
 

 

 

 

Број: 01-203/22 

Датум: 03.03.2022. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 411. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет Регулатора), одржане 07. фебруара 2022. године, са почетком у 

13 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, чланица Савета 

5. Радоје Кујовић, члан Савета 

6. Александар Витковић, члан Савета 

7. Вишња Аранђеловић, чланица Савета 

8. Милорад Вукашиновић, члан Савета 

9. Божидар Зечевић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

Седницом је председавала председница Савета, Оливера Зекић, која је 

констатовала да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.  

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање Нацрта правилника о начину извршавања обавеза јавних 

медијских сервиса током изборне кампање и Извештаја са јавне 

расправе и доношење одлуке;  

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

вези са емисијом „Фикус за шефа“ из серијала „Јунаци доба злог“, 

емитоване дана 19. јануара 2022. године, од 20:00 до 21:30 часова у 

програму Adria News S.a.r.l., L-1543 Luxembourg, Велико војводство 

Луксембург – ТВ Н1 и доношење одлуке;   

4. Разматрање Извештаја Правне службе о одређивању лица задуженог за 

родну равноправност и доношење одлуке;  

5. Разматрање измена и допуна Колективног уговора код Послодавца и 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и 
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задатака Републичке радиодифузне агенције, а у вези са одређивањем 

лица задуженог за родну равноправност и доношење одлуке;   

6. Разматрање захтева ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд – Arena 

sport 5 за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на 

основу захтева и доношење одлуке;  

7. Разматрање промене власничке структуре ПМУ Телевизија Галаксија 

32 д.о.о., Чачак - ТВ Галаксија 32 без претходне сагласности Регулатора 

и доношење одлуке; 

8. Разматрање промене власничке структуре ПМУ Информативни центар 

д.о.о., Прибој - ТВ Прибој без претходне сагласности Регулатора и 

доношење одлуке;  

9. Разматрање захтева ПМУ М о.д., Врање – Радио Фокус Плус 101,7 за 

обуставу поступка престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата сходно одредби члана 89. став 1. тачка 1) Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;   

10. Разматрање извештаја о покретању поступка престанка важења 

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

Шабац д.о.о., Шабац - Радио Шабац 103,7, сходно одредби из члана 89. 

став 1. тачка 11) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

11. Разматрање захтева ПМУ Локалне демократске идеје, Ниш - TV Jumbo 

о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата, сходно члану 89. став 1. тачка 3) Закона о електронским 

медијима и доношење одлуке;   

12. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код 

комерцијалних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за 

пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-

Телевизија Србије (РТС) за месец децембар 2021. године и доношење 

одлуке;  

13. Поновно разматрање и доношење одлуке по захтеву Радио-телевизија 

Војводине“, Нови Сад - РТВ 2 за утврђивање права обавезног преноса и 

доношење одлуке; 

14. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге Колортон принт д.о.о., Београд - Radio Cherry 88,5 КР5-

1/19;  

15. Разматрање предлога Финансијске службе о подношењу предлога за 

извршење на основу извршне исправе против Nova.rs television д.о.о. – у 

стечају, Београд – Нова.рс-кабл и доношење одлуке;   

16. Разматрање пријаве Nova showtime д.о.о., Зајечар – Радио Нова 90,8 за 

издавање дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева и 

доношење одлуке;  

 

  

1. Усвајање дневног реда 

 

Након разматрања предложеног дневног реда, Савет је једногласно усвојио 

дневни ред за 411. ванредну седницу. 
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2. Разматрање Нацрта правилника о начину извршавања обавеза јавних 

медијских сервиса током изборне кампање и Извештаја са јавне 

расправе и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Предлог Правилника о начину извршавања обавеза јавних медијских 

сервиса током изборне кампање и Извештај са јавне расправе. 

 

  

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

вези са емисијом „Фикус за шефа“ из серијала „Јунаци доба злог“, 

емитоване дана 19. јануара 2022. године, од 20:00 до 21:30 часова у 

програму Adria News S.a.r.l., L-1543 Luxembourg, Велико војводство 

Луксембург – ТВ Н1 и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Савет је донео одлуку да је повређен члан 27 Правилника о заштити људских 

права у области пружања медијских услуга. 

 

Налаже се стручној служби да упути Допис о утврђеним повредама Правилника 

и Извештај службе за надзор и анализу програма емитера достави Регулатору аудио-

визуелних медијских сервиса у Луксембургу (ALIA).  

