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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 302. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 29.03.2018. године, са почетком у 11,00 часова 

 

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

Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

2. Оливера Зекић, члан Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. мр. Горана Пековић, члан Савета 

5. Ђорђe Возаревић, члан Савета 

6. Радојe Кујовић, члан Савета 

 

Седници је присуствовао Никола Попмихајлов, медијски аналитичар. 

 

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 Извештај о реализацији  финансијског плана  Регулаторног тела за 

електронске медије за 2017.годину и доношење одлуке;  

3. Доношење   одлуке   о утврђивању разлике између прихода и расхода 

Регулаторног тела за електронске медије за 2017.годину;  

4. Разматрање Извештаја о раду Регулаторног тела за електронске медије за 2017. 

годину и доношење одлуке; 

5. Разматрање захтева РТС за исправку Извештаја о начину испуњавања законских 

и програмских обавеза за период 01.01.2017. – 31.12.2017. године 

6. на страни 42. који се односи на удео програма намењеног друштвено осетљивим 

групама и програма прилагођеног глувим и наглувим особама и доношење 

одлуке;  

7. Извештај Службе за надзор и анализу о објавњивању изречене мере упозорења од 

14.3.2018. године ПМУ "Pink international Company " д.о.о. из Београда, ул 

Незнаног јунака бр. 1 – Тв Пинк;  

8. Информација РАТЕЛ-а о слободним радио фреквенције/локације за расписивање 

јавног конкурса:  



 

9. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске услуге 

ПМУ Pink International Company d.o.o. – TV Pink, Radio Pink i 52 TV за кабловско 

пружање медијских услуга и доношење одлуке.;  

10. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  Наша Балкан 

телевизија д.о.о. – НАША БАЛКАН ТВ из Београда, због постојања разлога из 

члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

11. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  Наша Балкан 

телевизија д.о.о. – НАША ИНФО БАЛКАН ТВ из Београда, због постојања 

разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

12. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе 

пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  Наша Балкан 

телевизија д.о.о. – НАША ВРЕМЕПЛОВ БАЛКАН ТВ из Београда, због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. 

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге телевизије "Нишка телевизија" д.o.o. – НТВ из 

Ниша због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским 

медијима;  

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је 

издата пружаоцу медијске услуге телевизије "Телевизија Пожега" д.o.o. – ТВ 

Пожега из Пожеге због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 301. ванредне седнице. 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање Извештај о реализацији  финансијског плана  Регулаторног тела 

за електронске медије за 2017.годину и доношење одлуке;  

3. Доношење   одлуке   о утврђивању разлике између прихода и расхода 

Регулаторног тела за електронске медије за 2017.годину;  

4. Разматрање Извештаја о раду Регулаторног тела за електронске медије за 

2017. годину и доношење одлуке; 

5. Разматрање захтева РТС за исправку Извештаја о начину испуњавања 

законских и програмских обавеза за период 01.01.2017. – 31.12.2017. године 

6. на страни 42. који се односи на удео програма намењеног друштвено 

осетљивим групама и програма прилагођеног глувим и наглувим особама и 

доношење одлуке;  



 

7. Извештај Службе за надзор и анализу о објавњивању изречене мере 

упозорења од 14.3.2018. године ПМУ "Pink international Company " д.о.о. из 

Београда, ул Незнаног јунака бр. 1 – Тв Пинк;  

8. Информација РАТЕЛ-а о слободним радио фреквенције/локације за 

расписивање јавног конкурса:  

9. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ Pink International Company d.o.o. – TV Pink, Radio Pink i 52 TV 

за кабловско пружање медијских услуга и доношење одлуке.;  

10. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Наша Балкан телевизија д.о.о. – НАША БАЛКАН ТВ из Београда, због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским 

медијима. 

11. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Наша Балкан телевизија д.о.о. – НАША ИНФО БАЛКАН ТВ из Београда, 

због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским 

медијима. 

12. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Наша Балкан телевизија д.о.о. – НАША ВРЕМЕПЛОВ БАЛКАН ТВ из 

Београда, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима. 

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу медијске услуге телевизије "Нишка телевизија" д.o.o. – 

НТВ из Ниша због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу медијске услуге телевизије "Телевизија Пожега" д.o.o. – 

ТВ Пожега из Пожеге због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

 

 
 

1. Разматрање Извештај о реализацији  финансијског плана  Регулаторног тела 

за електронске медије за 2017.годину и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Извештај о реализацији  финансијског плана  Регулаторног тела за 

електронске медије за 2017.годину; 

  



 

 

2. Доношење одлуке о утврђивању разлике између прихода и расхода 

Регулаторног тела за електронске медије за 2017.годину;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

- Утврђују се укупни приходи Регулаторног тела за електронске медије за 2017.годину  

у износу од 324.986.304,93 динара. 

