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Број: 01-23/21-2 

Датум: 23. фебруара 2021. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 387. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 11.јануара 2021. 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. Оливера Зекић, председница Савета; 

2. Горан Петровић, заменик председника Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. Јудита Поповић, члан Савета 

5. Радоје Кујовић, члан Савета 

6. Александар Витковић, члан Савета 

7. Зоран Симјановић, члан Савета 

8. Вишња Аранђеловић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

Седницом је председавала председница Савета, Оливера Зекић, која је 

констатовао да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.  

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање предлога Колективног уговора код послодавца Регулаторног 

тела за електронске медије и доношење одлуке; 

3. Разматрање предлога Правилника о начину обављања послова јавних 

набавки и набавки на које се закон не примењује, друштвених и других 

посебних услуга у Регулаторном телу за електронске медије и доношење 

одлуке; 

4. Разматрање Плана набавки Регулаторног тела за електронске медије за 2021. 

годину и доношење одлуке; 

5. Разматрање захтева ПМУ MFM Media д.о.о., Смедерево – Extra FM radio 

107,5, за усаглашавање решења Савета Регулаторног тела за електронске 

медије, бр. 05-1490/20-2 од 24.08.2020. године, са налогом Агенције за 

привредне регистре; 

6. Разматрање пријаве за промену власничке структуре ПМУ РТВ-МН Топлица 

д.о.о., Прокупље – ТВ 027 и доношење одлуке; 
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7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ ТВ Лесковац а.д., Лесковац - ТВ Лесковац, сходно 

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

8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Јефимија д.о.о., Крушевац – ТВ Јефимија, сходно 

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

9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост, сходно члану 89 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

10. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на које је издата ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – Новосадска ТВ, 

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

11. Информација о припреми Четвртог периодичног извештаја о примени 

Међународног пакта о грађанским и политичким правима; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 387. ванредне седнице. 

 

2. Разматрање предлога Колективног уговора код послодавца Регулаторног 

тела за електронске медије и доношење одлуке; 

3. Разматрање предлога Правилника о начину обављања послова јавних 

набавки и набавки на које се закон не примењује, друштвених и других 

посебних услуга у Регулаторном телу за електронске медије и доношење 

одлуке; 

4. Разматрање Плана набавки Регулаторног тела за електронске медије за 

2021. годину и доношење одлуке; 

5. Разматрање захтева ПМУ MFM Media д.о.о., Смедерево – Extra FM radio 

107,5, за усаглашавање решења Савета Регулаторног тела за електронске 

медије, бр. 05-1490/20-2 од 24.08.2020. године, са налогом Агенције за 

привредне регистре; 

6. Разматрање пријаве за промену власничке структуре ПМУ РТВ-МН 

Топлица д.о.о., Прокупље – ТВ 027 и доношење одлуке; 

7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ ТВ Лесковац а.д., Лесковац - ТВ Лесковац, 

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

8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ Јефимија д.о.о., Крушевац – ТВ Јефимија, 

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

9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост, сходно 

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

10. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – 

Новосадска ТВ, сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима;  
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11. Информација о припреми Четвртог периодичног извештаја о примени 

Међународног пакта о грађанским и политичким правима; 

 

  

2. Разматрање предлога Колективног уговора код послодавца Регулаторног 

тела за електронске медије и доношење одлуке; 

 

Извештај Правне службе: 

 

Дана 29.12.2017. године закључен је Колективни уговор код послодавца Регулаторног 

тела за електронске медије (у даљем тексту: Колективни уговор). Чланом 69. наведеног 

Колективног уговора предвиђено је да исти закључује на период од 3 године. Сходно 

наведеној одредби, потребно је закључити нови колективни уговор.  

Дана 28.12.2020. године одржан је састанак представника Синдиката «Независност» - 

Регулаторно тело за електронске медије, УГС Независност и Регулаторног тела за 

електронске медије на коме је усаглашен предлог текста Колективног уговора. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Колективни уговор код послодавца Регулаторног тела за електронске 

медије. 

 

  

3. Разматрање предлога Правилника о начину обављања послова јавних 

набавки и набавки на које се закон не примењује, друштвених и других 

посебних услуга у Регулаторном телу за електронске медије и доношење 

одлуке; 

 

Извештај Финансијске службе: 

 

Нови Закон о јавним набавкама усвојен је у децембру 2019. године, а његова примена 

почела је 01. јула 2020. године.  

