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I ПРАВНИ ОКВИР
Регулаторно тело за електронске медије (у даљем тексту: Регулатор), основано
Законом о електронским медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014 и 6/2016), је самостална
независна регулаторна организација са својством правног лица.
На основу члана 114. Закона о електронским медијима (у даљем тексту: ЗЕМ)
Републичка радиодифузна агенција основана Законом о радиодифузији, даном ступања
на снагу ЗЕМ-а, наставља са радом као Регулатор, запослени у Републичкој
радиодифузној агенцији настављају са радом као запослени у Регулатору на пословима
на којима су радили, а чланови Савета Републичке радиодифузне агенције настављају са
радом као чланови Савета Регулатора.

II ДЕЛОКРУГ РАДА РЕГУЛАТОРА
На основу члана 22. ЗЕМ Регулатор:
1) утврђује Предлог стратегије развоја медијске услуге радија и аудио визуелних
медијских услуга у Републици Србији, и доставља је, поштујући законом
предвиђену процедуру, Влади на усвајање;
2) доноси Статут;
3) доноси општа подзаконска акта предвиђена законом;
4) издаје дозволе за пружање медијске услуге телевизије и линеарне медијске
услуге радија;
5) ближе уређује поступак, услове и критеријуме за издавање дозвола у складу
са одредбама овог закона и прописује образац и садржину те дозволе;
6) издаје одобрења за пружање медијске услуге на захтев и ближе уређује
поступак издавања одобрења;
7) води Регистар медијских услуга и евиденцију пружалаца медијских услуга (у
даљем тексту: ПМУ) на захтев;
8) контролише рад ПМУ и стара се о доследној примени одредаба ЗЕМ;
9) изриче мере пружаоцима медијских услуга у складу са ЗЕМ;
10) прописује правила која су обавезујућа за ПМУ, а посебно она којима се
обезбеђује спровођење Стратегије;
11) одлучује о пријавама у вези са програмским деловањем ПМУ;
12) ближе утврђује логичку нумерацију канала;
13) даје мишљење надлежним државним органима у вези са приступањем
међународним конвенцијама које се односе на област пружања медијских
услуга;
14) даје иницијативу за доношење и измену закона, других прописа и општих
аката ради ефикасног обављања послова из свог делокруга рада;
15) утврђује ближа правила која се односе на програмске садржаје, а у вези са
заштитом достојанства личности и других личних права, заштитом права
малолетника, забраном говора мржње и др;
16) врши анализе релевантног медијског тржишта, у сарадњи са телом надлежним
за заштиту конкуренције, у складу са методологијом прописаним актом који
доноси Регулатор;
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17) врши истраживања потреба корисника медијских услуга и штити њихове
интересе;
18) сарађује и координира свој рад са телом надлежним за електронске комуникације и
телом надлежним за заштиту конкуренције, као и са другим регулаторним
телима у складу са овим законом;
19) подстиче очување и заштиту српске културе и језика, као и културе и језика
националних мањина;
20) подстиче унапређење доступности медијских услуга особама са
инвалидитетом;
21) подстиче развој стваралаштва у области радија, телевизије и других аудиовизуелних медијских услуга у Републици Србији;
22) подстиче развој професионализма и високог степена образовања запослених у
електронским медијима у Републици Србији, као и унапређење уређивачке
независности и аутономије ПМУ;
23) обавља и друге послове у складу са законом.
Послове из тачака 3), 4), 5), 6), 9), 10), 12) и 15) овог члана Регулатор обавља као
поверене послове.

III ОРГАНИ РЕГУЛАТОРА И ЗАСТУПАЊЕ
Органи Регулатора су:
1) Савет и
2) председник Савета
1) САВЕТ
Савет има девет чланова који се бирају из редова угледних стручњака из области
које су од значаја за обављање послова из надлежности Регулатора (медијски стручњаци,
економисти, инжењери телекомуникација и сл.).
Овлашћење и дужност да предлажу чланове Савета имају:
1) надлежни одбор Народне Скупштине, који, као овлашћени предлагач, има
право да предлаже два кандидата за чланове Савета, водећи рачуна о
равномерној територијалној заступљености кандидата;
2) надлежни одбор Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
3) универзитети акредитовани у Републици Србији заједничким договором;
4) удружења издавача електронских медија чији чланови имају најмање 30
дозвола за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга и удружења
новинара у Републици Србији од којих свако понаособ има најмање 500
чланова, а регистрована су најмање три године пре расписивања јавног позива
заједничким договором;
5) удружења филмских, сценских и драмских уметника и удружења композитора
у Републици Србији, ако су регистрована најмање три године пре
расписивања јавног позива заједничким договором;
6) удружења чији су циљеви остваривање слободе изражавања и заштита деце,
ако су регистрована најмање три године пре дана расписивања јавног позива а
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имају најмање три реализована пројекта у овој области у последње три године
заједничким договором;
7) национални савети националних мањина, заједничким договором;
8) цркве и верске заједнице, заједничким договором.
Рад Савета је јаван.
Савет ради у кворуму који чине најмање пет чланова, а одлуке се доносе већином
гласова укупног броја чланова, осим ако је ЗЕМ или Статутом одређено да се одлучује
двотрећинском већином.
Чланови Савета, предложени и изабрани у складу са законском процедуром, су:
 Александра Јанковић члана Савета изабрана 03. марта 2016. године одлуком
Народне скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 20/16), на
предлог овлашћеног предлагача цркви и верске заједнице;
 Оливера Зекић за члана Савета изабрана 24. јула 2015. године одлуком
Народне Скупштине РС („Сл. гласник РС“, бр. 65/15), на обједињени предлог
осам посланичких група;
 Милош Рајковић за члана Савета изабран је 05. маjа 2011. године одлуком
Народне скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 30/115) на
предлог овлашћеног предлагача Одбора за културу и информисање Народне
скупштине;
 Божидар Николић за члана Савета изабран је 05. маjа 2011. године одлуком
Народне скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 30/115) на
предлог овлашћеног предлагача Одбора за културу и информисање Народне
скупштине;
 Слободан Вељковић за члана Савета изабран је 05. маjа 2011. године
одлуком Народне скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 30/115)
на предлог овлашћеног предлагача Одбора за културу и информисање
Народне скупштине;
 проф. мр Горан Пековић за члана Савета изабран је 11. децембра 2009.
године одлуком Народне скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр.
104/09) на предлог овлашћеног предлагача домаћих невладиних организација
и удружења грађана која се превасходно баве заштитом слободе говора,
заштитом права националних и етничких мањина и заштитом права деце, а
поново је изабран 14. октобра 2016. године одлуком Народне скупштине
Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 85/16) на предлог удружења издавача
електронских медија и удружења новинара у Републици Србији;
 Ђорђе Возаревић за члана Савета изабран је 14. октобра 2016. године
одлуком Народне скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 85/16)
на предлог надлежног одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине и
 Радоје Кујовић за члана Савета изабран је 27. децембра 2016. године
одлуком Народне скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 106/16)
на предлог удружења чији су циљеви остваривање слободе изражавања и
заштита деце.
У току 2016. мандат у Савету истекао је:


Гордани Суши (члан Савета у периоду од 23. марта 2010. до 23. марта 2016.
године);
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Горану Караџићу (први пут за члана Савета изабран је 18. фебруара 2005.
године, а 29. децембра 2009. године је реизабран на период од шест година
(„Сл. гласник РС“ бр. 111/09). Од 30. маја 2014. године до 10. фебруара 2016.
године обављао је функцију председника Савета) и
Митрополиту загребачко-љубљанском, др Порфирије Перић (за члана
Савета изабран 18. фебруара 2005. године одлуком Народне скупштине
Републике Србије, а реизабран на период од шест година, 29. децембра 2009.
године („Сл. гласник РС“ бр. 111/09). За председника Савета први пут је
изабран 29. јула 2008. године, а реизабран 29. фебруара 2010. године. Ову
функцију је обављао до 30. маја 2014, када је, због преласка на нову дужност
Митрополита загребачко-љубљанског поднео оставку. Функцију члана Савета
обављао је до истека мандата 18. фебруара 2016. године).

2) ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Председник Савета представља и заступа Регулатора, руководи радом Савета,
потписује одлуке Савета и стара се о њиховом извршавању, одговара за пословање и
законитост рада Регулатора, стара се о обезбеђењу јавности рада Регулатора и обавља
друге послове утврђене законом. У случају спречености председника Савета, Регулатора
представља и заступа заменик председника.
Чланови Савета, из својих редова, двотрећинском већином гласова укупног броја
чланова бирају председника и заменика председника.
Горан Петровић први пут је за члана Савета изабран 31. марта 2011. године
одлуком Народне скупштине Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 23/11) на предлог
овлашћеног предлагача Конференције универзитета Србије, а реизабран је Одлуком
Народне скупштине Републике Србије 27. децембра 2016. године („Сл. гласник РС“ бр.
106/16) на предлог универзитета акредитованих у Републици Србији. 30. маја 2014.
године изабран је за заменика председника Републичке радиодифузне агенције. Одлуком
Савета број 01-395/16 од 10. фебруара 2016. године овлашћен је да од 18. фебруара 2016.
године до избора новог председника Савета има сва права и обавезе председника Савета.
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КОНТАКТИ ЧЛАНОВА САВЕТА
Име и презиме

телефон/факс

електонска пошта

Горан Петровић, заменик
председника
Александра Јанковић

Тел: 011/2028-700
Факс: 011/2028-745
Тел: 011/2028-700
Факс: 011/2028-745
Тел: 011/2028-700
Факс: 011/2028-745
Тел: 011/2028-700
Факс: 011/2028-745
Тел: 011/2028-700
Факс: 011/2028-745
Тел: 011/2028-700
Факс: 011/2028-745
Тел: 011/2028-700
Факс: 011/2028-745
Тел: 011/2028-700
Факс: 011/2028-745
Тел: 011/2028-700
Факс: 011/2028-745

goran.petrovic@rem.rs

Оливера Зекић
проф. Горан Пековић
Ђорђе Возаревић
Милош Рајковић
Слободан Вељковић
Божидар Николић
Радоје Кујовић

aleksandra.jankovic@rem.rs
оlivera.zekic@rem.rs
goran.pekovic@rem.rs
djordje.vozarevic@rem.rs
milos.rajkovic@rem.rs
slobodan.veljkovic@rem.rs
bozidar.nikolic@rem.rs
radoje.kujovic@rem.rs

IV РАД САВЕТА
1) СЕДНИЦЕ САВЕТА
Током 2016. године Савет је одржао укупно 44 седницe и то: 17 редовних и 27 ванредних.
Донето је укупно 1128 одлука.

2) ОДЛУКЕ САВЕТА
2.1. Издавање дозволе за пружање медијских услуга

Дозволе за пружање медијских услуга издају се на основу спроведеног јавног
конкурса и на захтев пружаоца медијских услуга.
У 2016. години Савет је издао 59 дозволa на захтев следећим ПМУ:
1.
Дијана Станковић пр производња и емитовање телевизијског и радио
програма телевизија и радио ЛАВ ПЛУС, Ужице-ТВ Лав УЕ
2.
TV JEDINSTVO MEDIA TEAM д.о.о.,, Нови Пазар-ТВ Јединство
3.
VTV COMNET д.о.о.,, Суботица-ТВ НОви Бечеј
4.
VTV COMNET д.о.о.,, Суботица-ТВ Бачка
5.
Друштво
са
ограниченом
одговорношћу
ИНФОРМАТИВНО
ПРОПАГАНДНИ ЦЕНТАР КУЛА, Кула-Q
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

INFORMATIVNI PRESS CENTAR OPŠTINE VLADIČIN HAN д.о.о.,,
Владичин Хан-ТВ Хан
Предузеће ТВ-5 д.о.о.,, Ужице-Телевизија 5 плус,
РАДИО БИСЕР д.о.о., привредно друштво за саобраћај, трговину,
издаваштво и радио телевизијске активности, Пожаревац-ТВ Бисер
ВРАЊСКА ПЛУС д.о.о.,, Врање-ТВ Врањска плус
Ивана Ђорђевић Методиев пр агенција за кинематографску и телевизијску
продукцију NIBOI, Врање-ТВ Инфо Кодал
Привредно друштво за маркетинг видео продукцију и услуге KITCHEN TV
д.о.о., Београд-Стари Град- Kitchen TV
Друштво за радио и телевизијске активности KOPERIKUS CABLE
NETWORK д.о.о.,, Ниш- TV K::CN Jug
Друштво за радио и телевизијске активности KOPERIKUS CABLE
NETWORK д.о.о.,, Ниш- TV K::CN Istok
Друштво за радио и телевизијске активности KOPERIKUS CABLE
NETWORK д.о.о.,, Ниш- TV K::CN Sever
Друштво за радио и телевизијске активности KOPERIKUS CABLE
NETWORK д.о.о.,, Ниш- TV K::CN Zapad
Слађана Котуровић пр производња и емитовање тв програма НД САТ,
Рашка- НД САТ
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПАНЧЕВО д.о.о.,, Панчево-ТВ Панчево
Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и телевизијску делатност
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РУБИН, Крушевац-ТВ Рубин
GRAND PRODUCTION д.о.о.,, Београд-Grand 2
Момчило Јањић предузетник производња и дистрибуција тв програма, ЉигТВ Љиг инфо
Друштво за информисање и комуникације ИНФО РАС д.о.о.,, Београд-ТВ
Рас
Предузеће за производњу, промет и услуге КЛИК-КОМЕРЦ д.о.о.,, АриљеТВ Клик
Радио дифузно предузеће Б92 ад, Београд (Земун)-Б92
Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и телевизију РТВ
КЛАДОВО, Кладово-ТВ Кладово
Д.о.о., ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 9, Крагујевац-ТВ Канал 9
РАДИО ТВ ПОДРИЊЕ д.о.о.,, Лознице-ТВ Подриње
Радиодифузно предузеће РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ШАБАЦ д.о.о.,, Шабац-ТВ
Шабац
Д.о.о., за радио и телевизију Ф КАНАЛ, Зајечар-ТВ Ф Канал
ЈET-COMPANY д.о.о., за телекомуникације, развој и пројектовање,
Кикинда-ТВ ВК,
Радиодифузно привредно друштво РАДИО С д.о.о.,, Београд-Радио С ТВ
Предузеће за услуге и информисање ЕКРАН ОД ЕНВЕР ИСЛАМОВИЋ и
др., Нови Пазар-Санџак ТВ
Предузеће за производњу, промет и услуге М од, Врање-Телевизија Фокус
Удружење НОВИ КНЕЖЕВАЦ И ОКОЛИНА, Нови Кнежевац-НК Инфо
Друштво са ограниченом одговорношћу за маркетинг и услуге РАДИО ЛАВ,
Вршац-ТВ Лав
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА БРУС д.о.о.,, БрусТВ Брус
Прва телевизија д.о.о.,, Београд-Prva World
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38.
39.
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52.
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54.
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57.
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Јосип Швец предузетник рекламна агенција BAPNET, Бачка Паланка-Bapnet
Радио телевизија Врање д.о.о.,, Врање-ТВ Врање,
Предузеће за информисање и маркетинг PINK INTERNACIONAL
COMPANY друштво са ограниченом одговорношћу, Београд-ТВ Пинк
РТВ ЕНИГМА д.о.о.,, Пријепоље-ТВ Енигма
НС-АС д.о.о., производња, трговина и услуге, Нови Сад- Радио АС ФМ
Привредно друштво ПРОДУЦЕНТИ д.о.о.,, Београд-03,
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА БУЈАНОВАЦ д.о.о.,, Бујановац-ТВ Бујановац,
Радио дифузно друштво РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА АС д.о.о.,, Шабац-ТВ АС
Привредно друштво ПРОДУЦЕНТИ д.о.о.,, Београд-MTS,
Предузеће за информисање РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СТАРА ПАЗОВА д.о.о.,,
Стара Пазова- РТВ СП
ТЕЛЕВИЗИЈА ПАРТИЗАН друштво са ограниченом одговорношћу,
Београд-ТВ Партизан
Друштво са ограниченом одговоношћу LASER VISION, Сврљиг-ТВ Ласер
Привредно друштво РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ
НОВОСТИ д.о.о.,, Краљево-ТВ Краљево
РТВ ГОЛИЈА д.о.о.,, Ивањица-ТВ Голија
IDJVIDEOS д.о.о.,, Београд-IDJTV
Д.о.о., за информисање и издавачку делатност МЕДИЈА ЦЕНТАР, ОџациКанал 25
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА МАЈДАНПЕК д.о.о.,, Мајданпек-Т1
Предузеће КОНЗУМ ЛАВ д.о.о.,, Ужице-ТВ Лав плус
ИНФО ЦЕНТАР д.о.о.,, Тутин- Санџачка ТВ мрежа
Прва телевизија д.о.о.,, Београд-Prva Max,
Друштво са ограниченом одговорношћу P KANAL, ПИРОТ-ТВ Пи канал
Друштво са ограниченом одговорношћу ТЕЛЕВИЗИЈА ВАЉЕВО ПЛУС,
Ваљево-ТВ Ва плус
Друштво са ограниченом одговорношћу ISTOK COMPANY, Салаш-ТВ
Исток

