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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 326. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 22.01.2019. године, са почетком у 14 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 присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

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. Доношење одлуке о укидању Листе телевизијских програма за које је предвиђен 

обавезан пренос као мера заштите медијског пруларизма утврђена дана 10. 

октобра 2017. године; 

3. Разматрање и доношење одлуке у вези одустанка од пријаве на Јавни конкурс за 

пружање услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем 

терестричког аналогног, односно дигиталног преноса подносиоцу пријаве ЛТР 

МЕДИЈИ И КОМУНИКАЦИЈЕ ДОО Београд; 

4. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Удружења 

Рома Нови Сад из Новог Сада, ул. Змај Јовина бр. 26 – Радио НС плус 105,2, за 

издавање сагласности на акт о преносу дозволе; 

5. Информација о активностима Владе РС којe имају за циљ укидање обавезе 

предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног права да 

користе печат у свом пословању и обавези Регулатора да своје обрасце усклади 

са важећом регулативом; 

6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Дискос д.о.о. за издавање и производњу носача звука и слике – ТВ ДИСКОС из 



 

Александровца, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Конзум Лав д.о.о. – ТВ ЛАВ + из Ужица, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радио Телевизија Врање д.о.о. – ТВ ВРАЊЕ из Врања, пре истека времена на 

које је издата сходно члану 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 326. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Доношење одлуке о укидању Листе телевизијских програма за које је 

предвиђен обавезан пренос као мера заштите медијског пруларизма 

утврђена дана 10. октобра 2017. године; 

3. Разматрање и доношење одлуке у вези одустанка од пријаве на Јавни 

конкурс за пружање услуге телевизијског емитовања и медијске услуге 

радија путем терестричког аналогног, односно дигиталног преноса 

подносиоцу пријаве ЛТР МЕДИЈИ И КОМУНИКАЦИЈЕ ДОО Београд; 

4. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Удружења Рома Нови Сад из Новог Сада, ул. Змај Јовина бр. 26 – Радио НС 

плус 105,2, за издавање сагласности на акт о преносу дозволе; 

5. Информација о активностима Владе РС којe имају за циљ укидање обавезе 

предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног 

права да користе печат у свом пословању и обавези Регулатора да своје 

обрасце усклади са важећом регулативом; 

6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Дискос д.о.о. за издавање и производњу носача звука и слике – ТВ ДИСКОС 

из Александровца, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Конзум Лав д.о.о. – ТВ ЛАВ + из Ужица, пре истека времена на које је 

издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радио Телевизија Врање д.о.о. – ТВ ВРАЊЕ из Врања, пре истека времена 

на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 



 

 
 

2. Доношење одлуке о укидању Листе телевизијских програма за које је 

предвиђен обавезан пренос као мера заштите медијског пруларизма 

утврђена дана 10. октобра 2017. године;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Укида се Листа телевизијских програма за које је предвиђен обавезан пренос као 

мера заштите медијског плурализма бр. 05-2327/17-1 утврђена одлуком Савета 

Реулаторног тела за електронске медије од 10.10.2017. године. 

 

Објављује се интерпретативно саопштење: 

 

Имајући у виду честа питања и захтеве оператeра у вези са Листом телевизијских 

програма за које је предвиђен обавезан пренос као мера заштите медијског плурализма, 

Савет РЕМ-a сматра да је потребно отклонити недоумице које су поводом објављивања 

ове Листе довеле или могле довести до поремећаја на тржишту медијских услуга. 

 

С тим у вези, Савет налази да је само објављивање листе, као мера заштите медијског 

плурализма, у потенцијалној колизији са гаранцијама слободног тржишта из члана 84. 

Устава Републике Србије, те да последице ове мере потенцијално могу довести 

пружаоце услуга у неравноправан положај на тржишту. Ово би се десило уколико би 

објављивање Листе било тумачено као обавеза носиоца права над садржајима да своју 

имовину учине доступном без права на накнаду. У том правцу су до сада и ишла 

тумачења која се односе на Листу, иако се сама Листа односила искључиво на 

обезбеђивање доступности садржаја крајњим корисницима. 