Кључне измене и новине које доноси нови Закон о јавним набавкама у процедуре 

јавних набавки су: 

1. значајно повећање прагова до којих се Закон не примењује, као и увођење 

европских прагова у процедури јавних набавки; 

2. комуникација и размена података у поступку јавне набавке електронским 

средствима на Порталу јавних набавки; 

3. непостојање поступка јавне набавке мале вредности и квалификационог 

поступка, а увођење партнерства за иновације; 

4. значајно скраћење рокова у поступцима јавних набавки и прецизирање 

начина одређивања рокова. 

Новине код набавки изузетих од примене закона: 

1. обавеза примене начела из Закона приликом спровођења ових набавки; 

2. значајно повећање прагова до којих се Закон не примењује и одређивање 

различитих прагова за набавке добара и услуга и набавке радова; 

3. нови начин извештавања; 

4. могућност објављивања огласа о набавкама изузетим од примене закона; 
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5. заштита права тј. могућност оспоравања законитости доделе уговора који су 

закључени без примене закона. 

Чланом 49. наведеног закона предвиђено је: «...Наручилац је дужан да посебним актом 

ближе уреди начин планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења 

извршења уговора о јавној набавци (начин комуникације, правила, обавезе и 

одговорност лица и организационих јединица), начин планирања и спровођења 

набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних 

услуга. 

Акт из става 2. овог члана наручилац је дужан да објави на својој интернет страници.» 

На основу свега горе наведеног, предлог Правне службе је да се усвоји Правилник о 

начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, 

друштвених и других посебних услуга у Регулаторном телу за електронске медије. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Правилник о начину обављања послова јавних набавки и набавки на 

које се закон не примењује, друштвених и других посебних услуга у Регулаторном телу 

за електронске медије. 

 

  

4. Разматрање Плана набавки Регулаторног тела за електронске медије за 

2021. годину и доношење одлуке; 

 

Извештај Финансијске службе: 

 

Планом набавки за 2021. годину предвиђено је : 

8 јавних набавки од тога 3 набавке се односе на набавку добара у укупном износу од 

5.032.166,00 динара и 5 набавки на набавку услуга у укупном износу од 7.104.963,00 

динара. Укупна вредност јавних набавки за 2021. годину је 12.137.129,00 динара без 

ПДВ-а; 

60 набавки на које се Закон не примењује од тога 17 набавки се односи на набаваку 

добара у укупном износу од 5.193.041,00 динара и 43 набавки на набавку услуга у 

укупном износу од 10.123.910,00 динара. Укупна вредност набавки на које се Закон не 

примењује за 2021. годину је 15.316.951,00 динара без ПДВ-а. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се План набавки за 2021. годину који је усклађен са Финансијским 

планом за 2021. годину. 

 

  

5. Разматрање захтева ПМУ MFM Media д.о.о., Смедерево – Extra FM radio 

107,5, за усаглашавање решења Савета Регулаторног тела за електронске 

медије, бр. 05-1490/20-2 од 24.08.2020. године, са налогом Агенције за 

привредне регистре; 
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Извештај Правне службе: 

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије је на седници одржаној 24.08.2020. 

године донео решење бр. 05-1490/20-2 којим је дао сагласност на Нацрт плана поделе 

издвајање уз оснивање на основу кога би се извршио пренос дозволе за пружање 

медијске услуге радија број 540/2016-4 од 22.10.2018. године са имаоца дозволе 

Радиодифузни центар MFM Media д.о.о. Смедерево,ул. Равни гај бр. 10/3 – Extra FM 

radio 107,5 на новоосновано друштво ,,Radio extra ML“ Смедерево након чега би 

ималац дозволе за пружање медијске услуге радија било правно лице ,,RadioextraML“ 

Смедерево, ул. Равни гај бр. 10/3. Такође, истим решењем наложено је правном лицу 

Radio extra ML д.о.о. Смедерево, ул. Равни гај бр. 10/3 да у року од 15 (петнаест) дана 

од дана регистрације статусне промене код Агенције за привредне регистре, 

Регулаторном телу за електронске медије достави план поделе, као и доказ о томе да је 

статусна промена спроведена.  