2.2. Продужење дозвола за пружање медијских услуга
Дозволе за емитовање програма продужене су следећим ПМУ:
1.
Приватно предузеће за производњу, промет и услуге BUKOVAČACOMPANY д.о.о.,, Нова Варош-Радио Златар
2.
Д.о.о., за промет и услуге 96, Чачак-Радио 96,
3.
РАДИО ФРУШКА ГОРА д.о.о., за информативну, маркетиншку и забавну
делатност, Рума-Радио Фрушка Гора 105,0
4.
Радиодифузно предузеће РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ШАБАЦ д.о.о.,, ШабацРадио Шабац,
5.
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВРАЊЕ д.о.о.,, Врање-Радио Ваљево 95,8
6.
СУРДУЛИЧКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о.,, Сурдулица-Радио Голд 102,8,
7.
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СУНЦЕ д.о.о.,, Аранђеловац-Радио Сунце 100,3
8.
Друштво са ограниченом одговорношћу радио и телевизијске делатности
МЛАВА-МЕДИЈА, Петровац на Млави-Радио Млава
9.
Предузеће за информисање РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СТАРА ПАЗОВА д.о.о.,,
Стара Пазова-Радио Стара Пазова 91,5
10. Д.о.о., РАДИО 9, Крагујевац-Radio 9 Naxi 95,9
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Предузеће за радио емитовање РАДИО 34 д.о.о.,, Крагујевац-Радио 34 88,9
Предузеће за емитовање и реализацију РТВ програма ZOANA PRES д.о.о.,,
Сомбор-Радио Фортуна 106,6
РАДИО СУБОТИЦА-SZABADKAI д.о.о.,, Суботица-Радио Суботица 104,4
Приватно предузеће за маркетинг и друге услуге у области промета роба и
услуга JUTRO PRODUCTION д.о.о.,, Чачак-Радио Озон ФМ 98,3
Д.о.о., за радио и телевизију Ф-КАНАЛ, Зајечар-Радио Ф 90,8
Привредно друштво са ограниченом одговорнишћу РАДИО-АНТЕНА,
Вршац-Радио Антена 013 94,0,
Радиодифузно друштво ОК РАДИО д.о.о.,, Врање-OK Naxi radio 98,2
Предузеће за издавачку делатност, радио и телевизију МЕЛОС д.о.о.,,
Краљево-Радио Мелос 107,0
Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и телевизијску делатност
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РУБИН, Крушевац-Рубин Радио 92,2,
Предузеће за радиодифузну делатност и маркетниг RADIO SEVEN д.о.о.,,
Ниш-Радио Тди Севен 88,8,
БАНКЕР д.о.о.,, Ниш-Naxi Banker radio 98,3,
Привредно друштво за радио-телевизијске активности РАДИО ДЕДАЛ
д.о.о.,, Гроцка-Naxi Dedal radio 88,10,
Епархија бачка Српске православне цркве, Суботица-Радио Славословље
90,7
Друштво за телекомуникације, трговину и услуге АСТЕРИАС д.о.о.,, Нови
Кнежевац-Radio Naxi Max 106,6,
Епархија бачка Српске православне цркве, Нови Сад-Радио Беседа 91,8
Епархија бачка Српске православне цркве, Нови Сад-Радио Благовесник 95,7
Епархија бачка Српске православне цркве, Нови Сад-Радио Тавор 95,1,
Удружење грађана РОМСКИ ЦЕНТАР ЗА ДЕМОКРАТИЈУ, Ваљево- Радио
Точак 103,5
ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР д.о.о.,, Бачка Топола-Радио Регије 107,9,
РАДИО-СТУДИО НЕШВИЛ привредно друштво за производњу, промет и
информације д.о.о.,, Богатић-Радио Нешвил 102,2
Радио Љубав д.о.о., Јагодина-Радио Љубав 96,6,
Предузеће за информисање и маркетинг СТУДИО МАГ д.о.о.,, ОбреновацРадио Маг 102,9
Асоциајција удружења и невладиних организација РТВ Нишава, Ниш-Радио
Нишава,
Предузеће за промет, услуге и телекомуникације и маркетинг РАДИОВЛАДИМИРЦИ д.о.о.,, Владимирци-Радио Владимирци 89,5
Привредно друштво за радио дифузију ХИТ д.о.о.,, Пожаревац-Радио Хит
105,
Предузеће за производњу, трговину и услуге CONTEXT д.о.о.,, ГроцкаРадио Пулс Гроцка 88,7
Предузеће за производњу, промет и услуге М од, Врање-Radio Fokus Plus
101,7
Радио телевизија Мајданпек д.о.о., Мајданпек- Радио Мајданпек 89,0
Радиодифузно предузеће ЕМА ТРАЈКОВИЋ ОЛИВЕР И ОРТАЦИ од,
Бујановац-Радио Ема 88,5
Предузеће за производњу, инжењеринг, услуге и промет ALPE SYSTEM
д.о.о.,, Трстеник- Радио Флеш 96,5
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ДИСКОС друштво са ограниченом одговорношћу за издавање и производњу
носача звука и слике, Александровац-Радио Дискос 98,2
Информативно предузеће РЕЧ ПОМОРАВЉА д.о.о.,, Велика Плана-Радио
Плана 90,4
YU ECO д.о.о.,, Суботица-Радио Yu Eco 100,6
Друштво са ограниченом одговорношћу РАДИО ЧАЧАК, Чачак-Радио
Чачак 103,8
РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА ТРСТЕНИК д.о.о.,, Трстеник –Радио Трстеник 94,2
Друштво са ограниченом одговорношћу ИН РАДИО, Нови Сад-РТИ ФМ
101,1
Информативни Центар Оџаци д.о.о., Оџаци- Радио Оџаци 107,4
Установа за информативну делатност Нова Радио Телевизија Босилеград,
Босилеград-Радио Босилеград 89,1
АТОМ-ЗОНА д.о.о.,, Разбојна-Радио Зона 96,0
Привредно друштво RADIOМАX д.о.о.,, Златибор-Radio Max 95,0
Предузеће за производњу, трговину и услуге СОФТИЋ друштво са
ограниченом одговорношћу, Тутин-Радио РС 95,1
РТВ продукција и маркетинг УБ КОМПАНИ д.о.о.,, Београд- Радио Уб 93,1
ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР д.о.о.,, Прибој-Радио Коран 88,7
PALLAS PRODUCTION д.о.о., предузеће за телекомуникације и радио и
телевизијске активности, Банатско Велико Село-Pallas radio 94,
Предузеће за радиодифузију и маркетинг РАДИО САН д.о.о.,, Ужице-Сан
радио 107,0
Информативно предузеће БЦ ИНФО д.о.о.,, Бела Црква-Радио Бела Црква
92,4
ПЛАНЕТА 21000 д.о.о., за производњу и емитовање радио и тв програма
експорт-импорт и услуге, Нови Сад- Naxi Planeta radio 100,6
Предузеће за радио и телевизију РАДИО АНТЕНА 037 д.о.о.,, КрушевацРадио Антена 037 91,3
РТВ СИГНАЛ-НС д.о.о.,, Нови Сад-Радио Сигнал 98,8
Друштво за радио и дифузију ТИМ РАДИО д.о.о.,, Прњавор-Тим радио 97,4
БАЛТАЗАР д.о.о.,, Ниш-Радио Јат 90,5
РАДИО 5 д.о.о., за радио-дифузну делатност, Нови Сад-ТДИ радио 107,5
RADIO CITY од, Ниш-Radio City Niš 99,99
RADIO XANADU д.о.о.,, Чачак-Радио Клик ФМ 032 100,8
Развојни Центар Ром, Обреновац-Радио Ром 102,4
М31 друштво са ограниченом одговорнишћу, Ужице-Први Радио 98,7
Епархија нишка Српске православне цркве, Ниш-Радио Глас 92,0
Епархија милешевска Српске православне цркве, Пријепоље-Радио
Милешева 101,4
Епархија шумадијска Српске православне цркве, Крагујевац-Радио
Златоусти 90,5
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СМЕДЕРЕВО друштво са ограниченом
одговорношћу, Смедерево-Радио Смедерево 96,1
Производно услужно предузеће БИС-КОМЕРЦ д.о.о.,, Београд-Радио Бис
97,9
Друштво
са
ограниченом
одговорношћу
ИНФОРМАТИВНО
ПРОПАГАНДНИ ЦЕНТАР КУЛА, Кула-Q Radio 89,2
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ОЗОН друштво са ограниченом одговорношћу предузеће за радиодифузну
делатност, Сремска Митровица-Радио Озон 91,9
74. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ИНЂИЈА д.о.о.,, Инђија-Радио Инђија 96,0
75. ВАШ КЛАС д.о.о., друштво за радио актвиности, производњу, трговину и
услуге, Дрлупа-Радио Клас 90,8
76. RADIO STANICA NO LIMIT RADIO д.о.о.,, Сента- No Limit radio 91,1
77. Услужно трговинско предузеће СИТИ д.о.о.,, Свилајнац-Радио Чичица 89,1
78. Друштво са ограниченом одговорношћу за телекомуникације IN MAX,
Вршац-Muzički Radio Max 94,7
79. Радиодифузни центар католичке цркве РАДИО МАРИЈА, Нови Сад-Радио
Марија Нови Сад 90,0
80. Информативно-издавачки центар католичке цркве РАДИО МАРИЈА,
Сомбор-Радио Марија Сомбор 95,7
81. Информативно-издавачки центар католичке цркве РАДИО МАРИЈА,
Суботица-Радио Марија Суботица 90,7
82. Епархија ваљевска Српске православне цркве, Ваљево-Радио Источник 100,2
83. РАДИО ТВ ПОДРИЊЕ д.о.о., Лозница-Радио Подриње 97,8
84. Радио дифузно друштво ПЕТИЦА од, Коцељева-Радио Петица Коцељева
105,0
85. Предузеће за радиодифузију и телекомуникацију БУС друштво са
ограниченом одговорношћу, Ковин-Радио Бус 89,5
86. Радиодифузно друштво RSG MEDIA GROUP д.о.о.,, Крагујевац-Радио Стари
град 104,3
87. STEFAN STREET д.о.о.,, Апатин-Радио Дунав 98,7
88. Радио дифузно друштво БРАВО ПЛУС д.о.о.,, Крагујевац-Радио Браво ФМ
103,7
89. Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет роба и
услуга DANELLI, Алибунар-Радио Фар 96,7
90. Предузеће за производњу, промет и услуге ЛОТЕЛ д.о.о.,, Лозница-Рдио
Лотел 107,4
91. Привредно друштво БРАВО д.о.о.,, Пожаревац-Радио Браво 100,2
92. АКОРД д.о.о., предузеће за трговину и посредовање, Суботица-Први радио
103ФМ 103,0
93. Привредно друштво BOOM93 д.о.о.,, Пожаревац-Радио Boom 93 93,4
94. Друштво са ограниченом одговорношћу РАДИО САЈАМ, Нови Сад-Радио
Први 91,0
95. Друштво са ограниченом одговорношћу IMPRES, Бачка Топола-Радио Тренд
97,8
96. Привредно друштво за трговину, услуге и проток информација
ВИНОГРАДИНА д.о.о.,, Ваљево-Радио Кула 102,8
97. Друштво са ограниченом одговорношћи РАДИО 014, Ваљево-Радио 014 98,2
98. Друштво са ограниченом одговорношћу Информативно маркетиншко
друштво ВЕСТИ, Ужице-Радио Ужице 99,2
99. Друштво за маркетинг емитовање и продукцију радио и тв програма MEDIAPRESS д.о.о.,, Врњачка Бања-Радио Бања 2 100,
100. Д.о.о., ISTOK COMPANY, Салаш-Хит радио 102,7
101. Привредно друштво за инжењеринг, трговину и услуге ЕЛИПСА од,
Краљево-Бум Радио 108 87,6
73.
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102. ДАК предузеће за радио-телевизију и друге делатности д.о.о.,, ЋупријаРадио Дак 101,5
103. Ортачко друштво за емитовање радио и телевизијских програма ЖАРКО
ТИМОТИЈЕВИЋ И ДР. СЕЗАМ, Бор-Радио Сезам 91,3
104. Друштво са ограниченом одговорношћу за маркетинг и техничко пословне
услуге КРУНА, Јежевица-Радио Круна 89,6
105. Предузеће за производњу, промет и услуге и експорт-импорт GOGY д.о.о.,,
Горњи Милановац-Radio Gogy 95,8
106. Друштво са ограниченом одговорношћу РАДИО-АДА предузеће за
емитовање радио програма, Ада-Радио Ада 107,7
107. РАДИО СРЦЕ д.о.о., за услуге, рекламу и пропаганду, Прокупље-Радио
Срце 91,4
108. РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ-М друштво са ограниченом
одговорношћу, Параћин-Naxi Kanal M Radio 94,0
109. Предузеће за радио и телевизијске активности М&DJ COOL д.о.о.,, БеоградRadio Cool 107,7
110. INVITEM д.о.о.,, Каћ-Радио Југовић 88,2
111. Предузеће за услуге, промет и производњу BEMIN MJUZIKL 93 БРАНКО
ЈЕРКОВИЋ И ОСТАЛИ од, Ариље-Радио Ариље 93,0
112. Предузеће за радиодифузију САШКА РАДИО д.о.о.,, Мосна-Радио Сашка
98,3
113. Предузеће за услуге СРЕМСКИ РАДИО д.о.о.,, Шид-Сремски Радио 89,1
114. РАДИО ПОЖЕГА д.о.о.,, Пожега-Радио Пожега 94,7
115. Д.о.о., за производњу, услуге и трговину ЈЕЛИМИК експорт-импорт,
Јагодина-Radio Morava 91,9
116. Друштво са ограниченом одговорношћу за маркетинг, трговину и услуге
СТУДИО ЏОКЕР, Чачак-Joker Naxi radio 95,6
117. ANI PRESS д.о.о.,, Пирот-Naxi Plus Radio 103,3
118. Предузеће за услужну делатност од БУМ-ВИОРОВИЋ СЛАВИША И
ОСТАЛИ, Бољева-Радио Бум 96,5
119. РАДИО СРБОБРАН друштво са ограниченом одговорошћу за информисање,
Србобран-Радио Србобран 102,6
120. Предузеће за производњу, трговину и услуге РАДИО АМАРО д.о.о.,,
Сјеница-Радио Амаро 94,5
121. РАДИО ДОЊИ СРЕМ д.о.о.,, Пећинци-Радио Доњи Срем 106,2
122. Командитно друштво ЧАВА за радио и новинску издавачку делатност
Славко Чава Павловић кд, Осечина-Радио Осечина 88,1
123. Д.О.О., РТВ. ЕКОС-ЛЕ, Власотинце-Радио Екос 92,9
124. Предузеће за радио-дифузију РАДИО ЦЕР д.о.о.,, Липолист-Радио Цер 90,2
125. Трговинско информативно предузеће DOUBLE-E д.о.о.,, Нови Пазар-Радио
YU 107,1
126. Предузеће за радио и телевизијске активности и услуге ЕМИНЕНТ д.о.о.,,
Љубовија-Радио Соко 97,4
127. Предузеће за информисање PRESS COMPANY д.о.о.,, Дољевац-Радио
Копријан 94,5
128. РТМ друштво са ограниченом одговорношћу за радио-телевизију, маркетинг
и друге делатности, Ћуприја, Radio Horreum Margi 95,1
129. РАДИО ЉУБОВИЈА друштво за информисање и радиодифузну делатност са
ограниченом одговорношћу, Љубовија-Радио Љубовија 100,4
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130. Предузеће за радио и телевизију, продукцију РАДИО ПУЛС друштво са
ограниченом одговорошћу, Деспотовац-Радио Пулс 96,0
131. Предузеће за промет и услуге СЛОБОДА-90 ад, Крупањ-Радио Крупањ 94,7
132. Производно, трговинско и услужно предузеће ТЕХНИКА ПЛУС д.о.о.,,
Лучани-Радио Д 94,0
133. Предузеће за радио и тв дифузију ГАГА д.о.о.,, Власотинце-Радио Гага 94,9
134. Јавно предузеће радиодифузне делатноси РАДИО БАЧКА, Бач-Радио Бачка
99,1
135. RADIO ACTIVE друштво са ограниченом одговорношћу, Бечеј-Naxi Active
Radio 105,4
136. Јавно предузеће за информативну делатност РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА
ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА, Ковачица-Радио Ковачица 93,2
137. Предузеће за маркетинг и информисање РТВ CITY д.о.о.,, Уб-Radio City UB
92,7
138. Привредно друштво РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ
НОВОСТИ д.о.о.,, Краљево-Радио Краљево 98,5
139. Друштво са ограниченом одговорношћу за емитовање радио програма
ПАНДА РАДИО д.о.о.,, Кањижа-Радио Панда 103,5
140. РАДИО ПЕТРОВЕЦ д.о.о.,, Бачки Петровац-Радио Петровец 91,4
141. MAY MEDIA д.о.о.,, Алексинац-Радио Алт 97,6
142. ИВАЊИЧКИ РАДИО д.о.о.,, Ивањица-Ивањички Радио 92,4
143. Предузеће за емитовање радио програма и трговину РАДИО 016 д.о.о.,,
Лесковац-Накси радио 016 101,5
144. РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПРУГА д.о.о.,, Лајковац-Радио Пруга 96,9
145. Привредно друштво за изнајмљивање и дистрибуцију филмова ИБМ д.о.о.,,
Краљево-Radio Naxi M 102,5
146. Информативно јавно предузеће ПРЕШЕВО, Прешево-Радио Прешево 102,3
147. Друштво са ограниченом одговорношћу за маркетинг РАДИО РИТАМ,
Панчево-Радио Ритам 106,0
148. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА НОВИ ПАЗАР д.о.о.,, Нови Пазар-Радио Нови Пазар
90,0
149. ТЕЛЕВИЗИЈА ГАЛАКСИЈА 32 д.о.о.,, Чачак-ТВ Галаксија
150. НОВОСАДСКА ТВ д.о.о.,, Нови Сад-Новосадска ТВ
151. Друштво са ограниченом одговорношћу за маркетинг и услуге РАДИО ЛАВ,
Вршац-ТВ Лав
152. ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЖЕГА д.о.о.,, Пожега-ТВ Пожега
153. Привредно друштво KOPERNIKUS RADIO TELEVIZIJA KRAJINA д.о.о.,,
Бор-ТВ Сезам
154. Асоцијација удружења и невладиних организација РТВ НИШАВА, Ниш-ТВ
Нишава
155. Друштво за производњу, промет и услуге GMC TRADE д.о.о.,, Лазаревац-ТВ
Гем
156. Предузеће за производњу, трговину и услуге РУФ д.о.о.,, Петровац На
Млави-ТВ Кучево
157. КОПЕРНИКУС РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЈАГОДИНА д.о.о.,, Јагодина-KCN
TV Jagodina
158. Привредно друштво за производњу и емитовање тв програма ТЕЛЕВИЗИЈА
ЛЕСКОВАЦ ад, Лесковац-ТВ Лесковац
159. Друштво са ограниченом одговоношћу LASER VISION, Сврљиг-ТВ Ласер
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160. Д.о.о., за информисање и издавачку делатност МЕДИЈА ЦЕНТАР, Оџаци-ТВ
Канал 25
161. Привредно друштво за производњу и услуге РЕНОАР д.о.о.,, Пожаревац-ТВ
Дуга
162. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА МАЈДАНПЕК д.о.о.,, Мајданпек-ТВ Т 1
163. РТВ ГОЛИЈА д.о.о.,, Ивањица-ТВ Голија
164. Друштво са ограниченом одговорношћу ТЕЛЕВИЗИЈА ВАЉЕВО ПЛУС,
Ваљево-ТВ ВА плус
165. ДИСКОС друштво са ограниченом одговорношћу за издавање и производњу
носача звука и слике, Александровац-ТВ Дискос
166. ФОНДАЦИЈА ПАНОНИЈА, Суботица-ТВ Панон
167. YU ECO д.о.о.,, Суботица-ТВ YU Eco
168. Фур д.о.о., ТВ Руф, Петровац на Млави
169. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СУНЦЕ д.о.о.,, Аранђеловац-ТВ Сунце
170. Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и телевизију РТВ
КЛАДОВО, Кладово-ТВ Кладово
171. НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о.,, Ниш-НТВ
172. РТД д.о.о., Нови Сад-ТВ Делта
173. ОД. АУТО МИРКО2 ЛАЗИЋ СРЂАН и др, Прокупље-Радио Делфин 100,2
174. Предузеће за занатске услуге, економску пропаганду, рекламу и маркетинг
BULAT M.PRESS д.о.о.,, Уб-МБ радио 98,1
175. КАНАЛ 9 д.о.о., за маркетинг, радио и телевизију, Нови Сад-ТВ К9
176. Друштво за услужну и информативну делатност БУБАМАРА д.о.о.,,
Сврљиг-Радио Бубамара 96,3
177. Привредно друштво ЕЛЕК-ГАРИЋ д.о.о.,, Јагодина, Радио Гонг 96,3
178. JET COMPANY д.о.о., за телекомуникације, развој и пројектовање, КикиндаТВ ВК
179. КОПЕРНИКУС РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РАШКА д.о.о.,, Рашка-Радио Рашка
94,1
180. Предузеће за радио, телевизију и маркетинг ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС д.о.о.,,
Крушевац-ТВ Плус
181. ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР д.о.о.,, Прибој-ТВ Прибој
182. ФОНДАЦИЈА МОЗАИК за развој културе и неговање традиција мађара у
дијаспори на територији АП Војводине, Нови Сад-ТВ Мозаик
183. ТЕЛЕВИЗИЈА К-1 д.о.о.,, Лесковац-ТВ К-1
184. Друштво за емитовање радио и телевизијског програма КОМЕТА д.о.о.,,
Бор-Радио Клик Фм 030 99,5
185. Предузеће за услуге и информисање ЕКРАН ОД ЕНВЕР ИСЛАМОВИЋ и
др., Нови Пазар-Санџак ТВ
186. Радио телевизија ПРИМА ИНТЕРНАЦИОНАЛ д.о.о.,, Бајина Башта-Радио
Примус 87,6
187. Предузеће за радиодифузну делатност ТОДОРОВИЋ И ДРУГИ д.о.о.,,
Лозовик-Радио Моравац 88,8
188. РАДИО ЈАВОР друштво са ограниченом одговорношћу, Ивањица- Радио
Јавор 106,2 и 97,9
189. INFORMATIVNI PRESS CENTAR OPŠTINE VLADIČIN HAN д.о.о.,,
Владичин Хан-Радио Хан 100,5
190. Предузеће за производњу, трговину и услуге РЕФРЕФ д.о.о.,, Нови ПазарРефреф Радио 105,8
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191. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЦАРИБРОД д.о.о.,, Димитровград-Радио Цариброд
98,0
192. Друштво са ограниченом одговорношћу ЗОГАКС, Горњи Милановац-Радио
Стари Милановац 93,0
193. Привредно друштво за грађевинарство, трговину на велико и мало,
угоститељство и туризам СТАРА ЧАРШИЈА од, Ћуприја-Радио Стара
Чаршија 107,8
194. ЦИП центар за информатички инжењеринг и пројектовање д.о.о.,, КраљевоРадио 996 ФМ 99,6
195. Радио телевизија ПРИМА ИНТЕРНАЦИОНАЛ д.о.о.,, Бајина Башта –ТВ
Прима
196. Друштво са орграниченом одговорношћу РАДИО МАГНУМ-18, ЗајечарРадио Магнум 103,0
197. СПА 106 ДУШКО ЂУКИЋ пр, Косијерић-Радио 106 99,0
198. Радиодифузно предузеће 021 друштво са ограниченом одговорношћу, Нови
Сад-Радио 021 92,2
199. Привредно друштво РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЈАСЕНИЦА д.о.о.,, Смедеревска
Паланка-ТВ Јасеница
200. Друштво са ограниченом одговорношћу P KANAL, ПИРОТ-ТВ Пи канал
201. Предузеће за информисање и маркетинг СТУДИО МАГ д.о.о.,, ОбреновацТВ Маг
202. Д.о.о., за радио и телевизију Ф КАНАЛ, Зајечар-ТВ Ф Канал
203. ТЕЛЕВИЗИЈА ПЕТРОВЕЦ д.о.о.,, Бачки Петровац-ТВ Петровец
204. Предузеће за рекламу, услуге и тв програм ЈЕФИМИЈА д.о.о.,, Крушевац-ТВ
Јефимија
205. Предузеће за производњу, промет и услуге КЛИК-КОМЕРЦ д.о.о.,, АриљеТВ Клик
206. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЦАРИБРОД д.о.о.,, Димитровград-ТВ Цариброд
207. Радио дифузно друштво РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА АС д.о.о.,, Шабац-ТВ АС
208. Привредно друштво за радио и телевизијске активности МОСТНЕТ РТВ
д.о.о.,, Прокупље-ТВ Мостнет
209. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЧЕТИРИ С д.о.о.,, Бојник-ТВ 4с
210. Друштво за производњу и емитовање радио и телевизијског програма РТВ
АЛДИ д.о.о.,, Прешево-ТВ Алди
211. РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА БУЈАНОВАЦ д.о.о.,, Бујановац-ТВ Бујановац
212. Јавно предузеће за информативну делатност РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА
ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА, Ковачица-Ок ТВ
213. Предузеће за издавачку делатност, радио и телевизију МЕЛОС д.о.о.,,
Краљево-ТВ Мелос
214. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КУРШУМ д.о.о.,, Куршумлија-ТВ Куршумлија
215. Удружење грађана ФОРУМ ЖЕНА ПРИЈЕПОЉА, Пријепоље-ТВ Форум
216. ИНФО ЦЕНТАР д.о.о.,, Тутин-Санџачка ТВ мрежа
217. Радио и телевизија КАНАЛ-М, друштво са ограниченом одговорношћу,
Параћин-ТВ Канал М,
2.3. Престанак важења дозвола пре истека времена на које су издате
ILJALAC_-_PRIMALAC
У складу са одредбом из члана 80. Закона о електронским медијима престале
су да важе дозволе следеће дозволе:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ЈП РАДИО ПИРОТ, Пирот-Радио Пирот
ЈП КИКИНДА, Кикинда-Радио Кикинда
ЈП РАДИО КОСЈЕРИЋ, Косијерић-Радио Косијерић
РАДИО СТАНИЦА ДЕСПОТОВАЦ д.о.о., Деспотовац-Радио Деспотовац
РАДИО ДРИНА д.о.о.- у стечају, Мали Зворник-Радио Дрина
ЈП РТВ ЋУПРИЈА, Ћуприја-ТВ Ћуприја (на захтев)
ЈП РТВ ЋУПРИЈА, Ћуприја-ТВ Ћуприја
ЈП РАДИО ЛАЗАРЕВАЦ, Лазаревац-Радио Лазаревац
ЈП РАДИО ЛЕСКОВАЦ, Лесковац-Радио Лесковац
РАДИО ОБРЕНОВАЦ д.о.о., Обреновац-Радио Обреновац
РТВ ВРЊАЧКА БАЊА а.д., Врњачка Бања-ТВ Врњачка Бања
РТВ ВРЊАЧКА БАЊА а.д., Врњачка Бања-Радио Врњачка Бања
ЈП РАДИО ПОЖАРЕВАЦ, Пожаревац-Радио Пожаревац
ЈП ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, Петровац На Млави-Радио Петровац
ЈП РАДИО СЕЧАЊ, Сечањ-Радио Сечањ
РТВ ВРЊАЧКА БАЊА а.д., Врњачка Бања-ТВ Врњачка Бања (на захтев)
ЈП РАДИО ЛЕСКОВАЦ, Лесковац-Наша РТВЛ, (на захтев)
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, Бачки Петровац-Инфо Канал Бачки
Петровац (на захтев)

