16.07.2020. године, ПМУ РТВ 

Сврљиг доо, Сврљиг - Радио Сврљиг 102,9 престала је да важи дозвола за пружање 

медијске услуге пре истека времена на које је издата, сходно одредби члана 89. став 

1.тачка 4. Закона о електронским медијима. 

Увидом у финансијско аналитичку картицу ПМУ Радио Сврљиг 102,9, након књижења 

по коначном и извршном Решењу број 05-1017/19/20-10 закључно са 15.07.2020. 

године, утврђено је да ПМУ није измирио дуг у износу од 7.360,80 динара. Дана 

06.10.2020. године упућено је Обавештење у коме је ПМУ Радио Сврљиг 102,9 позван 

да измири своје дуговање у року од 8 дана под претњом принудног извршења. Решење 

није уручено, те је 23.10.2020. године објављено на огласној табли, са које је уклоњено 

09.11.2020. године.  

Није било уплата. 

Месечни износ накнаде је 342,62 динара.  

Сходно наведеном, нацрт предлога Финансијске службе је да се покрене 

принудно извршење на основу извршне исправе против ПМУ РТВ Сврљиг д.о.о., 

Сврљиг - Радио Сврљиг 102,9 на износ од 7.360,80 динара. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Подноси се предлог за извршење на основу извршне исправе против РТВ 

Сврљиг д.о.о., Сврљиг - Радио Сврљиг 102,9 на износ од 7.360,80 динара. 

 

Седница завршена у 15.00 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

  

Драгана Таљић  

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 