Дана 11.12.2020. године пружалац медијске услуге нас је обавестио да је у складу са 

нашим решењем поднео Агенцији за привредне регистре нацрт плана подела, али 

Агенција им је наложила да исти уреде тако што ће навести вредност имовине која се 

преноси, место седишта друштва, као и то да уделичар у новом друштву није правно 

лице, него члан друштва које се дели (Златко Стевановић са 100% удела у капиталу 

друштва). 

Сходно наведеном, потребно је решење Савета Регулаторног тела за електронске 

медије бр. 05-1490/20-2 од 24.08.2020. године усагласити са објављеним (на сајту АПР) 

нацртом уговора/план поделе о статусној промени од 06.08.2020. године, тако што: 

У образложењу решења у другом ставу, петом реду уместо Радиодифузни центар MFM 

Media д.о.о. Смедерево са 100% удела у капиталу новооснованог друшва треба да пише 

Златко Стевановић са 100% удела у капиталу новооснованог друшва: 

У образложењу решења у једанаестом ставу, седмом реду уместо Радиодифузни центар 

MFM Media д.о.о. Смедерево, ул. Равни гај бр. 10/3 са 100% удела у оснивачком 

капиталу треба да пише Златко Стевановић са 100% удела у оснивачком капиталу. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усаглашава се решење Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. 05-

1490/20-2 од 24.08.2020. године са објављеним (на сајту АПР) нацртом уговора/план 

поделе о статусној промени од 06.08.2020. године, тако што: 

У образложењу решења у другом ставу, петом реду уместо „Радиодифузни 

центар MFM Media д.о.о. Смедерево са 100% удела у капиталу новооснованог друшва 

треба да пише Златко Стевановић са 100% удела у капиталу новооснованог друшва. 

У образложењу решења у једанаестом ставу, седмом реду уместо Радиодифузни 

центар MFM Media д.о.о. Смедерево, ул. Равни гај бр. 10/3 са 100% удела у оснивачком 

капиталу треба да пише Златко Стевановић са 100% удела у оснивачком капиталу.ж 

 

  

6. Разматрање пријаве за промену власничке структуре ПМУ РТВ-МН 

Топлица д.о.о., Прокупље – ТВ 027 и доношење одлуке; 

 

Извештај Правне службе: 
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Дана 25.11.2020. године пружалац медијске услуге Привредно друштво за производњу 

и емитовање телевизијског програма РТВ-МН Топлица д.о.о. Прокупље, Кнез 

Михајлова 57, Прокупље - (у даљем тексту: ТВ 027) доставио је пријаву промене 

власничке структуре у којој се наводи да би се код подносиоца пријаве, након добијања 

сагласности Регулатора извршила промена власничке структуре на тај начин што би 

Милица Петровић из Београда, ул. Фрање Клуза 014Б, ЈМБГ 2107954915049 као 

власник удела од 100% пренела целокупни удео у основном капиталу наведеног 

друштва на другог оснивача Срђана Симића из Прокупља, Милоша Обилића 67, ЈМБГ 

3005991910037. 

Подносилац пријаве ТВ 027 је ималац дозволе за пружање медијске услуге број К390-2 

од 02.06.2020. године. Уз пријаву, ТВ 027 је поднео следећу документацију: 

- Копију личне карте будућег оснивача 

- Изјаву законског заступника подносиоца пријаве 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 („Сл. 

гласник РС“ бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење ). 

- Изјаву будућег оснивача 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. 

Чланом 105. став 1. Закона о електронским медијима ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014 и 

6/2016 - др. закон) прописано је да сваку промену власничке структуре у основном 

капиталу (промена оснивача или промена учешћа оснивача у капиталу), ималац 

дозволе за пружање медијске услуге мора претходно да пријави Регулатору у писаној 

форми, док је ставом 2. наведеног 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. 

Чланом 160. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011 и 

83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) прописано је да је пренос удела 

(у друштву са ограниченом одговорношћу) слободан, осим ако је овим законом или 

оснивачким актом другачије одређено.  

Чланом 45. став 1. алинеја 2. Закона о јавном информисању и медијима предвиђено је 

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

преносу дозволе за пружање медијске услуге и поступању по пријави промене 

власничке структуре („Сл. гласник РС“ бр. 93/15) 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.  