У складу са чланом 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима
престале су да важе дозволе следеће дозволе:
1.
ДОМ КУЛТУРЕ БАБУШНИЦА, Бабушница-Радио Бабушница,
2.
ADVANTEC GROUP д.о.о., Београд-TV High One (на захтев),
3.
EURO ALFA EXPORT-IMPORT д.о.о., Суботица-TV SU City (на захтев),
4.
РУФ д.о.о., Петровац на Млави-Радио Кучево,
5.
Невладина организација ПУЛС, Шилово-ТВ ПУЛС (на захтев),
6.
РТВ СМЕДЕРЕВО д.о.о., Смедерево-ТВ Смедерево (на захтев),
7.
Удружење ЗЕЛЕНА ТЕЛЕВИЗИЈА, Краљево-Медиа ТВ (на захтев),
8.
ЈП за информисање и маркетинг ТВ ЉИГ, Љиг-ТВ Љиг (на захтев),
9.
Jet-company д.о.о., Кикинда-Радио ВК
10. Радио дифузно предузеће Б92 ад, Београд (Земун)-B 92 Info (на захтев),
11. Jet-company д.о.о., Кикинда-ТВ ВК
12. АРТ МАРКЕТИНГ ТВ д.о.о.,, Београд- Арт канал (на захтев),
13. РТВ МАЈДАНПЕК д.о.о.-у стечеју, РТМ (на захтев),
У складу са чланом 89. став 1. тачка 4 Закона о електронским медијима
престале су да важе дозволе следеће дозволе:
1.
ТИМОЧКА ТЕЛЕВИЗИЈА И РАДИО а.д., Зајечар-Тимочка ТВ,
2.
РТВ ЦАРИЧИН ГРАД д.о.о., Лебане-ТВ Царичин Град,
3.
ЈП РТВ Бачка Паланка, Бачка Паланка-Радио Бап 95,1,
4.
TV METROPOLIS д.о.о., Београд-M Moja TV
5.
ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ д.о.о., Нови КнежевацCink Info (на захтев),
6.
RTV AVAX д.о.о., Лазаревац-RTV Avax (на захтев),
7.
Удружење НАША ЖУПА, Александровац-Наша ТВ Жупа (на захтев) и
8.
ФОНДАЦИЈА МОЗАИК за развој културе и неговање традиције мађара у
дијаспори на територији АП Војводине, Нови Сад-ТВ Мозаик.
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У складу са чланом 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима
престале су да важе дозволе следеће дозволе:
1.
МРЕЖА 3 д.о.о., Београд-ТВ КАНАЛ 3,
2.
МРЕЖА 3 д.о.о., Београд-ТВ МТС 3,
3.
LADY LENA д.о.о., Житорађа-Radio AD Herccullem
4.
РЕКА НОВА ЈАСЕНИЦА д.о.о., Смедеревска Паланка-Радио Нова Јасеница,
5.
РТВ СОКОБАЊА а.д., Ниш-ТВ Соко,
6.
SPEKTRI OD, JETON ISMAILI, Бујановац-ТВ Спектри,
7.
Акционарско Друштво ТИМОЧКА ТЕЛЕВИЗИЈА И РАДИО, Зајечар-Best
Music (на захтев),
8.
Акционарско Друштво ТИМОЧКА ТЕЛЕВИЗИЈА И РАДИО, ЗајечарТимочка телевизија (на захтев),
9.
БОЖИДАР ИВКОВИЋ пр ЛАКИ СТРЕС, Велика Плана-ТВ Лаки (на
захтев),
10. MEDIJSKI STUDIO MASTER Vladimir Marinković pr, Бучје-Master TVT (на
захтев),
11. РЕСАВА СВИТЕЛ д.о.о., Свилајнац-Радио Ресава
12. РТВ ЦАРИЧИН ГРАД, Лебане-Радио Царичин Град,
13. РАДИО ЂЕРДАП А.Д.,Кладово-Радио Ђердап,
14. РТВ 4С д.о.о., Бојник-ТВ 4С (на захтев) и
15. ЦВИЈЕТА ЈОВАНОВИЋ пр агенција ЗЕНИТ, Врбас-ТВ Кула (на захтев)
У складу са чланом 89. став 2) Закона о електронским медијима престале су
да важе дозволе следеће дозволе:
1.
РАДИО 019 ИВАН МАТИЋ ПР, Неготин-Радио 019 и
2.
ДУШАНКА МИЛОШЕВИЋ предузетник, радио и телевизијске активности
ГЛАС ПЧИЊЕ, Трговиште-Радио Дуга М.
У складу са чланом 99. престале су да важе дозволе:
1)
ЈП РАДИО БЕЛА ПАЛАНКА, Бела Паланка-Радио Бела Паланка
2)
Друштво Љубитеља Румунске Музике VICTORIA, Вршац-Radio Victoria
У складу са чланом 88. став 1. Закона о електронским медијима престале су
да важе дозволе следеће дозволе:
1.
Јавно новинско-издавачко, радио-дифузно и ТВ предузеће РЕЧ РАДНИКА
са п.о., Алексинац-ТВ Алт
2.
ТЕЛЕВИЗИЈА БЛАЦЕ д.о.о.,Блаце-ТВ Блаце
3.
Установа центар културе БОСИЛЕГРАД, Босилеград-ТВ Босилеград
4.
Јавно предузеће БЕЛА ПАЛАНКА, Бела Паланка-Радио Бела Паланка
5.
РТВ АЛДИ д.о.о., Прешево-Радио Алди 95,9
6.
ВИЗИЈА д.о.о., Нови Пазар-Радио АС Нови Пазар
7.
БЕОЦЕДИП д.о.о., Београд-Радио Стари Рас
8.
ПЕК-ТОН д.о.о., Кучево-Радио Звижд
9.
РТВ СОКОБАЊА а.д., Ниш-Радио Сокобања 90,5
10. РАДИО 216 д.о.о., Банатско Карађорђево-Радио 216
11. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ БЕОЧИН, Беочин-Радио Беочин и
12. Установа за културу, образовање и информисање КУЛТУРНО
ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР МЛАДОСТ, Футог-Радио Футог
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13.
14.
15.
16.

Установа за културу, информисање и образовање КУЛТУРНО
ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР КИСАЧ, Кисач-Радио Кисач
РАДИО ЛИМ д.о.о., Прибој-Радио Лим
Информативно издавачки центар католичке ЦРКВЕ РАДИО МАРИЈА,
Пландиште- Радио Марија Баната
Културно информативни центар ЛУКИЈАН МУШИЦКИ, Темерин-Радио
Темерин

2.4. Промена идентификационог знака
Савет је на основу захтева ПМУ, у складу са чланом 86. став 2. тачка 1. ЗЕМ донео
одлуке о промени идентификационог знака за следеће ПМУ:
1.
БРАНИЧЕВО МЕДИЈА ЦЕНТАР д.о.о., Петровац на Млави-РТВ Браничево,
2.5.

Изречене мере
У складу са чланом 28. ЗЕМ-а, Савет изрекао је следеће мере1 ПМУ:

2.5.1. Мере опомене
1.

2.

3.
4.

Друштво са ограниченом одговорношћу РАДИО ХОМОЉЕ, Жагубица-ТВ
Хомоље (на захтев)
(Решење Савета број 07-1186/16-6 због повреде одредби из чланова 24. и 47.
став 2. Закона о електронским медијима и 69. Закона о јавном информисању),
ПРВА ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о., Београд-Прва ТВ
(Решење Савета број 07-198/16-3 због кршења одредбе члана 24. став 1. и 2.
Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских
услуга),
РТВ СВИЛАЈНАЦ д.о.о., Свилајнац-Радио Свилајнац (Решење Савета број
05-1356/16/17-9 због кршења одредбе члана 28. ЗЕМ) и
РАДИО ЉУБОВИЈА д.о.о., Љубовија-Радио Љубовија
(Решење Савета 07-2349/16/17-8 због кршења одредби члана 35. став 1. и 50.
став 1. Закона о оглашавања)

2.5.2. Мере упозорења
1.

2.

1

HAPPY TV д.о.о., Београд-Nacionalna TV Happy
(Решење Савета број 07-2744/16-2 због кршења одредби члана 50. став 3. и
члана 68. став 6. ЗЕМ и члана 17. став 2 Правилника о заштити права
малолетника у области пружања медијских услуга у емисији „Снајке“),
Друштво За Радио И Телевизијске Активности KOPERIKUS CABLE
NETWORK д.о.о., Ниш-TV KCN1
(Решење Савета број 07-1422/16-7 због кршења одредби из члана 50. став 1.
ЗЕМ и чланова 8. став 1., 29. став 1. и 30. став 1. Правилника о заштити
људских права у области пружања медијских услуга у емисији KCN sport),

Све мере су доступне на наведеном линку http://rem.rs/sr/odluke/izrecene-mere
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HAPPY TV д.о.о., Београд-Nacionalna TV Happy
(Решење Савета број 07-738/16-2 због кршења одредби члана 50. став 1. ЗЕМа и члана 24. став 1. и 2. Правилника о заштити права малолетника у области
пружања медијских услуга у емисији „Проводаџија“);
4. HAPPY TV д.о.о., Београд-Nacionalna TV Happy
(Решење Савета број 07-545/16-7 због кршења одредби чланова 47 став
4.тачка 4), 50. став 1., 2. и 3., 51. и члана 68. став 2., 3. и 11. ЗЕМ и чланова 17.
став 1., 22. став 5. и 24. став 1. Правилника о заштити права малолетника у
области пружања медијских услуга и чланова 20. и 27. став 1., 2. и 4.
Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга у
емисији „Парови“ и „Голи живот“) ;
5. Друштво за радио и телевизијске активности KOPERIKUS CABLE NETWORK
д.о.о., Ниш-TV KCN1
(Решење Савета број 07-3608/15/16-11 због кршења одредби из члана 54. ЗЕМ и
чланова 8. став 1. и 2., 29. став 1., 30. став 1. и 32. став 1 Правилника о заштити
људских права у области пружања медијских услуга у емисији KCN sport)
3.

Промене власничке структуре

2.6.

ПМУ је дужан да, у складу са ЗЕМ, сваку промену власничке структуре у
основном капиталу (промена оснивача или промена висине учешћа оснивача у капиталу)
претходно пријави Регулатору у писменој форми (члан 105. став 1 ЗЕМ). У складу са
овом законском одредбом Савет је донео 11 одлука о промени власничке
структуре/статусним променама за:
KOLUBARA PRES д.о.о., Лазаревац-ТВ К РТЛ
РАДИО ДОЊИ СРЕМ д.о.о., Пећинци-Радио Доњи Срем 106,2,
РТД д.о.о., Нови Сад-РТВ Делта
Предузеће за комуналне делатности ДРУГИ ОКТОБАР, Вршац-ТВ ИН
Октобар,
5. ДУНАВ ФИЛМ д.о.о., Београд-Филм Клуб,
6. СВЕ НА ДЛАНУ д.о.о., Чачак
7. РАДИО КЛИК ФМ д.о.о., Зрењанин-Радио Клик ФМ,
8. EURO MB PLUS д.о.о., Врање-Пулс,
9. РТВ СТРЕЛА д.о.о., Велики Поповић-Радио Стрела 90,7, ТВ Стрела
10. РТВ УБ КОМПАНИ д.о.о., БЕОГРАД-РАДИО УБ 93,1 и
11. РИВИЈЕРА ФИЛМ д.о.о., Београд
1.
2.
3.
4.

Оглашавање државних органа, политичких организација и других органа и
организација

2.7.

Савет је поступао по следећим захтевима, ради давања мишљења да ли огласне
поруке државних органа и организација и других органа и организација испуњавају
услове из члана 67. ЗЕМ, тачније да ли се исте, у случају емитовања без накнаде,
урачунавају у време ТВ оглашавања:
1. Захтев Националног удружења родитеља деце оболеле од рака, НУРДОР, да се
омогући бесплатно емитовање промотивног спота поводом Светског дана деце
оболеле од рака,
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2. Захтев Министарства унутрашњих послова РС да се у оквиру кампање
„Алкохол? Не, возим.“, емитују емитује промотивни спот,
3. Захтев Националног удружења родитеља деце оболеле од рака, НУРДОР, да се
омогући емитовање спота хуманитарног фудбалског меча, Асови за децу,
4. Молба Центра за промоцију људских и мањинских права и одрживи развој
Human District за емитовање промотивног спота поводом одржавања
интернационалног филмског фестивала Human District.
5. Молба Фондације Хемофарм за бесплатно емитовање промотивног спота
поводом кампање Најважнији позив у животу.
6. Молба за сагласност Координације српских удружења породица несталих,
убијених и погинулих лица са простора бивше југославије за емитовање спота
поводом Међународног дана несталих
7. Захтев Министарства правде РС за емитовање спота поводом кампање
Искључи насиље.
8. Молба општине Деспотовац за емитовање спота поводом Међународног
витешког турнира Деспот Стефан Лазаревић
2.8.

