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Број: 

Датум:  

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 200. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 09. октобра 2018. године, са почетком у 11.00 часова. 

 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Оливера Зекић члан Савета 

3. Мр Горан Пековић члан Савета 

4. Ђорђе Возаревић члан Савета 

5. Радоје Кујовић члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор 

2. Ненад Јанковић, генерални секретар 

3. Милан Тодоровић, виши правни сабетник 

4. Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу 

5. Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета 

Седница је одржана у седишту Регулаторног тела за електронске медије, Трг 

Николе Пашића 5, Београд, у сали за одржавање седница, на IV спрату. 

 

Седницом је председавао, заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић који 

је констатовао да седници присуствује већина чланова Савета, те да Савет има кворум 

за рад и пуноправно одлучивање. 

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 199. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 2. 

октобра 2018. године;  

3. Доношење одлука о издавању дозвола на основу Јавног конкурса за издавање 

дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге 

радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса, и то:  

 

- за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања 
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Зона расподеле (број дозвола) 

1 
Подручје целе 

Републике Србије 
1.дозвола 

2 Авала 1.дозвола 

3 Црвени Чот 1.дозвола 

4 Бесна Кобила 2.дозволе 

5 
Црвени Чот 

Суботица-Сомбор 
1.дозвола 

6 Јастребац 1.дозвола 

7 Рудник - Црни Врх 2.дозволе 

8 
Тупижница 

Дели Јован 
1.дозвола 

 

- за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија 

 

Ознака Зона покривања 

Лр92 Лазаревац 

Лр119 Кнић 

Лр288 Гуча 

Лр192 Љиг 

Лр243 Футог 

Лр314 Суботица 
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4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној дужности о програмском 

садржају приказаном на Хепи ТВ – Предузеће за маркетинг, издавачку 

делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – Национална Хепи ТВ, у 

информативној емисији „Ћирилица“ дана 09.07.2018. године у времену од 21 до 

24 часа;  

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној дужности о програмском 

садржају, ријалитију  „Парови“,  приказаном на Хепи ТВ – Предузеће за 

маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – 

Национална Хепи ТВ, дана 06.09.2018. године у времену од 20:45:00 до 24:00:00 

сати ; 

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу извештаја 

Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној дужности о програмском 

садржају ријалити „Парови“  емитованом 28.9.2018. године од 23:00 до 24:00.  у 

програму ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и 

телевизију Хепи ТВ д.о.о. – Национална Хепи ТВ,  Београд, Александра Дубчека 

14.;   

7. Разматрање захтева ЈМУ РТС за давање сагласности за емитовање блокова 

огласних порука у трајању од девет минута у сату током приказивања ТВ серије 

„Одељење“, серије „Корени“ и серије „Жмурке“ уз присуство представника РТС;  
8. Разматрање Извештаја поводом захтева за мишљење поднетог од стране 

пружаоца медијске услуге РТВ Студио МАГ из Обреновца у вези са емитовањем 

огласне поруке „Србија до информација“ и доношење одлуке;  

9. Разно; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

 

1. Разматрање и доношење одлуке о Измени Финансијског плана за 2018. годину у 

делу резерви за непредвиђене издатке ради пословног одлучивања за редовно 

одвијање пословних активности-службена путовања у иностранству; 

2. Доношење одлуке о измени Плана набавки за 2018. годину;  

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета РЕМ је предложио, а Савет 

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 200. редовне седнице: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 199. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 2. 

октобра 2018. године;  

3. Доношење одлука о издавању дозвола на основу Јавног конкурса за 

издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и 

медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног 

преноса, и то:  

- за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања 
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Зона расподеле (број дозвола) 

1 
Подручје целе 

Републике Србије 
1.дозвола 

2 Авала 1.дозвола 

3 Црвени Чот 1.дозвола 

4 Бесна Кобила 2.дозволе 

5 
Црвени Чот 

Суботица-Сомбор 
1.дозвола 

6 Јастребац 1.дозвола 

7 Рудник - Црни Врх 2.дозволе 

8 
Тупижница 

Дели Јован 
1.дозвола 

 

- за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија 

 

Ознака Зона покривања 

Лр92 Лазаревац 

Лр119 Кнић 

Лр288 Гуча 

Лр192 Љиг 

Лр243 Футог 

Лр314 Суботица 
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4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној дужности о 

програмском садржају приказаном на Хепи ТВ – Предузеће за маркетинг, 

издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – Национална Хепи 

ТВ, у информативној емисији „Ћирилица“ дана 09.07.2018. године у 

времену од 21 до 24 часа;  

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној дужности о 

програмском садржају, ријалитију  „Парови“,  приказаном на Хепи ТВ – 

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ 

д.о.о. – Национална Хепи ТВ, дана 06.09.2018. године у времену од 20:45:00 

до 24:00:00 сати ; 

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној дужности о 

програмском садржају ријалити „Парови“  емитованом 28.9.2018. године од 

23:00 до 24:00.  у програму ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку 

делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – Национална Хепи ТВ,  

Београд, Александра Дубчека 14.;   

7. Разматрање захтева ЈМУ РТС за давање сагласности за емитовање блокова 

огласних порука у трајању од девет минута у сату током приказивања ТВ 

серије „Одељење“, серије „Корени“ и серије „Жмурке“ уз присуство 

представника РТС;  
8. Разматрање Извештаја поводом захтева за мишљење поднетог од стране 

пружаоца медијске услуге РТВ Студио МАГ из Обреновца у вези са 

емитовањем огласне поруке „Србија до информација“ и доношење одлуке; 

9. Разматрање и доношење одлуке о Измени Финансијског плана за 2018. 

