
 

 

 

Број: 

Датум: 09. август 2017. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 283. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије 

одржане 27. јула 2017. Године са почетком у 11,00 часова 

У раду седнице учествовали су телефонским путем сходно члану 37. став 2. 

Пословника о раду Савета Регулаторног тела за електронске медије, следећи чланови 

Савета: 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

2. Оливера Зекић, члан Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. мр Горан Пековић, члан Савета 

5. Ђорђe Возаревић, члан Савета 

6. Радојe Кујовић, члан Савета 

 

У одржавању телефонске седнице, учествовала је и Душица Благојевић, 

начелница Правне службе.  

Седницом је председавао заменик председника Савета, Горан Петровић, који је 

констатовао да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.   

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање текста Саопштења у вези примене и поштовања чланова 84. и 100. 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се предложени дневни ред 283. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 



2. Разматрање текста Саопштења у вези примене и поштовања чланова 84. и 

100. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

  

2. Разматрање текста Саопштења у вези примене и поштовања чланова 84. и 

100. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

Издаје се саопштење: 

 

Текст саопштења:  

Након саопштења Регулатора о доследној примени члана 84. и 100. Закона о  

електронским медијима јавили су се бројни пружаоци медијских услуга  

незадовољни брзином примене наведених чланова закона. 

 

Савет Регулатора је принуђен, у циљу правилне примене члана 84. и 100.  

Закона, да поновo упозори пружаоце медијских услуга и операторе да је  

потребно да Регулатору доставе важеће уговоре са операторима о  

дистрибуцији програма  путем своје електронске комуникационе мреже,  

најкасније у року од 7 дана од дана доношења ове одлуке. Уколико у  

датом року не буду достављени уговори са операторима електронских  

комуникационих мрежа, Регулатор ће даљу активност оператора електронских  

мрежа третирати као недозвољен приступ медијским садржајима и кршењем  

ауторских права. 

 

У том случају ће осим подношења прекршајних пријава против оператора  

електронских комуникационих мрежа, сходно  одредбама члана 111. став 1.  

тачка 7) и став 2. тачка 7) Закона о електронским медијима, Регулатор за  

електронске медије у сарадњи са Регулатором за електронске комуникације  

покренути поступак одузимања дозволе оператору електронских  

комуникационих мрежа. 

            

 

Седница је завршена у 11.30 часова  

 

У Београду, 

дана 27. јула 2017. године                             

 

Записник сачинила 

 

Душица Благојевић 

                                                                                              

 

 