Надзор над радом Јавних медијских сервиса и пружалаца медијских услуга

2.8.1. Надзор над радом Јавних медијских сервиса
Рад јавних медијских сервиса регулисан је Законом о јавним медијским сервисима
(„Службени гласник“, бр: 83/2014 и 103/2015).
Носиоци јавних медијских сервиса су: републички и покрајински јавни медијски
сервиси. Републички јавни медијски сервис је Јавна медијска установа „Радио-телевизија
Србије“, са седиштем у Београду. Покрајински јавни медијски сервис је Јавна медијска
установа „Радио-телевизија Војводине“, са седиштем у Новом Саду.
Регулатор врши надзор над радом јавних медијских сервиса у остваривању општег
интереса, као и у испуњавању посебних обавеза које имају јавни медијски сервиси у
заштити права мањина, права група са посебним потребама, обезбеђивања политичког
плурализма, верског програма итд.
Програми који се производе и емитују у оквиру јавног сервиса од општег су
интереса и обухватају програме информативног, културног, уметничког, образовног,
верског, научног, дечјег, забавног, спортског и других садржаја, којима се обезбеђује
задовољавање потреба грађана и других субјеката и остваривање њихових права у
области радиодифузије.
Савет је током 2016. године пратио рад јавних медијских сервиса у смислу
Законом обавезних програмских садржаја и усвојио следеће извештаје:
1. Извештај о испуњавању законских и програмских обавеза Радио-телевизије
Војводине за 2016. годину;
2. Извештај о испуњавању законских и програмских обавеза Радио-телевизије
Србије за 2016. годину.
РТС и РТВ једном годишње подносе Народној скупштини, ради разматрања и
одлучивања, а Савету ради информисања, Извештај о раду и пословању за претходну
годину, са извештајем независног овлашћеног ревизора у складу са чланом 51. став 1.
ЗЕМ-а.
2.8.2. Надзор над радом пружалаца медијских услуга
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У вршењу надлежности надзора над радом ПМУ, Регулатор је дужан да се
посебно стара о томе да ПМУ у свему поштују услове под којима им је дозвола издата,
нарочито у погледу општих програмских стандарда прописаних законом. У складу са
тим у току 2016. године Савет је усвојио:
1. Извештаје појединачно по месецима о броју неправилности код националних
ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) у вези са аудио-визуелном
комерцијалном комуникацијом на основу ЗЕМ-а и Закона о оглашавању;
2. Комерцијални емитери-начин испуњавања законских и програмских обавеза за
2016. годину.
2.9. Пријаве
У складу са чланом 26. ЗЕМ-а физичка и правна лица, укључујући и ПМУ, имају
право да подносе пријаве Регулатору у вези са програмским садржајима ПМУ, ако
сматрају да се тим садржајима вређају или угрожавају њихови лични интереси или
општи интереси.
Пријава се може поднети најкасније у року од 30 дана од дана премијерног или
поновљеног емитовања спорног садржаја. Регулатор је дужан да по пријему и
разматрању пријаве, којом се указује на повреду или угрожавање права или правног
интереса подносиоца, пријаву достави без одлагања ПМУ са захтевом да се о њој изјасни
најкасније у року од осам дана од дана достављања пријаве.
Ако утврди да је пријава основана, Регулатор изриче мере у складу са одредбама
ЗЕМ према ПМУ, односно подноси захтев за покретање прекршајног и кривичног
поступка или иницира други поступка пред надлежним државним органом, а подносиоца
пријаве упућује на који начин може да оствари и заштити своје право.
Укупан број пријава у 2016. години износио је 244. Највећи број пријава се
односио на ријалити програме емитоване у програмским садржајима ПМУ.

V ПОСТУПЦИ ПРЕД НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА
Поступци покренути због кршења Закона о оглашавању и ЗЕМ-а
ЗЕМ, који је ступио на снагу 14.08.2016. године, регулисао је аудио-визуелене
комерцијалне комуникације. Међутим, у мају 2016. године ступио је на снагу Закон о
оглашавању којим су одредбе ЗЕМ-а о аудио- визуелним комерцијалним комуникацијама
стављене ван снаге. Регулатор је овлашћен за подношење пријава за привредне преступе
и подношење захтева за покретање прекршајног поступка против ПМУ због кршења
одредби наведених закона. У вези са тим, у 2016. години поднето је 66 захтева за
покретање прекршајног поступка за 15215 прекршаја и 3 пријаве за привредни преступ,
као и 7 жалби на одлуке Прекршајног суда.

VI ОПШTИ АКТИ РЕГУЛАТОРА
У 2016. години ступила су на снагу следећа подзаконска акта:
1. Правилник о оглашавању и спонзорству у електронским медијима
„Службени гласник Републике Србије“ број 101 од 16.12.2016.године
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2. Правилник о минималним условима за пружање медијске услуге и
критеријумима за одлучивање у поступку издавања дозволе за пружање
медијске услуге на основу спроведеног јавног конкурса „Службени гласник
Републике Србије“ број 46 од 13.05.2016.године
3. Правилник о минималним техничким и организационим условима за
издавање дозволе за пружање медије услуге на основу захтева пружаоца
медијске услуге „Службени гласник Републике Србије“ број 46 од
13.05.2016.године
4. Правилник о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за
пружање медијске услуге „Службени гласник Републике Србије“ број 104 од
23.12.2016.године
5. Правилник о поступку издавања одобрења за пружање медијске услуге на
захтев „Службени гласник Републике Србије“ број 108 од 29.12.2016.године
6. Правилник о уступању неискоришећних права јавних медијских сервиса на
емитовање радијских, телевизијских и других медијских садржаја од
изузетног значаја „Службени гласник Републике Србије“ број 46 од
13.05.2016.године
7. Препорука о примени техничких мера ради обезбеђења одговарајуће
уређивачке контроле приликом емитовања ријалити програмских садржаја
веб-сајт 07.11.2016.године
Донете су и одлуке о изменама Пословника о раду Савета и Колективног уговора
код послодавца Регулаторног тела за електронске медије.

VII САРАДЊА СА
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ДРЖАВНИМ

И

ДРУГИМ

ОРГАНИМА

И

У свом раду Савет је током 2016. године сарађивао са државним и другим
органима и организацијама по питањима која се односе на надлежности Регулатора и то
са: Министарством културе и информисања, Министарством спољне и унутрашње
трговине и телекомуникација, Тужилаштвом за високо технолошки криминал,
Републичком агенцијом за електронске комуникације поштанске услуге, Канцеларијом за
европске интеграције, Комисијом за хартије од вредности, Комисијом за заштиту
конкуренције и ЈП Емисиона техника и везе.
Такође, Регулатор је поступао је у 6 предмета у којима је Заштитник грађана, на
основу поднетих притужби или по сопственој иницијативи, контролисао да ли Регулатор
поступа у складу са законима и другим прописима Републике Србије или начелима рада
добре управе. У 2016. години Регулатору је поднето и 9 захтева за слободан приступ
информацијама од јавног значаја на основу Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја („Службени гласник“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010). У вези
са одлукама Савета, Поверенику за информације од јавног значаја поднете су и 2 жалбе.

VIII МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Ради размене искустава, унапређивања рада и усклађивања са међународним
искуствима и стандардима, Регулатор сарађује са одговарајућим регулаторним телима
других држава и са одговарајућим међународним организацијама.
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Регулатор је члан следећих међународних организација:
 Европска платформа регулаторних тела (European Platform of Regulatory
Authorities-EPRA);
 Медитеранска мрежа регулаторних тела (Mediterranean network of Regulatory
Authorities-MNRA);
 Форум Црноморских регулаторних тела (Forum of the Black Sea Broadcasting
Regulatory Authorities-BSEC BRAF);
 Централно европски регулаторни форум (Central European Regulatory Forum –
CERF).
Полазећи од напред наведеног чланства у међународним организацијама, чланови
Савета и сарадници из Стручне службе Регулатора узели су током 2016. године учешће
на следећим скуповима:
1. Чланови Савета Оливера Зекић и Милош Рајковић и виши правни саветник,
Виолета Вујичић присуствовали су 43. састанку ЕПРА, који се одржао у
периоду од 26-27. маја 2016. године у Барселони, Шпанија;
2. Виши правни саветник у Стручној служби, Милан Тодоровић и самостални
стручни сарадник за односе са јавношћу и међународне односе Јелена Коло
присуствовали су VIII годишњем састанку CERF, у Кошицама, Република
Словачка, у периоду од 15-18. јуна 2016. године;
3. Чланови Савета Оливера Зекић и Милош Рајковић и виши правни саветник,
Стеван Пајовић, присуствовали су у Кишињеву, Молдавија, VII годишњем
састанку BSEC BRAF, у периоду од 08-10. септембра 2016. године;
4. Члан Савета Милош Рајковић и виши правни саветник Љубиша Кувекаловић
присуствовали су 44. састанак ЕПРА у Јеревану, Јерменија, одржаном у
периоду од 19-23. октобра 2016. године и
5. Члан Савета Оливера Зекић, Генерални секретар, Ненад Јанковић и виши
правни саветник, Марија Ћосић присуствовали су 18. састанку MNRA у
Барселони, Шпанија од 16. новембра-19. новембра 2016. године.
У циљу размене искустава и сарадње са регулаторима из региона одржана је
Регионална конференцији о европским стандардима у области заштите малолетника и
говора мржње регионални у Петровцу, Црна Гора од 06-08. јула 2016. у организацији
Канцеларије Савета Европе којој су присуствовали заменик председника Савета, Горан
Петровић, генерални секретар, Ненад Јанковић, самостални стручни сарадник за односе
са јавношћу и међународне односе Јелена Коло и виши правни саветник Милан
Тодоровић. Заменик председника Савета, Горан Петровић, извршни директор, Рајка
Галин Ћертић и начелник правне службе Душица Благојевић, присуствовали су стручном
скупу „Будвански правнички дани“ који се одржао у Будви, Црна Гора од 06-10. јуна
2016. године.
У смислу европских интеграционих процеса, у којем учешћа узима и Регулатор,
представници Савета и стручних служби су присуствовали следећим састанцима:
1. Виши правни саветник у Стручној служби, Љубиша Кувекаловић
присуствовао је на састанцима Контакт Комитета за примену директиве о
аудиовизуелним медијским услугама у Бриселу, Белгија, од 17. јануара до 20.
јануара 2016. године и од 05. јула до 07. јула 2016. године, такође, у Бриселу;
2. Члан Савета Оливера Зекић и виши правни саветник, Љубиша Кувекаловић,
присуствовали су 4. састанку ЕРГА при Европској Комисији из Брисела и
међународној конференцији за аудиовизуелне садржаје, у Амстердаму,
Холандија, у периоду од 01-05. марта 2016. године;
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3. Виши правни саветник у Стручној служби, Милан Тодоровић присуствовао је
на састанку Контакт Комитета за примену директиве о аудиовизуелним
медијским услугама у Бриселу, Белгија, од 08.-10. септембра 2016. године.
4. Чланови Савета, Горан Пековић и Ђорђе Возаревић и виши правни саветник,
Љубиша Кувекаловић присуствовали су састанку Пододбора за истраживање,
иновације, информатичко друштво и социјалну политику у оквиру спровођења
Споразума о стабилизацији и придруживању у Бриселу, Белгија, од 29.-30.
новембра 2016. године и Шестом састанку ЕРГА при Европској Комисији из
Брисела и
5. Члан Савета, Оливера Зекић и виши правни саветник, Милан Тодоровић,
присуствовали су интернационалној конференцији „Јавни сервис и
демократија“ у организацији Савета Европе и европске радиодифузне уније од
10. новембра-12. новембра 2016. године у Прагу, Чешка Република.

IX ПРОЦЕС ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
У складу са одредбама Правилника о преласку са аналогног на дигитално
емитовање телевизијског програма и приступ мултиплексу, донета су и три допуна
решења на приступ другом мултиплексу:
1. у зони расподеле Суботица-Сомбор за мрежу ЈП „Емисиона техника и везе“ за
„YU Eco“д.о.о. из Суботице, Магнетна поља бб-TV YU ECO;
2. у зони расподеле Цер-Маљен за мрежу ЈП „Емисиона техника и везе“ Радио
телевизија „Prima internacional“ д.о.о., Бајина Башта-ТВ Прима и
3. у зони расподеле Тупижница за мрежу ЈП „Емисиона техника и везе“ за Радио
телевизија „Мајданпек“ д.о.о., Мајданпек-ТВ Мајданпек

X СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ РЕГУЛАТОРА
Питање стручних и административних послова регулисано је чланом 5. став 4
ЗЕМ, којим је предвиђено да се „за вршење стручних и административних послова
образује стручна служба Регулатора чија се основна правила организације и начин рада
прописује Статутом”.
Савет је, на седници одржаној 30. октобар 2014., донео Статут, који је у складу са
законском процедуром упућен Народној скупштини РС на сагласност. Како током 2015.
године Народна скупштина није дала сагласност на Статут, Регулатор је у овом периоду
примењивао одредбе Статута РРА и акта о систематизацији и унутрашњој организацији.
Стручна служба Регулатора састоји се из следећих унутрашњих организационих
јединица: Канцеларија Савета, Служба општих послова, Правна служба, Служба за
надзор и анализу програма емитера и Финансијска служба.
На челу организационих јединица налазе се начелници тако да се, у остваривању
што боље сарадње и координације, одржавају редовни и периодични састанци и
колегијуми начелника организационих јединица.
1) КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА
Канцеларија Савета обавља све послове везане за организацију седница Савета и
непосредно се стара о правовременом и правилном извршавању одлука које је Савет
усвојио. Канцеларија Савета даје и тумачења и стручна мишљења у вези са применом
прописа на питања везана за одлуке Савета и њихову законитост.
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Канцеларија координира рад Стручних служби ради адекватног извршавања
одлука Савета и у том циљу обавља и све друге послове неопходне за обезбеђивање
законитог, квалитетног и ажурног остваривања радних активности и послова утврђених
ЗЕМ-ом и Статутом.
Канцеларија обавља и бројне административне послове који обухватају:
прикупљање, обраду и систематизовање података и материјала везаних за редовне и
ванредне седнице Савета, припрема и систематизује материјале за израду посебних
извештаја везаних за надлежности Савета и обавља комплетну коресподенцију и
организацију пословних састанака за председника и чланове Савета.
2) СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА
Служба општих послова обавља стручне, техничке и све друге послове који су
неопходни у обезбеђивању законитог, квалитетног и благовременом остваривања свих
задатака из делокруга рада Регулатора.
У оквиру Службе општих послова организовани су и послови међународне
сарадње и односа са јавношћу. Сарадници на овим пословима, којима непосредно
руководи генерални секретар, организују и обављају послове везане за успостављање
односа сарадње Регулатора и регулаторних тела из области електронских медија других
земаља, ангажују се на пословима праћења активности међународних организација и
удружења при чему се посебан значај придаје оним пословима и радним задацима који су
везани за европске интеграције. У циљу благовременог и детаљног информисања Савета,
састављају и стручне извештаје.
Односи са јавношћу представљају битан чинилац у раду Стручне службе, а
њихово деловање базирано је на перманентном и објективном презентовању најважнијих
активности Савета и Регулатора у целини. Овај задатак остварују посредством
саопштења за медије, конференција за новинаре и сталним контаката са новинарима, као
и путем информативног сајта Регулатора који се благовремено ажурира.
Служба је задужена и за израду редовних и ванредних стручних анализа и
извештаја о медијском праћењу активности Регулатора, као и за вођење евиденције о
студијским путовањима, семинарима и стручној обуци запослених и пословним
путовањима чланова Савета.
Овом службом обухваћени су и послови организовања и спровођења мере заштите
имовине и лица у регулаторном телу, послови евиденције и контроле чувања архивиране
документације као и други техничко-административни послови који омогућавају
нормално функционисање свих организационих делова Регулатора.
Овој служби приспело је и експедовано је укупно 12471 документа, од тога 4.615
излазних, 7045 улазних и 811 осталих докумената.
Уручено је 7 нових дозвола за пружање медијских услуга и 378 измењених
дозвола.
Урађено је 25 решења о приступу мултиплексу и 300 пропратних дописа, као и 45
решења о висини на начину плаћања накнаде.
Објављен Јавни конкурс за чланове Управних одбора Јавне медијске установе
Србије и Војводине.
Служба је унела у евиденцију изречене мере, у складу са одлукама Савета, као и
одлуке о престанку важења дозвола пре рока на који су издате.
3) СЛУЖБА ЗА НАДЗОР И АНАЛИЗУ ПРОГРАМА ЕМИТЕРА
Служба за надзор и анализу програма пружалаца медијских услуга организује,
прикупља, систематизује и анализира податке о програму пружалаца медијских услуга,
26