Имајући у виду да је подносилац пријаве о промени власничке структуре пријавио 

Регулатору у писаној форми да ће бити спроведена промена власничке структуре, да је 

навео врсту промене власничке структуре која се намерава извршити, податке о 

субјектима који би учествовали у тој промени, власничку структуру након извршене 

промене, као и да је уредно доставио потребну документацију сагласно члану 16. 

Правилника о поступку издавања сагласности на акт о преносу дозволе за пружање 
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медијске услуге и поступању по пријави промене власничке структуре, Правна служба 

предлаже да Савет Регулатора донесе: 

Решење којим се утврђује да планираном променом власничке структуре пружаоца 

медијске услуге Привредно друштво за производњу и емитовање телевизијског 

програма РТВ-МН Топлица, Кнез Михајлова 57, Прокупље, која би била извршена 

тако што би досадашњи оснивач Милица Петровић из Београда, ул. Фрање Клуза 014Б, 

ЈМБГ 2107954915049 као власник 100% удела пренела целокупан удео у основном 

капиталу друштва на другог оснивача Срђана Симића из Прокупља, Милоша Обилића 

67, ЈМБГ 3005991910037 , неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

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 пружаоца медијске услуге Привредно друштво за производњу и емитовање 

телевизијског програма РТВ-МН Топлица, Кнез Михајлова 57, Прокупље, која би била 

извршена тако што би досадашњи оснивач Милица Петровић из Београда, ул. Фрање 

Клуза 014Б, ЈМБГ 2107954915049 као власник 100% удела пренела целокупан удео у 

основном капиталу друштва на другог оснивача Срђана Симића из Прокупља, Милоша 

Обилића 67, ЈМБГ 3005991910037 , неће настати стање којим се нарушава медијски 

плурализам. 

 

  

7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ ТВ Лесковац а.д., Лесковац - ТВ Лесковац, 

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

 

Извештај Финансијске службе: 

 

На основу стања дуга на дан 23.12.2019.године послато је Обавештење о неизмиреном 

дугу у износу од 937.666,86 (13 мес.). Покренут поступак одузимања дозволе 

31.01.2020.године на износ дуга од 937.666,86 динара. Месечни износ накнаде 

72.128,22 динара.  

Уплатама од: 100.000,00 динара, дана 26.05.2020. године, 100.000,00 динара, дана 

01.06.2020. године, 200.000,00 динара, дана 03.06.2020. године, 300.000,00 динара, дана 

08.06.2020. године, 200.000,00 динара, дана 25.06.2020. године, дуг по поступку није 

измирен у целости. На седници Савета РЕМ одржаној 26.06.2020. године наложено је 

ПМУ ТВ Лесковац а.д. - ТВ Лесковац да дуг настао у међувремену по осову неплаћања 

накнаде за пружање медијске услуге у износу од 432.436,18 динара, заједно са текућим 

обавезама, измири до 31.12.2020. године. 

Уплатама од: 38.000,00 динара, дана 29.06.2020. године, 132.768,00 динара, дана 

28.08.2020. године, 216.384,66 динара, дана 01.09.2020. године и 443.924,62 динара, 

дана 16.11.2020. 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. 

 

  

8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ Јефимија д.о.о., Крушевац – ТВ Јефимија, 

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

Извештај Финансијске службе: 

 

На основу стања дуга на дан 16.09.2020.године послато је Обавештење о неизмиреном 

дугу у износу од 330.376,96 динара (5,1 мес). Покренут поступак одузимања дозволе 

02.11.2020.године на износ дуга од 330.376,96 динара. Месечни износ накнаде је 

64.398,56 динара. Уплатама од 200.000,00 динара и 131.000,00 динара дана 

15.12.2020.године, дуг по поступку 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. 

 

  

9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост, сходно 

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

 

Извештај Финансијске службе: 

 

На основу стања дуга на дан 23.12.2019.године послато је Обавештење о неизмиреном 

дугу у износу од 1.407.156,24 динара (6 мес). Покренут поступак одузимања дозволе 

31.01.2020.године на износ дуга од 1.407.156,24 динара. На седници Савета РЕМ 

одржаној 19.02.2020.год. одложено је доношење одлуке, али је усмено договорено да 

ПМУ измири до краја септембра 2020. године целокупан дуг као и да редовно уплаћује 

месечну накнаду. Дана 22.05.2020. године уплатио је 234.526,04 динара, 27.05.2020. г. 

