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Број: 

Датум: 

Београд 

 

 

 

З А П И С Н И К 

 

са 324. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 31.12.2018. 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. Горан Пековић, члан Савета 

5. Ђорђe Возаревић, члан Савета 

6. Радојe Кујовић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Јелена Коло, самостални стручни сарадник за односе 

са јавношћу и међународне односе. 

 

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 и доношење одлуке о потписивању Анекса II Колективног уговора 

између Регулаторног тела за електронске медије као послодавца и 

репрезентативног Синдиката „Независност“; 

3. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Привредног 

друштва за производњу, промет и услуге Делфин маркетинг д.о.о. Златибор, 

Војвођанска бб – Радио Кис 93,4 за издавање сагласности на акт о преносу 

дозволе; 

4. Извештај са конференције „Говор мржње у медијима: улога регулатора и 

судства“, 6-7. новембра 2018. године, Загреб, Хрватска. 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 
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Усваја се предложени дневни ред 324. ванредне седнице. 

 

1) Усвајање дневног реда; 

2) Разматрање и доношење одлуке о потписивању Анекса II Колективног 

уговора између Регулаторног тела за електронске медије као послодавца и 

репрезентативног Синдиката „Независност“ 

3) Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Привредног друштва за производњу, промет и услуге Делфин маркетинг 

д.о.о. Златибор, Војвођанска бб – Радио Кис 93,4 за издавање сагласности на 

акт о преносу дозволе 

4) Извештај са конференције „Говор мржње у медијима: улога регулатора и 

судства“, 6-7. новембра 2018. године, Загреб, Хрватска 

 

 
 

2. Разматрање и доношење одлуке о потписивању Анекса II Колективног 

уговора између Регулаторног тела за електронске медије као послодавца и 

репрезентативног Синдиката „Независност“;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Да се потпише Анекс II Колективног уговора између Регулаторног тела за електронске 

медије као послодавца и репрезентативног Синдиката „Независност“, који гласи: 

 

На основу члана 70. Колективног уговора код послодавца Регулаторног тела за 

електронске медије број 05-2712/17-2 од 28.12.2017. године, репрезентативни Синдикат 

''Независност'' – Регулаторног тела за електронске медије и Регулаторно тело за 

електронске медије, са седиштем у Београду, Трг Николе Пашића 5, које заступа заменик 

председника Савета Регулаторног тела за електронске медије, закључују  

 

                                                   

А Н Е К С II 

 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОД ПОСЛОДАВЦА 

РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ 05-2712/17-2 

 

Члан 1. 

 

 Члан 29. став 3. Колективног уговора код послодавца Регулаторног тела за 

електронске медије број 05-2712/17-2 од 28.12.2017. године (у даљем тексту: 

Колективни уговор), који је мењан Анексом I бр. 08-885/15/18-6 од 11.4.2018. 

године, мења се и гласи: 

 

,,Основица за обрачун и исплату основне зараде за запослене утврђује се у нето 

износу од 14.808,70 динара са припадајућим порезима и социјалним доприносима 

и умањује се за 10 процената у складу са Законом о привременом уређивању 

основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања 
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код корисника јавних средстава. Вредност основице за обрачун и исплату основне 

зараде за остале запослене усклађује се на основу одлуке Савета.“ 

 

Члан 2. 

 

Остале одредбе Колективног уговора остају на снази.  

 

Члан 3. 

 

Анекс Колективног уговора је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 

по 2 (два) задржава сваки потписник Анекса Колективног уговора.  

 

Члан 4. 

 

            Овај Анекс Колективног уговора се објављује на огласној табли Регулатора.  

 

Анекс Колективног уговора ступа на снагу даном објављивања на огласној табли 

Регулатора.  

 

 

Регулаторно тело                                          Синдикат „Независност“ 

за електронске медије                                   Регулаторног тела за електронске 

медије 

                                                                           

________________________                ____________________________________ 

Горан Петровић,                                     Светлана Трајковић, 

заменик председника Савета                 главна повереница 

 

 
 

3. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Привредног друштва за производњу, промет и услуге Делфин маркетинг 

д.о.о. Златибор, Војвођанска бб – Радио Кис 93,4 за издавање сагласности на 

акт о преносу дозволе;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на Нацрт Плана поделе издвајања уз оснивање од 28.11.2018. године 

на основу кога би се извршио пренос дозволе Регулаторног тела за електронске медије 

за пружање медијске услуге радија број 425/2009-4 од 07.06.2017. године са имаоца 

дозволе Привредно друштво за производњу, промет и услуге Делфин маркетинг д.о.о. 

Златибор, Војвођанска бб – Радио Кис 93,4 на новоосновано друштво стицаоца 

Привредно друштво Златиборски Медиа центар ЗМЦ д.о.о. Златибор, Војвођанска бб, 

након чега би ималац дозволе за пружање медијске услуге радија Привредно друштво 

Златиборски Медиа центар ЗМЦ д.о.о. Златибор, Војвођанска бб. 
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4. Извештај са конференције „Говор мржње у медијима: улога регулатора и 

судства“, 6-7. новембра 2018. године, Загреб, Хрватска; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Извештај са конференције „Говор мржње у медијима: улога регулатора и 

судства“, 6-7. новембра 2018. године, Загреб, Хрватска. 

 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

 

Записник сачинила: 

Самостални стручни сарадник за  

односе са јавношћу и међународне односе 

 

Јелена Коло 

  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