води рачуна о поштовању општих програмских стандарда утврђених Законом о
електронским медијима и реализује послове надзора над радом ПМУ у циљу контроле
поштовања одредби услова под којима је издата дозвола ПМУ. Она спроводи редовни 24сатни надзор програма пружалаца аудио-визуелне медијске услуге и медијске услуге
радија који имају статус јавног медијског сервиса и комерцијалне пружаоце медијске
услуге у зони покривања Републике Србије. Редовни надзор је заснован на одредбама
Закона о електронским медијима, Закона о оглашавању, Правилникa о заштити
малолетника у области пружања медијских услуга, Правилника о заштити људских
права, Правилника о аудио-визуелним комерцијалним комуникацијама и Правилника о
оглашавању и спонзорству у електронским медијима.
Служба је за сваки месец 2016. године припремала извештај о прекршајима Закона
о електронским медијима и Закона о оглашавању које су учинили имаоци дозвола за
пружање аудио-визуелне медијске услуге на подручју Републике Србије и јавним
медијским сервисима, збирно и појединачно (укупно: 15.340 прекршаја). Ови подаци су
обухватили РТС 1, РТС 2,ТВ Пинк, ТВ Б 92, Хепи Кидс, Хепи ТВ и ТВ Прва.
Имајући у виду да је током читаве 2016. године емитовано неколико ријалитипрограма чији су поједини садржаји препознати као потенцијално спорни, Служба је
организовала континуирано праћење таквих програма у циљу благовременог
извештавања Савета Регулатора о свим потенцијално инцидентним случајевима.
Посебна пажња у континуираном дневном надзору посвећена је поштовању
одредаба које се тичу говора мржње и дискриминишућег говора, увредљивог говора,
садржаја који нарушавају људска права учесника у програму те садржаја неприкладних
за децу и омладину, о чему је припремљен већи број извештаја који су урађени по
службеној дужности односно по пријави грађана. У спорним ситуацијама Служба за
надзор и анализу промтно је реаговала, те спроводила и тренутни, хитни надзор у циљу
убрзаног поступања у случајевима грубог кршења медијске регулативе како би штета
која је наступила услед емитовања таквих програма била што мања.
Приоритет у надзору имали су садржаји који су могли бити спорни са становишта
кршења људских права, те са становишта заштите малолетника (као гледалаца и као
учесника у програму). Служба је обавила увид у све садржаје у вези са којима су
приспевале пријаве грађана због могућих угрожавања њихових права у програмима
пружалаца медијских услуга. У ситуацијама у којима се пријаве нису односиле на
угрожавање личног интереса, Служба је, када је сматрала да је то потребно, иницирала
покретање поступка по службеној дужности. Периодичним надзором обухваћено је 64
пружалаца медијских услуга: SAT TV, TV Belle Amie, TV KCN 1, ТВ Врање, ТВ Вујић,
ТВ Краљево, ТВ Мелос, ТВ Палма плус, ТВ Сантос, КТВ Телевизија, Сремска ТВ, ТВ
Галаксија 32, ТВ Панонија, Телевизија 5 Плус, ТВ Прима, ТВ Пирот, ТВ Рашка, ТВ Бор,
Тимочка ТВ, ТВ Крушевац, ТВ Банат, ТВ Куршумлија, ТВ Лесковац, ТВ Ласер, Мостнет,
ТВ Сезам, ТВ Кладово, ТВ Царичин град, ТВ Кучево, TV YU Eco, ТВ Канал М, ТВ Канал
9, ТВ Шабац, ТВ Мост, ТВ Бујановац, ТВ 45, ТВ Цариброд, ТВ Нишава, Санџачка ТВ
Мрежа, ТВ Мајданпек, ТВ Соко, ТВ Ф Канал, ТВ Гем, ТВ Маг, ТВ Дискос, K::CN K, KA
TV, Спортска ТВ, ТВ Викториа, ТВ Виминациум, ТВ Делта, ТВ Јединство, ТВ
Крагујевац, ТВ Лотел плус, ТВ Млава, ТВ Подриње, ТВ Прибој, ТВ Ритам, ТВ Рубин, ТВ
Сунце, ТВ Транс, ТВ Трстеник, ТВ Исток и TMS TV Telemark. Израда извештаја о
надзору наведених ПМУ је у току. Укупно, под неким обликом надзора било је преко 120
000 сати телевизијског и радијског програма.
Служба је урадила 114 извештаја (14 извештаја по службеној дужности, 37
извештаја о испуњавању уговорних обавеза из Уговора о продаји капитала субјекта
приватизације Јавних предузећа за потребе Министарства привреде) и друга акта које је
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Савет Регулатора разматрао на својим седницама и који су послужили као основ за
различите активности Регулатора. За потребе доношења одлуке продужења дозволе за
емитовање програма Служба за надзор и анализу обавила je увид у програм и у
програмске елаборате за укупно 220 пружаоца медијских услуга.
У 2016. години примљено је 244 пријавe, 23 захтева за мишљење, 21 питање,
послато је 330 захтева и ургенција за доставу снимака, 69 налога за изјашњење – укупно
684 различитих дописа. Покренуто је укупно 38 поступака. Савет Регулатора је на основу
покренутих поступака изрекао 7 мера, од чега 2 опомене и 7 упозорења.
Служба за надзор и анализу била је укључена у процедуру израде Правилника о
оглашавању и спонзорству у електронским медијима.
Kao своју редовну активност, Служба за надзор и анализу израдила је годишње
извештаје о раду јавних сервиса и комерцијалних пружаоца медијских услуга са
националном дозволом (за претходну годину). Извештаји садрже податке о испуњавању
законских и програмских обавеза-поштовање квота, обим премијерног програма,
заступљености појединачних жанрова, те посебним обавезама које имају пружаоци
медијских услуга у статусу јавних сервиса у заштити права мањина, права група са
посебним потребама, затим обезбеђивања политичког плурализма, верског програма и
тако даље.
У 2016. години Служба за надзор и анализу на основу пријава организација за
заштиту ауторског и сродног права (СОКОЈ/ОФПС) упутила је 26 захтева ПМУ за
доставу снимака емитованог садржаја.
Од спољашњих активности, служба за надзор и анализу учествовала је на два
догађаја Министарства културе у Београду, који су се односили на Експертску помоћ
Словеније у циљу припреме за учествовање у преговорима за Поглавље 10
„Информационо друштво и медији“-област аудиовизуелна политика и медији (теме:
Ревизија директиве о аудиовизуелним медијским услугама 2010/13/ЕУ (АВМСД), нове
платформе (проширење предмета регулисања АВМСД), ублажавање правила о
комерцијалним комуникацијама, промовисање европских дела, забрана говора мржње,
заштита малолетника, аудиовизуелна регулаторна тела, улога ЕРГА (Група европских
регулатора за аудиовизуелне медијске услуге), принцип земље порекла (СОО/ЦОО);
присуствовање конференцији Утицај грађана/ки на јавне медијске сервисе (тема:
Праћење и оцена Јавних расправа о програмским садржајима које су у 2016. години
организовале Јавне медијске установе Радио Телевизија Србије и Радио телевизија
Војводине) у Београду; учествовање на састанку и разговору о налазима спроведеног
мониторинга медијског извештавања у оквиру пројекта „Заштита приватности и
претпоставке невиности у медијима“, Београд.
Рад Службе за надзор и анализу у 2016. години обухватио је и надзор над радом
пружалаца медијске услуге током предизборне кампање за републичке, покрајинске и
локалне изборе који се односио на политичко оглашавање. Надзор је заснован на
одредбама Закона о електронским медијима, Закона о оглашавању и Правилнику о
обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање који ближе уређује
понашање ПМУ током избора. Агенцији за борбу против корупције достављени су
подаци о укупном времену трајања предизборних огласних порука код пружалаца
медијских услуга са националним покривањем (комерцијални и јавни медијски сервис) и
покрајинског јавног медијског сервиса (појединачно и збирно), као и број огласних
порука изборних листа емитованих на програмима пружалаца медијске услуге са
националним покривањем (комерцијални и јавни медијски сервис) и покрајинског јавног
медијског сервиса (појединачно и збирно).
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ПРЕДИЗБОРНЕ ОГЛАСНЕ ПОРУКЕ
– упоредно по пружаоцима медијских услуга (ПМУ) –

Пружалац медијске услуге
(ПМУ)

Предизборне огласне
поруке
трајање

Укупно

%

трајање

%

Хепи ТВ

08:25:43

24,73

08:25:43

24,73

ТВ Прва

08:01:56

23,56

08:01:56

23,56

РТВ ПИНК

07:30:07

22,00

07:30:07

22,00

ТВ Б92

06:07:27

17.96

06:07:27

17,96

РТС 1

02:22:01

6,94

02:22:01

6,94

РТВ 1

01:14:41

3,65

01:14:41

3,65

РТС 2

00:23:43

1,16

00:23:43

1,16

1.10:05:38

100,00

1.10:05:38

100,00

Укупно

Назив учесника кампање

РТС 1

РТС 2

РТВ
ПИНК

РТВ 1

ТВ Б92

ТВ Прва

Хепи ТВ

Укупно

број предизборних огласних порука
Александар Вучић – Србија побеђује

117

24

0

329

373

370

249

1.462

Двери – ДСС – Санда Рашковић Ивић – Бошко Обрадовић

0

0

0

0

39

0

120

159

Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка

0

0

0

73

0

0

51

124

За праведну Србију – ДС (НОВА, ДСХВ, ЗЗС)

12

0

0

0

89

165

0

266

Ивица Дачић – СПС – ЈС – Драган Марковић Палма

46

11

24

131

28

113

416

769

9

0

104

32

10

2

12

Ненад Чанак – ЛСВ (покр.)
Савез за бољу Србију – ЛДП – СДС – ЛСВ
Укупно

6

0

26

28

29

44

16

190

35

154

593

568

694

864

169

29

149
3.098

4) ПРАВНА СЛУЖБА
У периоду од 01. јануара-31. децембра 2016. године Правна служба урадила је
3.191 поднесак (одлуке Савета, дописи, извештаји, подзаконска акта и др.), a што је за
606 поднесака више него у 2015. години.
На основу одлука Савета Регулатора донетих у поступцима изрицања мера
предвиђених законом урађене су 2 опомене, 5 упозорења и 25 закључака о обустави
поступка изрицања мера.
Израђено је 29 решења о одбијању пријава поднетих, у складу са одредбом из
члана 26. ЗЕМ-а, против ПМУ због кршења законских и подзаконских акта у вези са
програмским садржајима.
Имајући у виду да су у току 2016. године истицале дозволе за пружање медијских
услуга издате на основу Јавног конкурса за емитовање телевизијског и радио програма за
локална подручја (2008. године) и поновљених јавних конкурса, то је, након спроведене
законске процедуре, израђено 219 решења о продужењу важења дозвола за пружање
медијских услуга и 8 закључка о одбачају пријава физичких/правних лица за продужење
дозволе. Издато је и 59 дозвола на захтев ПМУ.
Израђено је и 1 решење о одбијању и 2 закључка о одбачају приговора поднетих
протих одлука Савета о издавању дозвола за пружање медијске услуге.
Правна служба урадила је 22 решења о одузимању дозволе за пружање медијске
услуге путем кабловске електронске комуникационе мреже и 35 решења о одузимању
дозвола за пружање медијских услуга издатих на јавном конкурсу, с тим да је донето 6
закључака о усвајању предлога за понављање поступка за одузимање дозволе. Урађен је
и 31 закључак о обустави поступка за одузимање издате дозволе због неплаћања накнаде
за пружање медијске услуге.
На основу члана 78. ЗЕМ-а ималац дозволе за пружање медијске услуге може
поднети захтев за давање (претходне) сагласности на захтеве за промену власничке
структуре/статусну промену/пренос дозволе издате на захтев, па је на основу одлука
Савета урађено 11 решења о давању (претходне) сагласности на захтеве за промену
власничке структуре/статусну промену/пренос дозволе издате на захтев. Донета је и 1
одлука о промени знака идентификације.
Правна служба урадила је и координисала доношење 7 подзаконских аката (шест
правилника и једна препорука). Урађене су и измене и допуне Пословника о раду Савета
Регулатора и Колективног уговора код Регулатора.
Такође, у складу са одредбом члана 547. Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл.
гласник РС", 106/2015 и 106/2016-аутентично тумачење) достављено је 37 изјашњење
основним и привредним судовима у Републици Србији којима је Регулатор, као извршни
поверилац, поднео предлог за доношење решења о извршењу или је суд донео решење о
извршењу на основу извршне исправе.
Имајући у виду да је одредбом из члана 42. ЗЕМ-а предвиђено да се против
коначног решења Регулатора може покренути управни спор, то је 8 подносилаца пријава
којима нису издате дозволе за пружање медијских на Јавном конкурсу поднело тужбе
Управном суду на које су достављени одговори. Уз одговоре на тужбе достављени су и
комплетни списи предмета и/или документације на које се тужбе односе.
Због кршења одредби ЗЕМ-а и Закона о оглашавању од стране ПМУ, поднето је 66
захтева за покретање прекршајног поступка надлежном суду и 3 пријаве за привредни
преступ надлежном тужилаштву, као и 7 жалби на одлуке Прекршајног суда.
Имајући у виду да се Регулатор, на основу мишљења Управе за јавне набавке број
011-00-110/15 од 02. фебруара 2015. године, сматра наручиоцем, у 2016. години
закључено је 9 уговора о јавним набавкама мале вредности.
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Урађено је и 1.822 дописа, интерних дописа и др., 19 одлука у вези са правима и
обавезама из радног односа и 264 решења о коришћењу годишњег одмора.
Правна служба урадила је и 491 извештаја за Савет.
5) ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА
Финансијска служба у периоду јануар-децембар 2016.године обављала бројне и
сложене послове из делокруга свог рада, који су се односили на израду информација
ради одлучивања Савета као и послове везане за стручне извештаје из домена
финансија и рачуноводства како за потребе пословања тако и за потребе Савета.
Финансијска служба је на основу извештаја независног овлашћеног ревизора, у
2016.г. обављала послове и финансијски и рачуноодствено спроводила пословање у
складу са Законом о рачуноводству и општим актима РЕМ-а као и другм позитивним
законским прописима.
Финансијска служба је првенствено обављала послове финансијског надзора и
анализе стања дуговања ПМУ (пружалаца медијских услуга). Током 2016.г. урађено је
326 извештаја за седнице Савета РЕМ на основу којих су спроводене одлуке ради
покретања поступка за одузимање дозволе ПМУ због неплаћања накнаде за пружање
медијске услуге, одобравања накнадних рокова у складу са Законом о електронским
медијима, обустављања поступака као и доношења одлука о одузимању дозволе због
дуговања.
Финансијска служба је дала предлог за покретање укупно 75 поступака за
одузимање дозволе ПМУ због неплаћања накнаде за пружање медијских услуга.
У јулу и септембру 2016.године послато је укупно 140 писаних обавештења о
неизмиреном дугу пружаоцима медијских услуга (ТВ, Радио и ТВ-кабловски).
На основу извештаја Финансијске службе о дуговању ПМУ и великог броја поднетих
молби од стране ПМУ за одобрење додатног рока за измирење дуговања по основу
накнаде, организовани су састанци са свим ПМУ који су доставили молбе за одлагање
рока за плаћање и онима који нередовно измирују обавезе по основу накнада за
пружање медијских услуга. За плаћање доспелих накнада за пружање медијске услуге,
сачињене су службене белешке са закључцима о постигнутим договорима са ПМУ све у
циљу боље наплате доспелих потраживања по решењу. С тим у вези одржано је три
састанка са пружаоцима медијских услуга и то 28.јула, 10.августа и 11.августа
2016.године.
У циљу редовне наплате потраживања од ПМУ по основу накнаде за пружање
медијских услуга, Финансијска служба је телефонским путем месечно контактирала и
обавештавала ПМУ о доспелим дуговањима. По овом основу је поднето 10 предлога
Савету РЕМ за покретање принудног извршења за неизмирену накнаду за пружање
медијских услуга и упућено 80 позива пружаоцима медијских услуга за изјашњење на
седницама Савета због неплаћања накнаде.
Финансијска служба је обављала послове спровођења одлука Савета и праћења
датих накнадних рокова за плаћање појединачних захтева ПМУ, ради одобрења
накнадног примереног рока за измирење плаћања обавезе по основу накнаде за
пружање медијске услуге, претходно обезбеђујући наведена потраживања меницама.
У вези са евиденцијом и обрачуном службених путовања и дневница у
иностранству, завршено је 14 службених путовања у иностранству за 32 запослена која
су путовала. Од тога је обрачунато и исплаћено 32 девизне аконтације и толико
коначних обрачуна за дневнице и трошкове на службеном путу, од чега је урађено 12
коначних обрачуна са испатом на девизне рачуне запослених и 5 дневница са
обрачуном пореза и доприноса на дневнице за чланове Савета.
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Финансијска служба је око спровођења поступака јавних набавки урадила
следеће: покренуто је 36 поступака, од тога су потписане 23 наруџбенице и 13 уговора,
а за преосталих 11 набавки урађено је истраживање тржишта са достављањем понуда
пре избора добављача; Затим су урађена 4 кавртална извештаја о спроведеним
набавкама на које се закон не односи, као и о спроведеним јавним набавкама које
припрема правна служба све преко портала Управе за јавне приходе.
Ради спровођења пословања по привременом финансирању урађено је следеће:
поднети су предлози за доношење одлука Савета за обезбеђење средстава из резерви по
финансијском плану за претходну годину (2015.г.) а ради спровођења набавки за
2016.годину јер Народна скупштина Републике Србије није дала сагласност на
финансијски план за 2016.годину па је пословање обављано по финансијском плану из
претходне године. С тим у вези у складу са одлукама Савета о обезбеђењу средстава из
резерви урађена су два предлога за измену плана набавки за 2016.годину, спроведене су
донете одлуке Савета за измену плана набавки као две измене плана Набавки на
порталу Јавних набавки (25.01.2016 године и 10.02.2016.године)
Поред наведених послова ради одвијања редовног пословања Финансијска служба
је у претходној години обављала и послове финансијског књиговодства: вођење
аналитике, помоћних књига и евиденција; рачуноводствено планирање,
рачуноводствени надзор и контрола, рачуноводствено извештавање и информисање.
Финансијска служба је у 2016.години састављала и достављала Савету и АПР-у
годишње финансијске извештаје по завршном рачуну и извештаје о реализацији
финансијског плана. Финансијска служба је обављала и послове: благајничког
пословања, обрачуна зарада, накнада зарада и других примања запослених; обрачуна и
плаћање по уговорима о делу, ауторским и другим уговорима; обрачуна и плаћања
пореза, доприноса и других обавеза плаћања.
У оквиру Финансијске службе састављане су евиденције из области радних односа
за сваког запосленог и достављане пореске пријаве и други прописани обрачуни и
евиденције, извршавајући наплату и плаћање преко динарских и девизних рачуна и
водећи пословне књиге у електронској и папирној форми у складу са законским
прописима који регулишу ову област.

XI ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
 Правни статус Регулаторног тела за електронске медије
Континуитет Републичке радиодифузне агенције
Даном ступања на снагу Законa о електронским медијима 13.августа 2014.године
(„Службени гласник РС“,бр.83/2014), Републичка радиодифузна агенција основана
Законом о радиодифузији („Сл.гл. РС“,бр.42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - др. закон, 62/06,
85/06 и 41/09) наставља са радом у складу са одредбама овог закона као Регулаторно тело
за електронске медије.
Регулаторно тело за електронске медије као самостална независна регулаторна
организација основана Законом о електронским медијима и са својством правног лица,
врши јавна овлашћења у циљу: делотворног спровођења утврђене политике у области
пружања медијских услуга у Републици Србији; унапређивања квалитета и
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разноврсности услуга електронских медија; доприноса очувању, заштити и развоју
слободе мишљења и изражавања; у циљу заштите интереса јавности у области
електронских медија и заштите корисника услуга електронских медија, у складу са
одредбама овог закона, на начин примерен демократском друштву.
За обављање послова из своје надлежности Регулаторно тело за електронске
медије је одговорно Народној скупштини Републике Србије.


Текући рачун - Регулаторног тела за електронске медије

Ради обављања основне делатности, Регулаторно тело за електронске медије
користи следеће рачуне отворене код Министарства финансија, Управе за трезор:
- рачун сопствених средстава 840-978627-49, редовни рачун;
- рачун примљених депозита за учешће на конкурсу 840-714804-95; и
- рачун наменски за уплату Нето-користи по основу унакрсног
обједињавања, 840-3993721-17, отворен у складу са чл.45. Закона о јавним
медијским сервисима.
Регулаторно тело за електронске медије има свој матични број: 17488554 и ПИБ:
102945724. E-mail: office@rem.rs Интернет адреса: www.rem.rs


Гашење буџетског рачуна

Буџетски рачун број 840-937621-71 је угашен и новчана средства која су се
налазила на овом рачуну која су преостала приликом оснивања Републичке
радиодифузне агенције јер Регулатор не прима буџетска средства уплаћена су у буџет
Р.Србије, јер се по члану 36 Закона о електронским медијима висина накнаде за право на
пружање медијске услуге утврђује полазећи од стварних трошкова регулације по
начелу пропорционалности па самим тим је престала даља потреба држања овог рачуна.
Савет Регулатора је на својој 173.редовној седници од 17.06.2016.г. донео одлуку
да се са рачуна буџетских средстава број 840-937621-71 преко кога није било промета од
2006.год. за преостали износ новчаних средстава од укупно 158.912,50.дин. изврши
повраћај у Буџет Републике Србије на рачун број 840-741224843-62 са позивом на број
97-44018, као повраћај неискоришћених а неутрошених буџетских средстава и даље
поднесе захтев за његово гашење.


Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2016.г.