 

  

4. Разматрање Извештаја Правне службе о одређивању лица задуженог за 

родну равноправност и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одређује се Сунчица Станковић Котарац за лице задужено за родну 

равноправност, сходно одредби из члана 64. Закона о родној равноправности. 

 

  

5. Разматрање измена и допуна Колективног уговора код Послодавца и 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и 

задатака Републичке радиодифузне агенције, а у вези са одређивањем 

лица задуженог за родну равноправност и доношење одлуке;  

 

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

 

Усваја се допуна Колективног уговора код Послодавца Регулаторног тела за 

електронске медије. 

 

Усвајају се измене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова и задатака Републичке радиодифузне агенције. 

 

  

6. Разматрање захтеву ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд – Arena 

sport 5, за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на 

основу захтева и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге, пружаоцу медијске услуге 

,,Arena Channels Group“ друштво са ограниченом одговорношћу Београд – Arena sport 

5, бр. К 182-5 од 07.02.2014. године,  сходно члану 88. Закона о електронским 

медијима. 

 

  

7. Разматрање промене власничке структуре ПМУ Телевизија Галаксија 

32 д.о.о., Чачак - ТВ Галаксија 32 без претходне сагласности Регулатора 

и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге ТВ Галаксија 32, којим ће се 

обавестити да је према одредби из члана 105. став 1. Закона о електронским медијима, 

ималац дозволе за пружање медијске услуге дужан да сваку промену власничке 

структуре у основном капиталу (промена оснивача или промена висине учешћа 

оснивача у капиталу), претходно пријави Регулатору у писменој форми и да ће Савет 

Регулатора убудуће, у случају непријављивања промене власничке структуре 

Регулатору, покренути поступак за изрицање мера, у складу са чланом 28. Закона о 

електронским медијима. 

 

  

8. Разматрање промене власничке структуре ПМУ Информативни центар 

д.о.о., Прибој - ТВ Прибој без претходне сагласности Регулатора и 

доношење одлуке;  

 

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

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Информативни центар д.о.о.,Трг 

ФАПА-а бб, Прибој  којим ће обавестити истог да је према одредби из члана 105. став 

1. Закона о електронским медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/2014), ималац 

дозволе за пружање медијске услуге дужан да сваку промену власничке структуре у 

основном капиталу (промена оснивача или промена висибне учешћа оснивача у 

капиталу), претходно пријави Регулатору у писменој форми. Савет Регулатора ће 

убудуће, у случају непријављивања промене власничке структуре Регулатору, 

покренути поступак изрицања мера у складу са чланом 28. Закона о електронским 

медијима. 

 

  

9. Разматрање захтева ПМУ М о.д., Врање – Радио Фокус Плус 101,7 за 

обуставу поступка престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата сходно одредби члана 89. став 1. тачка 1) Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на које је  

издата покренут за пружаоца медијске услуге Предузеће за производњу, промет и 

услуге М о.д. Врање, ул. Херцеговачка бр. 13 – Радио Фокус Плус 101,7,  због 

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

 

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

издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за производњу, промет и услуге М о.д. 

Врање, ул. Херцеговачка бр. 13 – Радио Фокус Плус 101,7, због постојања разлога из 

члана 99. Закона о електронским медијима. 

 

Позвати представника пружаоца медијске услуге Предузеће за производњу, 

промет и услуге М о.д. Врање, ул. Херцеговачка бр. 13 – Радио Фокус Плус 101,7 на 

седницу Савета Регулаторног тела за електронске медије ради изјашњења о чињеници 

која је била основ за покретање поступка престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата. 

 

  

10. Разматрање извештаја о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата ПМУ Радио-телевизија Шабац 

д.о.о., Шабац - Радио Шабац 103,7, сходно одредби из члана 89. став 1. 

тачка 11) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

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

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге према 

пружаоцу  медијске услуге Радиодифузном предузећу Радио-телевизија Шабац д.о.о. 

Шабац, ул. Кнеза  Лазара бр.1- Радио Шабац 103,7. 

 

Позвати представника пружаоца медијске услуге Радиодифузног предузећа 

Радио-телевизија Шабац д.о.о. Шабац, ул. Кнеза Лазара бр.1- Радио Шабац 103,7,  на 

седницу  

Савета Регулатора ради изјашњења о околностима које су биле основа за 

покретање поступка. 

 

  

11. Разматрање захтева ПМУ Локалне демократске идеје, Ниш - TV Jumbo 

о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата, сходно члану 89. став 1. тачка 3) Закона о електронским 

медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе за пружање медијске услуге, бр. 