износ од 234.526,04 динара и дана 05.06.2020.г. износ од 234.526,04 динара, тиме дуг 

по поступку је износио 703.578,12 динара . 

На седници Савета РЕМ, одржаној 26.06.2020.г., одлучено је да ПМУ уплати дуг по 

поступку у износу од 703.578,12 динара до 26.08.2020.г. а остатак дуговања у износу од 

1.407.156,12 динара да уплати до 31.12.2020. г., уз редовно плаћање месечне накнаде. 

Уплатама од 938.104,16 динара дана 29.09.2020.г., 234.524,04 динара дана 

13.11.2020.године, 703.578,12 динара дана 14.12.2020.г., 234.526,04 дианар дана 

15.12.2020.г. и 1.172.630,20 динара дана 28.12.2020.г., дуг по поступку 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. 

 

  

10. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – 

Новосадска ТВ, сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

 

Извештај Финансијске службе: 

 

На основу стања дуга на дан 16.09.2020.године послато је Обавештење о неизмиреном 

дугу у износу од 1.196.105,80 динара (7 мес). Покренут поступак одузимања дозволе 

02.11.2020.године на износ дуга од 1.196.105,80 динара. Уплатама од 350.000,00 динара 

дана 17.12.2020.г. и 1.000.000,00 динара дана 29.12.2020.године, дуг по поступку 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. 

 

  

11. Информација о припреми Четвртог периодичног извештаја о примени 

Међународног пакта о грађанским и политичким правима; 

 

Извештај Правне службе: 

 

Дана 08.12.2020. године, Министарство за људска и мањинска права и друштвени 

дијалог РС доставило је Регулатору допис са обавештењем да је започело процес 

израде Четвртог периодичног извештаја о примени Међународног пакта о грађанским 

и политичким правима, за чију ће сложеност бити образована радна група коју ће 

чинити представници извршне, законодавне и судске власти, независних тела, 

организација цивилног друштва и међународних организација. 

Наиме, како се у допису наводи, РС је чланица Међународног пакта о грађанским и 

политичким правима од 30.01.1970. године, а уз Пакт су ратификована и два Протокола 

из 2001. године. Надзор над применом Пакта врши УН Комитет за људска права, а 

сходно члану 40. Пакта, државе чланице подносе Комитету извештај о мерама које су 

предузеле да би испуниле своје обавезе у складу са овим Пактом као и о постигнутим 

успесима у остваривању права која су њиме загарантована.  

РС је до сада Комитету за људска права поднела три периодична извештаја. Делегација 

РС је представила Комитету Трећи извештај 07. и 08.03.2017. године, након чега је 

Комитет усвојио закључна запажања која садрже укупно 21 препоруку упућену 

Србији. 
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Према закључним запажањима, РС има рок док 29.03.2021. године да достави Четврти 

периодични извештај у који треба да буду укључене конкретне и најновије 

информације о спровођењу свих препорука датих у закључним опажањима ,а 

информације које је потрбно да се доставе треба да се односе на период од јануара 

2017. године до краја 2020. године. 

Уз допис достављена је и следећа докуметација: 

 Закључна запажања Комитета за људска права која се односе на Трећи извештај 

Републике Србије о примени Међународног пакта о грађанским и политичким 

правима; 

 Матрицу препорука из Плана препорука са поделом надлежности и предлогом 

индикатора коју води Савет за праћење УН препорука (на индикаторима радили 

ресори и ОЦД); 

 Одговорi о примени приоритетних препорука из Закључних запажања Комитета 

за људска права садржаних у ставовима 15, 33 и 39 у вези са Трећим 

периодичним извештајем о примени Међународног пакта о грађанским и 

политичким правима, Влада је усвојила на седници одржаној 14. јуна 2018. 

године; 

 Евалуацијa УН о примени приоритетних препорука садржаних у ставовима 15, 

33 и 39 (ОТ 7184-1/2020 од 27.11.2020.г.) 