Савет Регулаторног тела за електронске медије је на својој 240.седници усвојио
Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2016.годину, који Народна
скупштина није разматрала и није дала сагласност, тако да се финансирање пословања у
2016.години сходно члану 34 ст.5 Законa о електронским медијима одвијало по
претходном финансијском плану.
Пословање Регулаторног тела за електронске медије у 2016.години се одвијало по
финансијском плану за претходну 2015.годину, на који је Народна скупуштина
Републике Србије дала сагласност дана 04.12.2015.год. („Сл.гл. Р.Србије“,бр.101/15).
Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2016.г. приликом
сагледавања потреба полази од предвиђених трошкова регулације који даље коригују
укупне утврђене приходе.
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Пословни простор Регулаторног тела за електронске медије

Пословни простор није регулисан од оснивања 2003.године Републичке
радиодифузне агенције где је одредбом чл. 116. Закона о радиодифузији Влада
Републике Србије била у обавези да у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог
Закона обезбеди просторне, техничке, финансијске и друге материјалне услове за почетак
рада тада Републичке радиодифузне агенције.
Осим иницијалних новчаних средства нису обезбеђени други услови који су били
одређени још Законом о радиодифузији. Због свега наведеног ово правно лице је у
позицији прибегавања привременим и изнуђеним решењима коришћења закупљеног
пословног простора. Први пословни простор је изнајмљен у закуп у улици Кнез
Михајлова бр.44. Затим следи закуп у ул.Чика Љубина бр.6. и у ул.Васина 2-4 где је по
истеку рока на који је закључен уговор о закупу пословних просторија и након
дефинитивног изјашњења закуподавца о непостојању његове воље ни за адаптирањем
постојећег простора ради инсталирања потребне опреме ни за продужењем уговора,
истекао закуп.
Наредни избор простора уследио је крајем 2011.године и изабран је по одлуци
комисије за пресељење основане одлуком Савета, са циљем трајнијег решавања овог
проблема. Приликом одлучивања комисија је након прибављеног мишљења
представника стручних служби о стању објеката и могућности њихове адаптације, на
основу Правилника о јавним набавкама донела одлуку ради закључења уговора са
закуподавцем „Савез самосталних синдиката Србије“ о закупу пословног простора, на
Тргу Николе Пашића 5, на период од 10 (десет) година.
Регулаторно тело за електронске медије из разлога што је пословни простор
користило по основу закључених уговора o закупу, мењало је седишта и то:
- од почетка коришћења пословног простора,од 1. септембра 2003. године до 30.
априла 2005. године, седиште је било у Београду, ул. Кнез Михајлова 44;
- од 1.маја 2005. године до 17. јуна 2007.године седиште је било у Београду, ул.Чика
Љубина бр. 8;
- од 18.јуна 2007.г. до 30.новембра 2011.год. седиште је било у Београду, ул.Васина
бр. 2-4;
- од 01.децембра 2011.год. седиште је у Београду, Трг Николе Пашића бр.5.
Ради спровођења свеобухватних мера рационализације свих трошкова у
Регулаторном телу за електронске медије у складу са препорукама Владе Р.Србије
отказана је половина раније закупљеног пословног простора на Тргу Николе Пашића 5.
Због значаја пословног простора Регулаторно тело за електронске медије се
протеклих година више пута обраћало Републичкој дирекцији за имовину Републике
Србије, имајући у виду да би се решавањем овог питања постигла поприлична уштеда у
виду давања новчаних средстава за закуп,што је законски регулисано кроз суфицит по
чл. 34 ст.8 Закона о електронским медијима, што би се по основу вишка прихода над
расходима уплатила даље та средства у буџет Републике Србије.
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Организациона структура одређена је Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Регулаторном телу за електронске медије, у складу са
одредбама Закона о раду, Закона о електронским медијима и Статута, са циљем да се
обезбеди законито, стручно, квалитетно и ажурно остваривање радних задатака и
послова одређених Законом и Статутом, као и стално унапређење организације и метода
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рада, груписање радних задатака и послова у складу са природом, особеностима и
начином вршења и обједињавања у оквиру организационих јединица оних послова и
задатака чије извршење захтева јединствено руковођење, координацију и контролу рада.
Правилником је утврђена: унутрашња организација рада Регулатора, делокруг,
надлежност, овлашћења и друга питања од значаја за рад организационих делова,
систематизација послова и задатака (врста послова, врста и степен стручне спреме и
други посебни услови за рад на тим пословима), број извршилаца за поједине послове,
опис послова на којима запослени ради, овлашћења и одговорности запослених за
обављање послова, послови на којима запослени имају посебна овлашћења и
одговорности и која радна места су ван организационих јединица.
Запослени се распоређује на одговарајуће послове утврђене уговором о раду и
овим Правилником, ако испуњавају опште и посебне услове за рад на тим пословима.
ОРГАНИ РЕГУЛАТОРА
 Савет и председник Савета Регулатора
Органи Регулатора су Савет Регулатора и председник Савета.
Савет има девет чланова који се бирају из реда угледних стручњака из области
које су од значаја за обављање послова из надлежности Регулатора (медијски стручњаци,
економисти, правници, инжењери телекомуникација и сл.).
Члан Савета је функционер у смислу прописа којима се уређује сукоб интереса
при вршењу јавних функција и може бити само лице које има високо образовање, које је
држављанин Републике Србије и има пребивалиште на територији Републике Србије.
Чланове Савета бира Народна Скупштина, на предлог овлашћених предлагача. Члан
Савета је изабран ако је за његов избор гласала већина укупног броја народних
посланика. Члан Савета бира се на период од пет година и може бити поново биран
највише још једном.
Чланови Савета Регулатора
Чланови Савета не заступају ставове или интересе органа односно организације
које су их предложиле, већ своју дужност обављају самостално, по сопственом знању и
савести, у складу са законом. Члану Савета функција може престати само из разлога и у
поступку предвиђеном законом. Нико нема право да на било који начин утиче на рад
чланова Савета, нити су они дужни да поштују било чије инструкције у вези са својим
радом, изузев одлука надлежног суда донетих у поступку судске контроле рада Савета.
Председник Савета
Председник Савета представља и заступа Регулатора, а у случају његове
спречености заменик председника Савета. Председник Савета, односно, заменик
председника Савета, док обавља функцију председника, може, уз сагласност Савета, да
појединачна овлашћења председника за одређени временски период пренесе, у писаном
облику, на поједине чланове Савета. Одлуку из претходног става, Савет доноси већином
гласова од укупног броја чланова Савета.
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ФИНАНСИРАЊЕ РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ
У складу са Законом о електронским медијима, по чл.34 финансирање Регулатора
се врши у складу са финансијским планом који за сваку годину доноси Савет Регулатора.
Финансијским планом се утврђују укупни приходи и расходи Регулатора, резерве за
непредвиђене издатке, као и елементи за целовито сагледавање политике зарада и
запослености код Регулатора.
Сагласност на финансијски план даје Народна скупштина.
Утврђени вишак прихода над расходима у једној календарској години се уплаћује
у буџет Републике Србије. Ако је разлика прихода над расходима негативна, недостајућа
средства се обезбеђују из буџета Републике Србије.
Обезбеђење недостајућих средстава, у складу са претходно наведеним чланом
овог закона, не утиче на независност и самосталност Регулатора.
 Извори финансирања - приходи од накнаде
Приходи Регулатора чине средства остварена од накнаде коју пружалац медијске
услуге плаћа за право на пружање медијске услуге у складу са законом и утврђени су на
основу чл.35 Закона о електронским медијима, док право на дозволу које је регулисано
чл.89 ст.1 и т.8 истог закона, пружалац медијске услуге остварује све док измирује
обавезу плаћања накнаде за пружање медијске услуге.
Регулаторно тело за електронске медије не наплаћује таксе за учешће на јавним
конкурсима и поднетим захтевима заинтересованих лица, нити има друге приходе,
остварује приход само од накнаде за пружање медијске услуге, односно не користи
буџетска средства осим у случају по чл.34 ст.9 Закона о електронским медијима, и вишак
прихода над расходима по истом члану овог закона преноси у буџет Републике Србије.


Уплаћен вишак прихода над расходима

Регулаторно тело за електронске медије је од свог оснивања уплатило у буџет
Републике Србије износ средстава који је обрачунат као вишак прихода над расходима
на основу завршног рачуна по чл. 34 тадашњег Закона о радиодифузији, затим по чл.19
Закона о кинематографији Филмском Центру Србије и чл.34 ст.8 Закона о електронским
медијима.
У периоду од 2007. до 2015.г. од укупно планираних средстава од 894.484.361,00
динара уплаћено је по основу вишка прихода над расходима: 1.071.688.490,00 динара или
на нивоу од 120 индексних поена, односно више за 177.204.129,00 динара.
Уплаћени износи су даље у буџету Републике Србије, према истом члану
тадашњег Закона о радиодифузији, распоређивани на четири једнака дела, за унапређење
и развој културе, здравства, просвете и социјалне заштите као и по чл. 34 ст. 8 Закона о
електронским медијима.
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Табела планираних и реализованих-УПЛАЋЕНИХ СУФИЦИТА по годинама
Година
Финанси.
план
Уплатабуџет
Више/
мање
Индекс

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.*

2013.

2014.

2015.**

207.000.000

267.540.000

132.169.183

65.522.034

85.588.100

31.780.200

22.000.000

18.200.000

64.684.844

298.489.538

236.831.376

139.288.524

82.175.825

52.294.346

*54.332.105

27.232.375

61.617.805

119.426.596

91.489.538

-30.708.624

7.119.341

16.653.791

-33.293.754

22.551.905

5.232.375

43.417.805

54.741.752

144

89

105

125

61

171

124

339

185

УКУПНО ПЛАНИРАНО Финансијским планом од 2007. до 2015.г.: 894.484.361,00 динара
УПЛАЋЕНО по завршним рачунима од 2007.године до 2015.год.: 1.071.688.490,00 динара
Више уплаћено = 177.204.129,00 дин.(120%)
* По чл.19 Закона о кинематографији уплаћено Филмском Центру Србије (на рачун

Филмског Центра).
** Сагласно чл.34 ст.8 Закона о електронским медијима
Регулаторно тело за електронске медије је од дана оснивања, од 2003.г. као
Републичка радиодифузна агенција до 2006. године није остваривала вишак прихода над
расходима, тако да нема ни остварених суфицита.
Регулаторно тело за електронске медије је од свог оснивања уплатило у буџет
Републике Србије износ средстава који је обрачунат као вишак прихода над расходима
на основу завршног рачуна, по чл. 34 Закона о радиодифузији, затим по чл.19 Закона о
кинематографији Филмском Центру Србије као и по чл.34 ст.8 Закона о електронским
медијима.
СУФИЦИТ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ РЕГУЛАТОРА ЗА 2016.ГОДИНУ
Укупан износ суфицита за 2016.годину износио је 184.980.463,16.динара.

-

-

Износ укупног суфицита састоји се из два дела и то:
Први део суфицита је уплаћен износ преосталих новчаних средстава која су се
налазила на буџетском рачуну 840-937621-71 од укупно 158.912,50.динара и за
који износ је извршен повраћај у буџет Републике Србије на рачун број 840741224843-62 са позивом на број 97-44018, као повраћај неискоришћених а
неутрошених буџетских средстава и рачун је даље угашен јер Регуалтор не
користи новчана средства из буџета Р.Србије.
Други део суфицита по завршном рачуну Регулаторног тела за електронске медије
за 2016.г., на који је екстерни ревизор дао позитивно мишљење у складу са чл.34
ст.7 и ст.8 Закона о електронским медијима, обрачунат је у укупном износу од
184.821.550,66 динара за колико ће се после доношења одлуке о уплати суфицита
од стране Савета Регулаторног тела за електронске медије извршити уплата у
буџет Републике Србије сходно чл.34 ст.8 Закона о електронским медијима.

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ
Пословање Регулаторног тела за електронске медије у 2016.години се одвијало по
финансијском плану за претходну годину (за 2015.г. је Народна скупуштина Р.Србије
дала сагласност дана 04.12.2015.г. и који је објављен у „Сл.гл. Р.С“,бр.101/15).
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КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ГОДИНАМА (у 000дин.)
Р.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.

Назив

ПРИХОДИ
од накнада
РАСХОДИ
ОСНОВНА
СРЕДСТВА
СУФИЦИТ
УКУПНО

План
2015.г.

Реализовано
2015.г.

Планирано*
2016.г.

Реализовано
2016.г.

Индекс
плана
2016

343.250

400.324

343.250

433.726

126

269.495

275.640

269.495

242.793

90

9.070

5.257

9.070

5.953

66

64.685
343.250

119.427
400.324

64.685
343.250

184.980
433.726

286
126

*У складу са чл.34 ст.5 Закона о електронским медијима примењује се Финансијски план за претходну (2015.г.)

(динара)
Р.
Бр.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Назив

Бруто зараде и
додаци
Соц.доприноси на
зараде
Умањење зараде за
10 посто пореза
Накнаде запосленима
Бруто накнаде
чл.Савета
Умањење накнада за
10 посто пореза
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Текућа одржавања
Материјал
Порези, обавез. таксе
Резерве за
непр.издатке
Основна средства
УКУПНИ
РАСХОДИ
Суфицит
УКУПНО

План
2015.Год

Реализовани
Расходи
У 2016.Год.

Индекс
плана
2016

Реализов.
2015.Год

Планирано
2016.Год.*

149.523.036

128.277.472

149.523.036

129.451.338

87

26.763.540

22.961.667

26.763.540

23.171.790

87

11.463.632

/

/

11.555.551

/

5.046.500

3.725.938

6.721.252

6.957.667

103

16.832.690

10.360.888

16.832.690

9.203.923

55

1.018.308

/

/

1.103.193

/

22.957.000
6.241.850
13.132.720

19.760.318
3.567.736
9.420.657

23.338.100
6.241.850
13.225.968

20.123.036
3.292.311
6.299.926

86
53
48

8.285.500

3.496.475

8.285.500

4.771.376

58

7.937.000
5.496.300
2.779.300

7.067.850
4.393.585
1.558.218

8.702.420
7.000.300
2.839.300

6.814.560
5.472.531
1.895.450

78
78
67

4.500.000

48.390.761

21.480

12.856.948

/

9.070.000

5.257.512

9.070.000

5.952.636

66

278.565.436

280.897.821

278.565.436

248.745.432

89

64.684.844
343.250.280

119.426.596
400.324.417

64.684.844
343.250.280

184.980.463
433.725.895

286
126

*У складу са чл.34 ст.5 Закона о електронским медијима примењује се Финансијски план за претходну (2015.годину)
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Регулаторно тело за електронске медије, Извештај о раду за 2016. годину

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Финансирање пословања Регулаторног тела за електронске медије одвијало се
сходно члану 34 ст.5 Законa о електронским медијима по Финансијском плану за
претходну годину, јер није дата сагласност на финансијски план за 2016.годину од стране
Народне скупштине Републике Србије.
1. ПРИХОДИ
Укупно обрачунати приходи Регулаторног тела за електронске медије у
2016.години износили су 433.725.895 динара. По основу прихода од накнада обрачунат је
износ од 360.776.454 динара док на остале приходе и инвестиције у основна срества
отпада укупан износ од 72.949.441 динара.
Приходи од накнада обрачунати су на основу решења о годишњој накнади
пружаоцима медијских услуга телевизијског, радио и кабловског емитовања програма
док је остала категорија прихода утврђена Законом о рачуноводству сагласно МРС и
МСФИ (међународним рачуноводственим стандардима и међународним стандардима
финансисјког извештавања) који се примењују за друга правна лица.
1.1. ПРИХОДИ ОД НАКНАДЕ ЗА ПРУЖАЊЕ МЕДИЈ.УСЛУГА ТВ, РАДИО И
КАБЛОВ. ПРОГРАМА ЗА 2016.Г.
Укупно обрачунати евидентирани приходи од накнада износили су 360.776.454
динара.
Укупно 499 пружалаца медијских услуга је имало обавезу плаћања накнаде за
емитовање програма, што даје укупно обрачунати износ од: 360.776.454.дин, и то:
 Приходи по основу накнаде ТВ програма (109 пруж.мед.услуга) 295.117.997
динара
 Приходи по основу накнаде радио програма (282 пруж.мед.услуга) 25.944.248
динара
 Приходи по основу накнаде кабловског програма (108 пруж.мед.услуга)
39.714.209 динара
1.2. ОСТАЛИ ПРИХОДИ:
Остали приходи и инветсиције су обрачунати у укупном износу од 72.949.441
динара
Укупно обрачунати евидентирани остали приходи износили су 66.996.805 динара
- Приходи од усклађивања вредности потраживања 62.402.778 динара;
- Приходи од донација за пројекат See DigiTV 140.032 динара:
- Добици од продаје нематеријалних улагања 119.785 динара;
- Приходи од смањења обавеза 3.643.272 динара;
- Остали непоменути приходи 690.938 динара
- УКУПНИ ОСТАЛИ ПРИХОДИ Свега: 66.996.805 динара
На укупно обрачунате евидентиране инвестиције отпада износ од 5.952.636 динара.
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Регулаторно тело за електронске медије, Извештај о раду за 2016. годину
КРЕТАЊЕ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПРИХОДА 2015. И 2016. И ИНДЕКС
ПРИХОДА ПЛАНА
Назив
Приходи ТВ
накнада
Приходи РАДИО
накнада
Приходи
КАБЛОВСКА
накн.
Остали приходи и
инвестиције*

УКУПНИ
ПРИХОДИ

Реализовани
приходи За
2015.Г.

План за
2015.Год.

(динара без пара)
Реализовани
Индекс
приходи За
плана
2016.Г.
2016.

План За
2016.Год

280.562.989

286.989.086

280.562.989

295.117.997

105

23.710.638

24.348.959

23.710.638

25.944.248

109

38.976.653

39.347.453

38.976.653

39.714.209

102

/

49.638.919*

/

72.949.441*

/

343.250.280

400.324.417

343.250.280

433.725.895

126

* Остали приходи утврђени су у складу са Законом о рачуноводству сагласно МРС и МСФИмеђународним рачуноводственим стандардима.
(Исправка потраживања од пружалаца медијских услуга,позитивне курс.разлике и приходи од смањења
обавеза и инвестиције у основна средства)

ПРИХОДИ ОД ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛА ЗА ЕМИТОВАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ, РАДИО И
КАБЛОВСКОГ ПРОГРАМА
Реализовани приходи од издавања дозвола за телевизијског, радио и кабловског
пружање медијске услуге у укупно обрачунатом износу од: 360.776.454 динара,
опредељени су на основу:
Правилника о мерилима за утврђивање висине накнаде за емитовање радио и/или
телевизијског програма („Сл.гл.РС“ бр.50/09)
1. Одлука које су утицале на висину годишње накнаде-у складу са Законом о
радиодифузији и Законом о електронским медијима да се одређеним емитерима
смање годишње накнаде за емитовање програма у за 20% (предузећу РДП„ТВБ92“а.д., Београд); за 10% Nacionalna Happy TV.
2. Одузетих дозволе за пружаоце медијских услуга који нису измирили своје
обавезе;
3. Одлуке о висини годишње накнаде за телевизијског и/или радио пружање
медијске услуге („Сл.гласник РС“ бр.75/13);
4. Одлуке о висини годишње накнаде за кабловско и/или сателитско пружање
медијске услуге („Сл.гласник РС“ бр.40/11);
Укупно обрачунати приходи од накнада 360.776.454 дин. евидентирани су на
основу донетих решења о годишњој накнади пружаоцима медијских услуга
телевизијског, радио и кабловског пружања медијске услуге.
НАКНАДА
ТЕЛЕВИЗИЈА
82%
295.117.997

НАКНАДА
РАДИО
7%
25.944.248

НАКНАДА
КАБЛОВСКА
11%
39.714.209

(динара, без пара)
УКУПНА
НАКНАДА
100%
360.776.454
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2. РАСХОДИ
Реализовани расходи из пословања износе укупно: 433.725.895 динара.
Износ укупних расхода смањен је после спроведених мера рационализације у
пословању Регулатора.
У наредној табели дат је детаљнији приказ планираних расхода у односу на
реализоване за 2015. и 2016.годину.
(динара, без пара)
Р.
Бр.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Бруто зараде и додаци
Социјални допринси
послодавца
Умањење зараде (за 10
посто пореза)
Накнаде запосленима
Бруто накнаде чланова
Савета
Умањење накнада (за 10
посто пореза)
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текућа одржавања
Материјал
Порези и обавезне таксе
Резерве за непредвиђене
издатке

149.523.036

Реализовани
Расходи у
2015.год.
128.277.472

26.763.540

22.961.667

УКУПНО РАСХОДИ

Назив

План
2015.год

/

11.555.551

Индекс
плана
2015
86
86
/

149.523.036

Реализовани
Расходи у
2016.год.
129.451.338

26.763.540

23.171.790

Планирано
2016.год.