К199-1 од 12.02.2015. године ПМУ Локална демократска идеја, Ниш- TV Jumbo, пре 

истека времена на који је издата сходно члану 89. став 1. тачка 3) Закона о 

електронским медијима.  

 

Позвати представника ПМУ Локална демократска идеја, Ниш - TV Jumbo на 

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

покретање поступка. 

 

  

12. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код 

комерцијалних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за 

пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-

Телевизија Србије (РТС) за месец децембар 2021. године и доношење 

одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка ПМУ Pink Media Group 

д.о.о., Београд - ТВ Пинк, Б92 а.д., Београд - ТВ Б92, Прва телевизија д.о.о., Београд - 

Прва, Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV у вези са повредама одредби 

члана 12; 29.1.1; 29.1.2; 32; 33.4; 34.1.2; 34.4; 35.1; 37.3; 46.3.3; 46.5; 65.2; 66.4 Закона о 

електронских медија за месец децембар 2021. године. 
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13. Поновно разматрање и доношење одлуке по захтеву Радио-телевизија 

Војводине“, Нови Сад - РТВ 2 за утврђивање права обавезног преноса и 

доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поништава се Одлука Савета тела за електронске медије бр.05-2147/21/22-4 од  

14. јануара 2022. године. 

 

Утврђује се  обавезан пренос медијског садржаја пружаоца медијске услуге 

Јавна медијска установа „Радио-телевизија Војводине“ из Новог Сада, Каменички пут 

бр.45- РТВ 2 ради остваривања јасно одређених циљева од јавног интереса у области 

јавног информисања, локацији Дели Јован (имајући у виду покривеност од стране 

оператора и квалитета емитованог сигнала) будући да медијски садржај Јавна медијска 

установа „Радио-телевизија Војводине“ из Новог Сада, Каменички пут бр.45- РТВ 2  

као општа медијска услуга испуњава опште интересе информисања грађана (односно 

припадника националне мањине) на наведеном подручју. 

 

Упућује се се захтев Регулаторној агенцији за електронске комуникације и 

поштанске услуге из Београда, ул. Палмотићева бр.2 да одреди оператора електронске 

комуникационе мреже за дистрибуцију и емитовање медијских садржаја,  који је дужан 

да преноси медијски садржај Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ из 

Новог Сада, Каменички пут бр.45- РТВ 2 на подручју које покрива емисиона локација 

Дели Јован. 

 

  

14. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

за пружање медијске услуге ПМУ Колортон принт д.о.о., Београд - Radio 

Cherry 88,5 КР5-1/19;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

Утврђује се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге радија  коју је 

дужан да плаћа пружалац медијске услуге „Колортон принт“ д.о.о. из Београда, Алексе 

Ненадовића 19-21, III спрат –Radio Cherry 88,5, МБ 20059087, бр. Дозволе за пружање 

медијске услуге 560/2022, почев од 07.02. 2022. године па убудуће док за то постоје 

законски услови, у укупном износу од 2.073.858,75  динара 

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

плати за првих шест месеци пружања медијске услуге 1/2 годишње накнаде за 

пружање медијске услуге из става 1. изреке решења, умањену за износ депозита,тако 

да је потребно да уплати износ од 518.532,93 динара  у року од осам дана од дана 

пријема дозволе за пружање медијске услуге и овог решења, на рачун Регулаторног 
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тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања: Уплата 

шестомесечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог решења   

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

почев од 07.02.2022. године плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање 

медијске услуге из става 1. изреке решења, и то у износу од   172.821,56 динара до 

петог у месецу за текући месец, на рачун Регулаторног тела за електронске медије 840-

978627-49, са назнаком – сврха плаћања: Уплата месечне накнаде за пружање медијске 

услуге и позивом на број овог решења. 

 

  

15. Разматрање предлога Финансијске службе о подношењу предлога за 

извршење на основу извршне исправе против Nova.rs television д.о.о. – у 

стечају, Београд – Нова.рс-кабл и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се предлог за извршење на основу извршне исправе против Nova.rs 

television doo – у стечају, Београд – Нова.рс - кабл.  на износ од 564.099,47 динара. 

 

  

16. Разматрање пријаве Nova showtime д.о.о., Зајечар – Радио Нова 90,8 за 

издавање дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева и 

доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева путем 

електронске комуникационе мреже (осим терестричке) Nova showtime d.o.o., Зајечар – 

Радио Нова 90,8. 

 

Седница завршена у 13.30 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 