 

Због чињенице да је постојање Листе имало негативне ефекте на тржишни положај 

појединих учесника и уопште на интерес јавног поретка за постојањем равноправности 

свих учесника на тржишту, Савет РЕМ-а доноси одлуку о стављању ван снаге Листу 

канала за које је предвиђен обавезан пренос. 

 

У новонасталој ситуацији оператери електронских комуникационих мрежа неће смети 

да телевизијске програме дистрибуирају кроз своје системе без уговора са власницима 

или заступницима програма, а као што је већ раније наведено у саопштењима РЕМ-а. 

Ова гаранција легитимних очекивања носилаца права над програмским садржајем у 

погледу уговорног регулисања ради дистрибуције канала односи се и на канале са 

националном терестријалном покривеношћу. 

 

Однос између оператера електронских комуникационих мрежа и канала са 

националном терестријалном покривеношћу дефинисаће искључиво уговор између 

страна,  без мешања јавне власти у  слободну воље  обе уговорне  стране на који начин 

ће регулисати своје односе. 

 

Уколико пружалац медијских услуга захтева накнаду за дистрибуцију од стране 

оператера електронских комуникационих мрежа, то ће се сматрати легитимних 

захтевом у складу са правима пружаоца услуге, док ће се диструбиција без сагласности 



 

носиоца права над садржајима сматрати недозвољеном радњом са свим својим 

законским консеквенцама. 

 

 
 

3. Разматрање и доношење одлуке у вези одустанка од пријаве на Јавни 

конкурс за пружање услуге телевизијског емитовања и медијске услуге 

радија путем терестричког аналогног, односно дигиталног преноса 

подносиоцу пријаве ЛТР МЕДИЈИ И КОМУНИКАЦИЈЕ ДОО Београд;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак ЛТР МЕДИЈИ И КОМУНИКАЦИЈЕ ДОО Београд, ул. 

Крунска бр. 73, по пријави бр. НЈК 3/18 поднетој на Јавном конкурсу за пружање 

услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког 

аналогног, односно дигиталног преноса објављеног у „Службеном гласнику РС“, бр. 

31/18 и Допуне Јавног конкурса за пружање услуге телевизијског емитовања и медијске 

услуге радија путем терестричког аналогног, односно дигиталног преноса објављене 

дана 11. маја 2018. године у „Службеном гласнику РС“, бр. 37/18“, због одустанка 

странке. 

 

 
 

4. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Удружења Рома Нови Сад из Новог Сада, ул. Змај Јовина бр. 26 – Радио НС 

плус 105,2, 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 предлог о подели удружења „Удружење Рома Нови 

Сад“ из Новог Сада, ул. Змај Јовина бр. 26 на основу кога би се извршио пренос 

дозволе Регулаторног тела за електронске медије за пружање медијске услуге радија 

број 493/2011-3 од 16.04.2018. године са имаоца дозволе Удружења Рома Нови Сад из 

Новог Сада, ул. Змај Јовина бр. 26 – Радио НС плус 105,2 на новоосновано удружење 

Удружење грађана НС плус  

 

након чега би ималац напред наведене дозвола за пружање медијске услуге радија било 

правно лице:  

 

-Удружење грађана НС плус Нови Сад, улица Змај Јовина бр. 26, локал 224. 

 

 
 

5. Информација о активностима Владе РС којe имају за циљ укидање обавезе 

предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног 



 

права да користе печат у свом пословању и обавези Регулатора да своје 

обрасце усклади са важећом регулативом;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом. 

 

 
 

6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Дискос д.о.о. за издавање и производњу носача звука и слике – ТВ ДИСКОС 

из Александровца, пре истека времена на које је издата сходно члану 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. 

 
 

7. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Конзум Лав д.о.о. – ТВ ЛАВ + из Ужица, пре истека времена на које је 

издата сходно члану 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. 

 
 

8. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радио Телевизија Врање д.о.о. – ТВ ВРАЊЕ из Врања, пре истека времена 

на које је издата сходно члану 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Седница завршена у 14:30 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