/

Индекс
плана
2016
87
87

11.463.632**

/

5.046.500

3.725.938

74

6.721.252

6.957.667

103

16.832.690

10.360.888

62

16.832.690

9.203.923

55

/

1.103.193

/

22.957.000
6.241.850
13.132.720
8.285.500
7.937.000
5.496.300
2.779.300

19.760.318
3.567.736
9.420.657
3.496.475
7.067.850
4.393.585
1.558.218

86
57
72
42
89
80
56

4.500.000

48.390.761*

/

269.495.436

275.640.309

102

9.070.000

5.257.512

/

1.018.308**

/

23.338.100
6.241.850
13.225.968
8.285.500
8.702.420
7.000.300
2.839.300

20.123.036
3.292.311
6.299.926
4.771.376
6.814.560
5.472.531
1.895.450

86
53
48
58
78
78
67

21.480

12.856.948**

/

269.495.436

242.792.796

90

9.070.000

5.952.636

66

13.

Основна средства

278.565.436

280.897.821

101

278.565.436

248.745.432

89

14.

СВЕГА са основним
средствима
Суфицит

64.684.844

119.426.596

185

64.684.844

184.980.463

286

УКУПНО

343.250.280

400.324.417

117

343.250.280

433.725.895

126

58
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* У 2015.г. извршена су резервисања по основу сумњивих и спорних потраживања од пруж.мед.усл. за накнаде за
емитовање програма које нису наплаћене по завршном рачуну за 2015.годину, за износ од 38,5 мил.дин. и умањење
зараде по Закону о привременом уређивњу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава („Сл.Гл.Р.С.",116/14.) за укупно 12,6 мил.динара.

** У 2016.г. у резерве за непредв.издатке извршене су исправке вредности потраживања (директни и
индиректни отпис) за износ од око 4 мил.дин. и обрачуната је амортизација осн.средстава од 8,8 мил.дин.по
завршном рачуну за 2016.годину за укупно 12,8 мил.динара.

ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ ПОЈЕДИНИХ СПЕЦИФИЧНИХ РЕАЛИЗОВАНИХ РАСХОДА У
2016.ГОДИНИ
У наставку је дата структура појединих специфичних просечних расхода
утврђених на основу обрачунатих стварних потреба пословања-трошкова регулације
Регулаторног тела за електронске медије, са суфицитом.
(динара, без пара)
Зараде и накнаде
запосл. и чл.Савета
73%

Стални трошкови закуп, одржавање,
материјал, сл.путовање
и др.
14%

Уговори о делу,
адвокатске и
консалтинг услуге
5%

Инвестиције,
Резерве
7%

УКУПНО
100%

181.266.660

35.702.438

11.071.302

20.705.032

248.745.432

2.1. Зараде запослених, порез и социјални доприноси на терет зарада запослених
Укупан износ реализованих средстава за зараде износи 152.623.128 динара и мање
је од планираних средстава за зараде од 176.286.576 динара за 23.663.448 динара што је
на нивоу од 87 индексних поена од планираног износа средстава за зараде запослених за
2016.годину. По Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата
уплаћен је укупан износ у буџет Р.Србије за умањење од -10% зарада запослених у
2016.г. у укупном износу од 11.463.633 динара.
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Укупна средства за зараде запослених за 2016.годину реализована су за 82
запослена од укупно 105 систематизованих радних места која су утврђена Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места Регулаторног тела за
електронске медије. Зараде запослених утврђене су уговором о раду сагласно Закону о
раду ("Сл.гласник РС",бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и усклађене са
изменама и допунама Закона о раду. Износ зараде за обављени рад и време проведено на
раду запослених утврђен је Колективним уговором који је потписан са већинским
Синдикатом „Независност Регулаторног тела за електронске медије“и реализован је за
2016.годину за просечно 82 запослена. Основица за обрачун цене рада у 2016.години није
усклађивана већ је остала на истом нивоу од априла 2014.г. (Закључак Владе Р.Србије на
седници одржаној дана 22.04.2014.године, Сл.гласник РС,бр.42/2014).
Износ накнаде за топли оброк за 2016.годину утврђен је у износу од 10.000
динара, док је накнада за регрес за 2016.годину утврђена у месечном износу од 4.150
динара (исплаћује се 1/12 месечно) и није мењана задњих пет година.
Обрачун основне зараде по запосленом реализован је сагласно економској
политици и политици о буџету коју је утврдила Влада Републике Србије. Основна зарада
запослених у Регулатоном телу за електронске медије реализивана је у складу са
фискалним правилима утврђеним Законом о буџетском систему и Упутством за израду
годишњих програма пословања за 2016.годину.
На све запослене примењиван је Закон о утврђивању максималне зараде у
јавном сектору (Сл.гл.Р.Србије број 93/2012) и Закон о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава („Сл. Гласник Р.Србије", 116/14.).
Изостало је повећање броја запослених које је одобрено по Финансијском плану за
2016. годину за зараде за 3 новозапослена за које је планиран укупан бруто износ од
8,6.мил.дин., тако да су мање исплаћене укупне бруто зарада за 12,2 мил.дин.
Старосна структура запослених
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Године
старости
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
Укупно:

31. XII 2014.г

31. XII 2015.г

4
35
35
8
1
83

7
34
33
7
1
82

Реализација
31.XII 2016.г
4
30
38
8
2
82

Радни стаж запослених
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Године радног
стажа
0–1
1–9
10 – 19
20 – 29
30 – 39
Укупно:

31.XII 2014.г

31.XII 2015.г

7
31
24
19
2
83

10
31
24
16
1
82

Реализација
31.XII 2016.г
9
32
24
14
3
82
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ПОРЕЂЕЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ И ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ ПО
ЗАПОСЛЕНОМ ЗА 2015. И 2016.Г.

Р.бр. Назив

1
1.1.
1.2.
2
2.1.

Зараде и додаци
запослених
БРУТО-1
Нето зараде
Порез и
соц.доприноси
на терет
запослених
Запослени-број
Просечна
месечна
НЕТО зарада

План
2015.год.

Реализовано
2015.год.

План
2016.год.

Реализовано
2016.год.

Индекс
плана
2016

149.523.036

128.277.472

149.523.036

129.451.338

87

105.975.864

91.005.472

105.975.864

91.851.193

87

43.547.172

37.271.999

43.547.172

37.600.145

86

89

82

89

82

92

8.831.319

7.583.789

8.831.319

7.654.266

87

КРЕТАЊЕ ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ, ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2015.
И ИНДЕКС ПЛАНА 2016.

Р. бр
1
2.
3.

Назив
Просечна
НЕТО зарада
Порез
на зараде
Социјални доприноси
Укупно

ПЛАН
2015.год.

Реализац.
по запосл.
2015.год.

ПЛАН
2016.год.

Реализац.
по запосл.
2016.год.

99.228

92.485

99.228

93.344

13.051

12.164

13.051

12.031

27.723

25.714

27.723

26.180

140.002

130.363

140.002

131.555

ИНДЕКС

Плана
2016.
94
92
94
94

За 2016.годину од планираног нето износа за зараде и додатке на зараде од
105.975.864 динара исплаћено је укупно: 91.851.193 динара или на нивоу од 87 индексних
поена. За 2016.годину изостало је планирано по финансијском плану ново запошљавање,
за које је Регулатор добио одобрење на основу Одлуке Народне Скупштине Р.Србије,
Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, 21 број:112217/16 од 12.02.2016.г. и Одлуке 21 број:02-166/16 од 16.03.2016.године, сагласно чл.6.
Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС", број
108/2013). Регулатор може да има онај број запослених на недређено време за које има
обезбеђену масу средстава за исплату плата предвиђених финансијским планом за 2016.г.
а како на њега није добијена сагласност то је у примени финансисјки план из претходне
године (за 2015.године) на који је Народна скупштина дала сагласност
(„Сл.гл..РС“,бр.101/15) све у складу са чл.34. ст.5 Закона о електронским медијима.

44

Регулаторно тело за електронске медије, Извештај о раду за 2016. годину

РЕАЛИЗОВАНА И ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗА 2015. И 2016.ГОДИНУ
(динара)
План
2015.год.

Реализовано
2015.год.

План
2016.год.

Реализовано
2016.год.

Зараде и додаци запослених Бруто-1

149.523.036

128.277.472

149.523.036

129.451.338

1.1.

Нето зараде

105.975.864

91.005.472

105.975.864

91.851.193

1.2.

Порез и соц.допр.на терет запосл.

43.547.172

37.271.999

43.547.172

37.600.145

Социјални доприноси на терет послодавца

26.763.540

22.961.667

26.763.540

23.171.789

2.1.

Пензионо и инвалидско осигурање

17.942.748

15.393.297

17.942.748

15.534.161

2.2.

Здравствено осигурање

7.700.436

6.606.290

7.700.436

6.666.744

2.3.

Oсигурање од незапослених

1.120.356

962.081

1.120.356

970.885

/

11.555.551

/

11.463.633

Р.бр.
1

2.

Назив

Умањење зараде за 10 посто пореза
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Исплаћена умањена зарада за 10% од масе, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину** (динара)
СТАРОЗАПОСЛЕНИ

УКУПНО

НОВОЗАПОСЛЕНИ

ИСПЛА
ТА 2016.

број
запосл.
a

b

c

d

е

f

g

h

I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

82
81
82
82
82
82
82
82
82
82
81
82

10.748.317
10.905.320
10.626.083
10.603.035
10.781.927
10.700.505
10.658.754
11.046.886
10.884.141
10.831.981
10.685.562
10.980.828

131.077
134.634
129.586
129.305
131.487
130.494
129.985
134.718
132.733
132.097
131.921
133.913

12.672.265
12.857.372
12.528.152
12.500.978
12.711.892
12.615.896
12.564.313
13.024.278
12.832.402
12.770.905
12.598.278
12.946.397

154.540
158.733
152.782
152.451
155.023
153.852
153.223
158.833
156.493
155.743
155.534
157.883

82
81
82
82
82
82
82
82
82
82
81
82

10.748.317
10.905.320
10.626.083
10.603.035
10.781.927
10.700.505
10.658.754
11.046.886
10.884.141
10.831.981
10.685.562
10.980.828

131.077
134.634
129.586
129.305
131.487
130.494
129.985
134.718
132.733
132.097
131.921
133.913

УКУПНО

982

129.453.338

1.581.950

152.623.128

1.865.090

982

129.453.338

1.581.950

152.623.128

1.865.090

ПРОСЕК

82

10.787.778

131.829

12.718.594

155.424

82

10.787.778

131.829

12.718.594

155.424

V

маса зарада
БРУТО-1

просечна
зарада

маса зарада
БРУТО-2

просечна
зарада

број
запосл

маса зарада
БРУТО-1

просечна
зарада

маса зарада
БРУТО-2

маса
зарада
БРУТО-1

просечна
зарада

маса
зарада
БРУТО-2

просечна
зарада

просечна
зарада

број
запосл.

i

j

k

l

m

n

o

12.672.265
12.857.372
12.528.152
12.500.978
12.711.892
12.615.896
12.564.313
13.024.278
12.832.402
12.770.905
12.598.278
12.946.397

154.540
158.733
152.782
152.451
155.023
153.852
153.223
158.833
156.493
155.743
155.534
157.883

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уплаћена средства
Укупно БТ-2 са уплатом умањења од -10% у буџет Р.Србије:
Бруто-2
у буџет Р.Србије
11.463.633.дин.
исплаћено
:
152.623.128.дин + 11.463.633.дин. = 164.086.761.дин.
(-10%)
* старозапослeни у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015.године.

** маса за зараде утврђена је укупном износу (БРУТО-1 и БРУТО-2) са накнадом за топли оброк и накнадом за регрес (10.000 и 4.150 дин.)
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ПЛАН-Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**
СТАРОЗАПОСЛЕНИ

УКУПНО
ПЛАН
2016.

НОВОЗАПОСЛЕНИ

број
запосл.

маса зарада
БРУТО-1

просечна
зарада

маса зарада
БРУТО-2

просечна
зарада

број
запосл.

маса зарада
БРУТО-1

просечна
зарада

маса зарада
БРУТО-2

просечна
зарада

a

b

c

d

e

f

g

h

i

I-Новозап.

89

12.460.253

140.003

14.690.548

165.062

85

11.846.370

139.369

13.966.770

j
164.315

II

89

12.460.253

140.003

14.690.548

165.062

85

11.846.370

139.369

13.966.770

III

89

12.460.253

140.003

14.690.548

165.062

85

11.846.370

139.369

13.966.770

IV

89

12.460.253

140.003

14.690.548

165.062

85

11.846.370

139.369

13.966.770

V

89

12.460.253

140.003

14.690.548

165.062

85

11.846.370

139.369

13.966.770

VI

89

12.460.253

140.003

14.690.548

165.062

85

11.846.370

139.369

13.966.770

VII

89

12.460.253

140.003

14.690.548

165.062

85

11.846.370

139.369

13.966.770

VIII

89

12.460.253

140.003

14.690.548

165.062

85

11.846.370

139.369

13.966.770

IX

89

12.460.253

140.003

14.690.548

165.062

85

11.846.370

139.369

13.966.770

X

89

12.460.253

140.003

14.690.548

165.062

85

11.846.370

139.369

13.966.770

164.315
164.315
164.315
164.315
164.315
164.315
164.315
164.315
164.315
164.315

Број
запо
слен
их
k

маса
зарада
БРУТО-1

просечна
зарада

маса
зарада
БРУТО-2

просечна
зарада

l

m

n

o

4

613.883

153.470

723.778

180.945

4

613.883

723.778

180.945

4

613.883

723.778

180.945

4

613.883

723.778

180.945

4

613.883

723.778

180.945

4

613.883

723.778

180.945

4

613.883

723.778

180.945

4

613.883

723.778

180.945

4

613.883

723.778

180.945

4

613.883

723.778

180.945

4

613.883

723.778

180.945

4

613.883

723.778

180.945

153.470
153.470
153.470
153.470
153.470
153.470
153.470
153.470
153.470

XI

89

12.460.253

140.003

14.690.548

165.062

85

11.846.370

139.369

13.966.770

XII

89

12.460.253

140.003

14.690.548

165.062

85

11.846.370

139.369

13.966.770

УКУПНО

1.068

149.523.036

1.680.034

176.286.576

1.980.748

1.020

142.156.440

1.672.429

167.601.240

1.971.779

48

7.366.601

1.841.649

8.685.336

2.171.334

13.966.770

164.315

4

613.883

153.471

723.778

180.945

ПРОСЕК
89
12.460.253
140.003
14.690.548
165.062
85
11.846.370
139.369
*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у правном лицу у децембру/2015.г.
** маса за зараде утврђена је у укупном износу (БРУТО-1 и БРУТО-2).

164.315

153.470
153.470

Напомена: Маса средстава за зараде у 2016.г. Бруто-2 од 167.601.240 динара усклађена је са Упутством за израду годишњих програма пословања за 2016.год. Основна зарада планирана је у складу са планом потреба
Регулатора и фискалним правилима која су утврђена Законом о буџетском систему. У 2016.години није планирано усклађивање зарада. Износ накнаде за топли оброк у 2016.години је 10.000 дин. Накнада за регрес је на
месечном нивоу 1/12 = 4.150,00 динара. Планирана маса средстава за зараде старозапослених за 2016.годину износи:167.601.240 динара.
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2.2. Социјални доприноси на терет запослених
Реализовани су социјални доприноси на зараде запослених које падају на терет
послодавца, за пензионо и здравствено осигурање и осигурање од незапослености у
укупном износу од 23.171.790 динара односно на нивоу од 86 индексна поена у односу на
план.
Р.Бр.

1.
2
3

Назив
Пензионо и
инвалидско
осигурање
Здравствено
осигурање
Осигурање од
незапослености
Укупно

(динара, без пара)
Индекс
Реализовано
плана
2016.Г.
2016.

План 2015

Реализовано
2015.Г.

План 2016

17.942.748

15.393.297

17.942.748

15.534.161

86

7.700.436

6.606.290

7.700.436

6.666.744

86

1.120.356

962.081

1.120.356

970.885

86

26.763.540

22.961.667

26.763.540

23.171.790

86

2.3. Накнаде за запослене
На име трошкова накнада за запослене реализован је износ од 6.957.667 динара.
У накнаде за запослене спадају трошкови превоза запослених на посао и са посла
и по другом основу утврђена давања у складу са Законом о раду.
Колективним уговором Регулаторног тела за електронске медије запосленима су
обезбеђена права једнака правима утврђеним Законом о раду, а дефинисана су
појединачним уговорима о раду.

Р.Бр. Назив
1.
2.

Трошкови превоза
Остали трошкови
отпремнине за
одлазак у пензију и
солид.помоћ
Укупно

(динара, без пара)
Индекс
Реализовано
плана
2016.г.
2016
2.635.965
65

План 2015

Реализовано
2015.г.

План
2016

4.066.500

3.251.456

4.066.500

980.000

474.482

980.000

4.321.702

/

5.046.500

3.725.938

5.046.500

6.957.667

103

2.4. Накнаде члановима Савета Регулатора и порези и доприноси на накнаде
На име накнада члановима Савета реализован је бруто износ од: 9.203.923 динара
или на нивоу од 55 индексних поена, за који износ је извршено умањење од -10% који је
даље уплаћен у буџет Р.Србије у износу од 1.018.308 динара по Закону о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава („Сл. Гласник Р.Србије", 116/14.).
Према члану 7 Закона о електронским медијима („Сл. гл. РС“ бр. 83/2014) Савет
Регулатора има девет чланова који се бирају из реда угледних стручњака из области које
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су од значаја за обављање послова из надлежности Регулатора (медијски стручњаци,
економисти, правници, инжењери телекомуникација и сл.).Члан Савета је функционер у
смислу прописа којима се уређује сукоб интереса при вршењу јавних функција. Накнаде
члановима Савета исплаћују се према члану 20 став 2 Закона о електронским медијима
(„Сл. гл. РС“ бр. 83/2014), председник Савета за свој рад има право на новчану накнаду у
висини троструке просечне месечне нето зараде у Републици Србији, односно чланови
Савета имају право на новчану накнаду у висини двоструке просечне месечне нето зараде
у Републици Србији. На исплаћене накнаде члановима Савета Регулатора примењен је
Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. Гласник Р.Србије",
116/14).
Табела-1
Р.бр.
1.
2.
3.