годину у делу резерви за непредвиђене издатке ради пословног одлучивања 

за редовно одвијање пословних активности-службена путовања у 

иностранству; 

10. Доношење одлуке о измени Плана набавки за 2018. годину; 

 

 

 

2. Усвајање записника са 199. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 2. 

октобра 2018. године;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се записник са 199. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 2. 

октобра 2018. године. 
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3. Доношење одлука о издавању дозвола на основу Јавног конкурса за 

издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и 

медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног 

преноса, и то:  

 

- за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања 

 

 

Зона расподеле (број дозвола) 

1 
Подручје целе 

Републике Србије 
1.дозвола 

2 Авала 1.дозвола 

3 Црвени Чот 1.дозвола 

4 Бесна Кобила 2.дозволе 

5 
Црвени Чот 

Суботица-Сомбор 
1.дозвола 

6 Јастребац 1.дозвола 

7 Рудник - Црни Врх 2.дозволе 

8 
Тупижница 

Дели Јован 
1.дозвола 

 

- за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија 
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Ознака Зона покривања 

Лр92 Лазаревац 

Лр119 Кнић 

Лр288 Гуча 

Лр192 Љиг 

Лр243 Футог 

Лр314 Суботица 

 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

 

 

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној дужности о 

програмском садржају приказаном на Хепи ТВ – Предузеће за маркетинг, 

издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – Национална Хепи 

ТВ, у информативној емисији „Ћирилица“ дана 09.07.2018. године у 

времену од 21 до 24 часа; 

 

Седници су приступили представници ПМУ Александра Крстић и Миломир Марић. 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

 

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној дужности о 

програмском садржају, ријалитију  „Парови“,  приказаном на Хепи ТВ – 

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Хепи ТВ 

д.о.о. – Национална Хепи ТВ, дана 06.09.2018. године у времену од 20:45:00 

до 24:00:00 сати; 

 

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера покренутом на основу 

извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној дужности о 

програмском садржају ријалити „Парови“  емитованом 28.9.2018. године од 

23:00 до 24:00.  у програму ПМУ Предузећа за маркетинг, издавачку 
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делатност, радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – Национална Хепи ТВ,  

Београд, Александра Дубчека 14.; 

 

Седници су приступили представници ПМУ Александра Крстић и Миломир Марић. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Спајају се тачке 5. и 6. 

Изриче се мера опомене ПМУ Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, 

радио и телевизију Хепи ТВ д.о.о. – Национална Хепи ТВ. 

 

 

7. Разматрање захтева ЈМУ РТС за давање сагласности за емитовање блокова 

огласних порука у трајању од девет минута у сату током приказивања ТВ 

серије „Одељење“, серије „Корени“ и серије „Жмурке“ уз присуство 

представника РТС; 

 

Седници су приступили представници ЈМУ РТС Драган Бујошевић, генерални 

директор, Ивана Миковић, заменик генералног директора, Драган Караџић 

подпредседник УО и Драган Ђукелић продуцент. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис ЈМУ РТС следеће садржине: 

Регулаторном телу за електронске медије поднели сте захтев за продужење 

трајања времена комерцијалног оглашавања током приказивања серија „Корени“, 

„Одељење“ и „Жмурке“. У захтевима сте се позвали на изузетке предвиђене у тв 

оглашавању и тв продаји када је реч о садржајима од националног значаја. 

У вези са поднетим захтевом, обавештавамо Вас да су изузеци за тв оглашавање 

и тв продају предвиђени чл. 35. став 4. Закона о оглашавању („Сл. гласник РС“ бр. 

6/2016). 

Програми од националног значаја утврђени су листом најважнијих догађаја, 

домаћих и страних у складу са Правилником о начину формирања Листе најважнијих 

догађаја од посебног значаја за све грађане и остваривање права на приступ догађајима 

од великог интереса за јавност“ („Службени гласник РС“ број 25 од 13. марта 2015.), а 

тичу се пружалаца медијских услуга са дозволом за пружање медијске услуге на целој 

територији Србије. 
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Напомињемо да догађаји који се налазе на листи најважнијих догађаја од 

националног значаја не морају бити нужно у вези са одредбом члана 35. Закона о 

оглашавању. 

Како се позивате на Закон о јавним медијским сервисима у делу који се односи 

на финансирање Јавног медијског сервиса, потебно је да се, са тим у вези, обратите 

ресорном министарству које врши надзор над спровођењем тог закона.  

 

 

8. Разматрање Извештаја поводом захтева за мишљење поднетог од стране 

пружаоца медијске услуге РТВ Студио МАГ из Обреновца у вези са 

емитовањем огласне поруке „Србија до информација“ и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да упути допис ПМУ РТВ Студио МАГ из 

Обреновца. 

 

 

9. Разматрање и доношење одлуке о измени Финансијског плана за 2018. 

годину у делу резерви за непредвиђене издатке ради пословног одлучивања 

за редовно одвијање пословних активности-службена путовања у 

иностранству; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се измена Финансијског плана за 2018. годину у делу резерви за 

непредвиђене издатке ради пословног одлучивања за редовно одвијање пословних 

активности-службена путовања у иностранству. 

 

 

10. Доношење одлуке о измени Плана набавки за 2018. годину; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се измена Плана набавки за 2018. годину. 
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Седница завршена у 13:45 часова. 

 

Записник сачинила: 

Секретар Канцеларије Савета 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