- Утврђују се укупни расходи пословања Регулаторног тела за електронске медије за 

2017.годину у износу од 283.555.661,07 динара заједно са укупним износом 

реализованих инвестиција од 1.072.680,00.динара.  

- Утврђује се износ добитит као разлике између остварених прихода и расхода од 

41.430.643,86.дин., као резултат спроведене рационализације у пословању у виду 

уштеда појединих трошкова и више остварених прихода од накнаде за пружање 

медијске услуге. 

- Саставни део ове Одлуке су Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом 

резултату, извештај о променама на капиаталу,Извештај о токовима готовине и 

Напомене уз финансијске извештаје Регулаторног тела за електронске медије за 

2017.годину као и  Извештај о ревизији овлашћеног екстерног ревизора за 2017.год. 

 

  

 

3. Разматрање Извештаја о раду Регулаторног тела за електронске медије за 

2017. годину и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

- Усваја се Извештај о раду; 

- У складу са одредбом члана 39. ЗЕМ-а Извештај о раду доставити Народној 

скупштини;  

 

  

 

4. Разматрање захтева РТС за исправку Извештаја о начину испуњавања 

законских и програмских обавеза за период 01.01.2017. – 31.12.2017. године 

на страни 42. који се односи на удео програма намењеног друштвено 

осетљивим групама и програма прилагођеног глувим и наглувим особама и 

доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 



 

 

- Прихвата се захтев РТС  за исправку Извештаја у делу који се односи на премијерно 

приказивање програмских садржаја уз употребу титлова. Такође, Служба за надзор 

и анализу остаје при констатацији наведеној на страни 55 Извештаја где се наводи: 

„Обавезе које произилазе из чланова 7, 8. и 9. Закона о јавним медијским сервисима 

– задовољавање потреба у информисању друштвено осетљивих група, уважавање 

језичких и говорних стандарда глувих и наглувих особа, те употреба знаковног 

језика као облика комуникације, нису испуњене у довољној мери јер се појам 

„друштвено осетљиве групе“ не односи само на глуве и наглуве особе.  

  

 

5. Извештај Службе за надзор и анализу о објавњивању изречене мере 

упозорења од 14.3.2018. године ПМУ "Pink international Company " д.о.о. из 

Београда, ул Незнаног јунака бр. 1 – Тв Пинк;  

 

Констатује се да је Савет упознат са Извештајем. 

 

 

6. Информација РАТЕЛ-а о слободним радио фреквенције/локације за 

расписивање јавног конкурса:  

 

Констатује се да је Савет упознат са Информацијом. 

 

  

 

7. Разматрање молбе за додатни рок за плаћање накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ Pink International Company d.o.o. – TV Pink, Radio Pink i 52 TV 

за кабловско пружање медијских услуга и доношење одлуке.;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се измирење дугова ПМУ Pink International Company d.o.o. према Регулатору 

на начин како је наведено у молбама. Такође наводимо да се досадашње искуство са 

оваквим начином измирења дуга, показало као врло поуздано, тачно и редовно. 

 

  

 

8. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  



 

Наша Балкан телевизија д.о.о. – НАША БАЛКАН ТВ из Београда, због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским 

медијима. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата 

пружаоцу медијске услуге Наша Балкан телевизија д.о.о. – НАША БАЛКАН ТВ из 

Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о  електронским 

медијима. 

  

 

9. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Наша Балкан телевизија д.о.о. – НАША ИНФО БАЛКАН ТВ из Београда, 

због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским 

медијима. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата 

пружаоцу медијске услуге Наша Балкан телевизија д.о.о. – НАША ИНФО БАЛКАН ТВ 

из Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о  електронским 

медијима. 

  

 

10. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  

Наша Балкан телевизија д.о.о. – НАША ВРЕМЕПЛОВ БАЛКАН ТВ из 

Београда, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата 

пружаоцу медијске услуге Наша Балкан телевизија д.о.о. – НАША ВРЕМЕПЛОВ 



 

БАЛКАН ТВ из Београда због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о  

електронским медијима. 

  

 

11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу медијске услуге телевизије "Нишка телевизија" д.o.o. – 

НТВ из Ниша због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак за одузимање дозволе. 

 

  

 

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који 

је издата пружаоцу медијске услуге телевизије "Телевизија Пожега" д.o.o. – 

ТВ Пожега из Пожеге због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак за одузимање дозволе. 

 

 

 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

 

Записник сачинио: 

Медијски аналитичар 

 

Никола Попмихајлов 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