(динара, без пара)
Индекс
Реализовано
плана
2016.
2016
5.704.347
54
1.472.684
55

Назив

План 2015

Реализовано
2015.

План 2016

Накнада-НЕТО
Порез на накнаду
Социјални
доприноси

10.638.260
2.693.230

6.548.081
1.657.742

10.638.260
2.693.230

3.501.200

2.155.065

3.501.200

2.026.892

58

Укупно

16.832.690

10.360.888

16.832.690

9.203.923

55

/

1.103.193

/

1.018.308

/

Умањење накнада члан.
Савета за 10 посто пореза
по закону

2.5. Стални трошкови
Реализована су средства на име ових трошкова у укупном износу од 20.123.036
динара.
Ови трошкови су смањени за једну четвртину, тачније на нивоу су од 86
индексних поена у односу на планиране трошкове.
Највећи по величини, су трошкови плаћања закупа и износе око 13 мил.динара.
Остали трошкови, као што су трошкови комуналних услуга, трошкови транспортних и
ПТТ услуга, трошкови услуге одржавања-чишћења, трошкови репрезентације и др. Ова
категорија трошкова је настала и по основу трошкова грејања, утрошене електричне
енергије, комуналних услуга у закупљеном пословном простору, репрезентације,
трошкова телефона и осталих ситних трошкова.
Истој категорији припадају и трошкови интернет провајдера и трошкови пријема
радио и телевизијског сигнала посредством кабловске услуге.
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(динара, без пара)
Назив

План 2015

Реализован
о 2015.

План 2016

Реализовано
2016.

Индекс
плана
2016

1.

Трошкови закупа

14.188.800

12.851.735

14.188.800

13.093.617

92

2.

Трошкови из закупа

355.000

170.161

355.000

173.660

49

3.

Трошкови огласа

450.000

/

450.000

/

/

4.

Премије осигурања
Трошкови комун.услуга,
ПТТ, телефона и остале
трансп.услуге

850.000

737.586

1.155.500

513.283

46

5.015.000

4.285.272

5.090.600

4.562.796

89

848.200

724.124

848.200

788.240

85

Р.Бр

5.
6.

Трошкови репрезентације

7.

Услуге одржавања

1.250.000

991.440

1.250.000

991.440

79

УКУПНО:

22.957.000

19.760.318

23.338.100

20.123.036

86

Планирани трошкови репрезентације у складу су са Закључком Владе Р.Србије 05
Број: 023-14246/2014 од 14.новембра 2014.г. као и Упутством за израду годишњих
програма пословања за 2016.годину.
Остали трошкови пословања планирани су на крајње рационалан начин за
најнеопходније сврхе.
2.6. Трошкови путовања
Укупни трошкови службених путовања реализовани су у износу од 3.292.311
динара.
Трошкови путовања су на нивоу од 53 индексних поена у односу на планиране и
настали су ради извршавања проистеклих обавеза из чланства Регулатора у
међународним организацијама и институцијама и потребе неусловљеног узимања учешћа
у раду међународних организација на европском и светском нивоу и ради вршења
послова надзора, контроле и извршења над радом пружалаца медијских услуга као и за
потребе стручних служби.

Р.Бр.
1.
2.

Назив
Трошкови превоза
Накнаде за службена
путовања
УКУПНО

План
2016

(динара, без пара)
Индекс
Реализовано
плана
2016.
2016
36
155.679

План 2015

Реализовано
2015.

430.800

125.000

430.800

5.811.050

3.442.746

5.811.050

3.136.632

54

6.241.850

3.567.736

6.241.850

3.292.311

53

Трошкови службених путовања у иностранству реализују се ради спровођења
активности проистеклих из чланства у међународним организацијама и институцијама и
потребе неусловљеног узимања учешћа у раду међународних организација (European
Platform of Regulatory Authorities-EPRA, International Institute of Communications-IIC и
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Mediterranean network of Regulatory Authorities). Чланство у овим организацијама налаже
обавезе учешћа у осталим међународним координацијама или седницама које организују
наведене организације. Сви трошкови (путовања, смештаја, боравка и билатералних
сусрета у време одржавања седница) падају искључиво на терет учесника. Из оваквих
активности, неспорно проистиче потреба активнијег стварања билатералних односа са
земљама чланицама што ће у периоду процеса обавезне дигитализације битно променити
структуру и повећање износа трошкова по основу међународне сарадње.
Остали путни трошкови настају из спровођења Законом утврђене обавезе о
прописаном начину и поступку контроле и надзора радио и телевизијских пружалаца
медијских услуга. Чланови Савета Регулатора имају право на накнаду путних трошкова у
износу и на начин једнак правима која се по овом основу остварују у другим државним
органима Републике Србије. Чланови Савета и запослени у стручним службама
Регулатора имају право на накнаду трошкова путовања, исхране и смештаја на путу ради
обављања послова извршења, надзора и контроле из своје надлежности или рада на
терену и у другим случајевима утврђеним Законом о раду.
У структури остварених трошкова највеће учешће остварују трошкови настали по
основу службених путовања ради обављања међународне сарадње и трошкови настали
ради вршења послова надзора, контроле и извршења о којима чланови Савета Регулатора
одлучују на основу Закона и других прописа о поступку и условима изрицања мера и
одузимању дозволе за емитовање програма пружаоцу медијских услуга.
Накнаде запосленима на име службених путовања у земљи и иностранству
исплаћиване су у висини утврђеној по чл.9 Уредбе о накнади трошкова отпремнине
државних службеника и намештеника.
2.7. Услуге по уговору
Ова врста трошкова реализована је у укупном износу од 6.299.926 динара.
Ови трошкови су на нивоу од 48 индексних поена у односу на планиране
трошкове.
Смањење ових трошкова у 2016.години је због тога што је изостало планирано
ангажовање различитих профила спољних сарадника по основу потребе рада стручних
комитета Савета Регулатора који би покривали одговарајуће области, од медијске и
правне регулативе и техничких стандарда до међународне сарадње и дигитализације и
остваривања и заштите ауторских права, и развоја радиодифузије на КиМ отварањем
радија и ТВ на српском језику.
(динара, без пара)
Назив

План 2015

Реализовано
2015.

1.
2.

Уговори о делу
Трошкови приручника

5.164.800
580.000

3.352.922
510.634

5.258.048
580.000

591.251
612.169

11
106

3.

Трошкови производних услуга

681.320

1.026.409

681.320

805.336

118

4.
5.
6.
7.

Адвокатске услуге
Трошкови консалтинг услуга
Трошкови семинара и стр.усл.
Трошкови финансијске ревизије

3.155.000
1.850.800
1.250.000
450.800

3.240.000
/
840.452
450.240

3.155.000
1.850.800
1.250.000
450.800

3.240.000
/
601.170
450.000

103
/
48
99

13.132.720

9.420.657

13.225.968

6.299.926

48

Р.Бр.

УКУПНО

План 2016

Реализовано
2016.

Индекс
плана 2016

Реализација ових трошкова проистекла је из обавезе спровођења овлашћења и
надлежности по Закону о електронским медијима што подразумева ангажовање
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високостручних кадрова у више области као и обављање послова који по свом карактеру
припадају категорији привремених или повремених послова.
Већи износ трошкова производних наметнула је потреба плаћања чланарине
међународним организацијама и трошкове симпозијума и семинара (European Platform of
Regulatory Authorities)-ЕПРА.
Регулаторно тело за електронске медије је услед недостакта својих кадрова
принуђено на ангажовање адвоката са сублимисаним искуством у области медија и
радиодифузије, као и ауторских права у управним споровима.
Остали трошкови пословања реализовани су на крајње рационалан начин за
најнеопходније сврхе.
2.8.

Специјализоване услуге

Реализована су средства за ове намене у износу од 4.771.376 динара односно на
нивоу су од 58 индексних поена од плана.
Ови трошкови се превасходно односе на коришћење огласног простора, које је
законски регулисано и одредби чл.30 и 31 Статута Регулаторног тела за електронске
медије, ради обезбеђивања принципа јавности што је подразумевало закуп билборда у
Београду и неколико градова у Србији.
Поред тога у ову категорију расхода сврстани су и трошкови истраживања
слушаности радија и трошкови рејтинг поинта.
Приближно тачно планирање износа ових трошкова по овом основу није било
могуће из разлога што обавезе јавног објављивања одлука Савета Регулатора зависе од
броја учињених прекршаја које није могуће предвидети или од догађаја од националног
значаја.
(динара,без пара)
Р.Бр.

1.

Назив

Трошкови објављивања
одлука и др.
УКУПНО

План 2015

Реализовано
2015.

План 2016

Реализовано
2016.

Индекс
плана
2016

8.285.500

3.496.475

8.285.500

4.771.376

58

8.285.500

3.496.475

8.285.500

4.771.376

58

2.9. Текуће поправке и одржавање
Реализовани износ ових трошкова је 6.814.560 динара, и на нивоу су од 78
индексних поена планираног износа средстава.
Трошкови заштите на раду и текућег одржавања опредељени су услед веће
потребе предузимања превентивних мера заштите на раду запослених и фактичким
стањем које је узроковано коришћењем изнајмљеног простора и стањем постојеће опреме
која је једним делом технички и технолошки застарела па захтева веће трошкове
одржавања.
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(динара,без пара)
Р.Бр.

1.
2.
3.
4.

Назив

План 2015

Реализовано
2015.

План 2016

Реализовано
2016.

Индекс
плана
2016

Услуге текућег одржавања
Комуналне услуге
Услуге заштите на раду
Остале услуге
УКУПНО

1.905.500
5.250.800
615.300
165.400
7.937.000

1.713.960
4.728.783
559.258
65.850
7.067.850

2.664.920
5.250.800
621.300
165.400
7.937.000

1.874.597
4.318.393
544.956
76.614
6.814.560

70
82
88
46
78

2.10. Материјал
Реализован је износ од укупно 5.472.531 динара. Овај износ је на нивоу од 78
индексних поена у односу на планиране трошкове. Највећи део ових трошкова припада
категорији режијског и канцеларијског материјала и ситног инвентара, као и категорији
материјала који је неопходан за снимање и архивирање снимљених програма емитера.
(динара, без пара)
Р.Бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назив

План 2015

Реализовано
2015.

План 2016

Реализовано
2016.

Индекс
плана
2016

Резервни делови
Резервни делови одржавање
Ситан инвентар
Режијски материјал
Нафтни деривати
Трошкови енергије
УКУПНО

750.400
445.000
845.700
1.425.000
1.755.200
275.000
6.200.000

610.780
80.047
1.203.037
965.801
1.533.920
/
4.847.619

1.280.400
445.000
1.412.700
1.832.000
1.755.200
275.000
7.000.300

1.104.720
46.928
1.371.332
1.932.034
1.017.517
/
5.472.531

86
11
97
105
58
/
78

2.11. Порези и обавезне таксе
За ове трошкове реализован је износ од 1.895.450 динара.
Ови трошкови су реализовани на нивоу од 67 индексних поена у односу на
планиране и односе се на обавезе плаћања одговарајућих судских такси које проистичу из
великог броја утужених пружалаца медијских услуга као и обавеза по основу пореза,
накнада и комуналних такси за возила и других обавеза за јавне приходе.
(динара, без пара)
Р.Бр.

1.
2.
3.
4.

Назив

Трошкови платног промета
Накнада за градско грађев.земљ.
Комуналне таксе
Остале таксе
УКУПНО

План 2015

360.000
/
100.000
2.319.300
2.779.300

Реализовано
2015.

311.694
/
11.704
1.234.820
1.558.218

План 2016

360.000
/
100.000
2.379.300
2.839.300

Реализовано
2016.

Индекс
плана
2016

318.842
/
11.800
1.565.198
1.895.450

89
/
12
55
57
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2.12. Резерве за непредвиђене издатке
По основу ових непредвиђених трошкова реализован је износ од 12.856.948
динара.
Ови трошкови су потребни ради поступања према одредби чл.34 став 2 Закона о
електронским медијима којим је одређено да се предвиде резерве за непредвиђене издатке
који се односе на околности ванредног ангажовања специјализованих агенција или појединаца
ради појачане и свеобухватне контроле рада пружалаца медијских услуга у периоду од
расписивања ванредних избора до њиховог одржавања као и потребе индиректног или
директног отписа ненаплаћених потраживања по основу накнаде за емитовање телевизијског и
радио програма. Ови трошкови су такође предвиђени и за део трошкова резервисања по
основу сумњивих и спорних потраживања, резервисања за судске одлуке, обрачунате
амортизације основних средстава и остала резевисања сагласна МРС међународним
рачуноводственим стандардима и МСФИ међународним стандардима финансијског
извештавања.
(динара, без пара)
Р.Бр.

1.

Назив

План 2015

Реализовано
2015.

План
2016

Реализовано
2016.

Индекс
плана
2016

Резерве за непредвиђене
издатке

4.500.000

48.390.761**

21.480

12.856.948**

/

УКУПНО

4.500.000

48.390.761**

21.480

12.856.948**

/

* У 2015.г. извршена су резервисања по основу сумњивих и спорних потраживања од пруж.мед.усл. за накнаде за
емитовање програма које нису наплаћене по завршном рачуну за 2015.годину, за износ од 39 мил.дин. и по основу
обрачунате амортизације за износ од око 9 мил.динара.
** У 2016.г. у резерве за непредв.издатке од укупно 12,8 мил.динара извршене су исправке вредности потраживања
(директни и индиректни отпис) за износ од око 4 мил.дин. и обрачуната је амортизација осн.средстава од 8,8 мил.дин.
по завршном рачуну за 2016.годину и извршена резерввисања за отпремнине.

2.13. ОСНОВНА СРЕДСТВА
Реализоване инвестиције у периоду: 01.01.-31.12.2016.год. износиле су укупно
5.952.636 дин. или 66 индексних поена од укупно планираних средстава за инвестиције.
Инвестирање је настало због потребе спровођења нових законских обавеза, стања
дела постојеће опреме која је делом амортизована услед техничке и технолошке
застарелости и где постоји потреба њихове редовне замене. Инвестирање у нове
професионалне уређаје високих капацитета за дигитално снимање је такође било
присутно, обрада и архивирање материјала преко меморијских уређаја и других уређаја
све у циљу обезбеђења потребних услова за одвијање несметаног обављања мониторинга.
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Р.бр.

Назив основног средства
Свега од броја 1 до броја 2:

1.
2.
3.

Рачунарска опрема Сервери,
компјутери,штампачи,скенери
Уређаји (тв пријемници,
мобилни уређаји, телефонски
апарати и остало)
Возило за теренску контролу
СВЕГА:

(динара, без пара)
Индекс
Остатак
реализације
плана 2015

Финан.план
планирано
за 2016.г.

Реализовано
2016.

6.034.000

5.952.636

81.364

99

5.284.000

5.277.516

6.484

99

750.000

675.120

74.880

90

3.036.000

/

/

9.070.000

5.952.636

3.036.000
Мање:
3.117.364

66

2.14. СУФИЦИТ
Укупан износ суфицита за 2016.годину износио је 184.980.463 динара.
Суфицит као вишак укупних прихода над укупним расходима по завршном
рачуну за 2016.годину и извештају независног овлашћеног ревизора по чл.34 ст.7 Закона
о електронским медијима, обрачунат је у укупном износу од: 184.980.463 динара и већи
је од планираног суфицита за износ од 120.295.610 динара. Наведени износ обрачунатог
вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2016.год. по одлуци Савета
Регулатора уплаћује се у буџет Републике Србије сагласно чл.34 ст.8 Закона о
електронским медијима („Службени гласник Р.Србије“, бр.83/2014).
Разлика по основу већег износа у односу на планирани суфицит је већи је за износ
од 120.295.610 динара, што је проистекло услед мање реализованих расхода и веће
остварених прихода јер је изостала примена Правилника о висини, измени висине и
начину обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге којом је требало смањити
постојеће накнаде до износа трошкова регулације.
Обрачунати већи износ суфицита од планираног је настао пре свега због мање
утрошених средстава после спроведених мера рационализације пословања у протеклој
години, смањењем одређених категорија трошкова и изосталог смањења прихода на
основу мањег инвестирања у основна средства.
Износ укупно обрачунатог суфицита састоји се из два дела и то:
- Први део суфицита је уплаћен износ преосталих новчаних средстава која су
се налазила на буџетском рачуну 840-937621-71 од укупно 158.912 динара и за који износ
је извршен повраћај у буџет Републике Србије на рачун број 840-741224843-62 са
позивом на број 97-44018, као повраћај неискоришћених а неутрошених буџетских
средстава и рачун је даље угашен јер Регуалтор не користи новчана средства из буџета.
- Други део суфицита је обрачунат по завршном Регулаторног тела за
електронске медије за 2016.г., на који је независни овлашћени ревизор дао позитивно
мишљење у складу са чл.34 ст.7 и ст.8 Закона о електронским медијима, и износи:
184.821.551 дин. за колико ће се после доношења одлуке од стране Савета Регулатора
извршити уплата у буџет Републике Србије.
Уштеде појединих категорија расхода по завршном рачуну за 2016.г. Регулаторног
тела за електронске медије износиле су укупно: 53.298.814 динара.
Тако обрачунате поједине уштеде од 53.298.814 динара код следећих категорија
трошкова су биле:
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- Бруто зараде запослених мање за ......... 23.663.448 дин. (мање реализована
средства за зараде);
- Накнаде запосленима мање за ................ 1.364.457 дин. (мање реализоване
накнаде за превоз,отпремнине и солидарну помоћ);
- Бруто накнаде члановима Савета мање..7.628.767 дин.(мање реализоване
накнаде због ниже просечне зараде у Републици Србији у 2016.г. и истека
мандата појединих чланова Савета РЕМ);
- Стални трошкови пословања ................. 3.215.064 динара (отказ дела закупа
пословног простора, услуге чишћења, репрезентација);
- Трошкови службених путовања ............ 2.949.439 динара (мање реализована
службена путовања у земљи и иностранству);
- Трошкови услуга по уговору ................ 6.926.042 динара (мање ангажован број
лица по уговору о делу);
- Трошкови специјализованих услуга ..... 3.514.124 динара (смањење броја
објављивања огласа по основу донетих одлука Савета);
- Трошкови текућег одржавања .............. 1.887.860 динара (смањени износ давања
за комуналне услуге);
- Трошкови утрошеног материјала .......... 1.482.517 динара (мањи утрошак
нафтних деривата, материјала и рез.делова);
- Трошкови пореза и обавезних такси ..... 667.096 динара (смањени износ давања
на име пореза и такси);
Увећани износ суфицита због већих прихода од укупно 66.996.805 динара настао
је као последица изосталог смањења годишњег износа накнаде применом новог
Правилника о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за пружање
медијске услуге.
Укупно обрачунати евидентирани приходи по овом основу су износили 66.996.805
динара, и то:
- Приходи од усклађивања вредности потраживања 62.402.778 динара;
- Приходи од смањења обавеза 3.643.272 динара;
- Приходи од донација за пројекат See DigiTV 140.032 динара:
- Добици од продаје нематеријалних улагања 119.785 динара;
- Остали приходи 690.938 динара.
Остале спроведене уштеде настале су и услед мањег износа инвестирања у
основна средства у односу на планирана за разлику која је износила 3.117.364 динара.

РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
Горан Петровић
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