Како је у допису даље наведено, потребно је доставити одговоре на задате Препоруке 

Комитета за људска права у вези са извештајем РС о примени Међународног пакта о 

грађанским и политичким правима од 23.03.2017. године и име представника 

Регулатора за Радну групу за израду Четвртог периодичног извештаја о примени 

Међународног пакта о грађанским и политичким правима. Увидом у достављену 

матрицу са Препорукама, стручна служба је утврдила где је Регулатор означен као 

надлежан орган, препоруке као и индикаторе и предузете активности које се на њега 

односе. 

Утврђено је да је Регулатор означен као орган надлежан за испуњење активности у 

уквиру кластера 15. (Владавина права) у којем је као конкретна препорука наведено да 

држава потписница треба да: 

(а) предузме кораке да учврсти независност судства, укључујући обезбеђење мандата 

нових судија и уклањање могућности политичког уплитања у рад Високог савета 

судства и Државног већа тужилаца;  

(б) предузме кораке како би се осигурало да се сви случајеви политичког и медијског 

притиска на судство и тужилаштво строго истражују и санкционишу; 

(в) ојача своје напоре како би се осигурало да се суђења обављају у разумном року и да 

се смањи број нагомиланих судских предмета; и 

(г) ојача своје напоре у погледу усвајања Закона о бесплатној правној помоћи. 

Коментар: Регулатор не може бити орган надлежан за спровођење препорука из 

кластера 15. (Владавина права). 

Даљим увидом у достављену матрицу, утврђено је да Регулатор није означен као орган 

надлежан за испуњење активности у уквиру кластера 39. (в) Слобода изражавања у 

којем је као конкретна препорука наведено да држава потписница треба да предузме 

кораке да осигура транспарентност власништва над медијима и да су приватизовани 

медији слободни и независни у складу са Општим коментаром Комитета бр. 34 (2011) 

о слободи мишљења и изражавања.  

Коментар: Регулатор треба бити означен као орган надлежан за спровођење препорука 

из кластера 39. (в) Слобода изражавања, сходно одредбама члана 105. Закона о 

електронским медијима и Правилника о поступку издавања сагласности на акт о 



11 

 

преносу дозволе за пружање медијске услуге и поступању по пријави промене 

власничке структуре 

Имајући у виду напред наведено, предлог Правне службе је да: 

 

Савет Регулатора именује представника за Радну групу за израду Четвртог 

периодичног извештаја о примени Међународног пакта о грађанским и политичким 

правима и донесе одлуку: 

Упутити допис Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

РС у којем ће се навести да према матрици за израду Четвртог периодичног извештаја 

о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима, Регулатор не 

може бити орган надлежан за спровођење препорука из кластера 15. (Владавина права), 

те да Регулатор треба бити означен као орган надлежан за спровођење препорука из 

кластера 39. (в) Слобода изражавања, сходно одредбама члана 105. Закона о 

електронским медијима и Правилника о поступку издавања сагласности на акт о 

преносу дозволе за пружање медијске услуге и поступању по пријави промене 

власничке структуре. 

Предлог је да се именује Тамара Плећевић, виши правни саветник, која ради на 

пословима заштите људских и мањинских права и правима националних мањина. 

Члан Савета Јудита Поповић изнела је свој став да РЕМ јесте један од органа 

надлежан за спровођење препорука из кластера 15, те да се стога не слаже са правним 

тумачењем Стручне службе.  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Именује се Тамара Плећевић, виши правни саветник, која ради на пословима 

заштите људских и мањинских права и правима националних мањина за представника 

за Радну групу за израду Четвртог периодичног извештаја о примени Међународног 

пакта о грађанским и политичким правима и донесе одлуку. 

 

Упутити допис Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

РС у којем ће се навести да према матрици за израду Четвртог периодичног извештаја 

о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима, Регулатор не 

може бити орган надлежан за спровођење препорука из кластера 15. (Владавина права), 

те да Регулатор треба бити означен као орган надлежан за спровођење препорука из 

кластера 39. (в) Слобода изражавања, сходно одредбама члана 105. Закона о 

електронским медијима и Правилника о поступку издавања сагласности на акт о 

преносу дозволе за пружање медијске услуге и поступању по пријави промене 

власничке структуре. 

 

Седница завршена у 12 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

  

Драгана Таљић  

 ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 


