
 

Трг Николе Пашића 5 – 11000 Беград – Србија – тел: 011/2028 700, 011/3033 245 – факс: 011/2028 745 

www.rra.org.rs – e-mail: office@rra.org.rs – ПИБ: 102945724 – Матични број: 17488554 

 

Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 332. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 26.03.2019. године, са почетком у 11 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. Разматрање дописа СББ од 25. марта 2019. године 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 332. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда;  

2. Разматрање дописа СББ од 25. марта 2019. године и доношење одлуке; 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Разматрање дописа СББ од 25. марта 2019. године и доношење одлуке;               

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упозорити СББ на обавeзу поштовања одредбе члана 100. Закона о електронским 

медијима те да одмах у току дана врати распоред канала у пређашње стање. 

  

Упутити допис СББ- у следеће садржине:   

 

Поводом Вашег дописа бр. 414/2019 од 25.03.2019. године а у којем обавештавате 

Регулаторно тело за електронске медије (даље у тексту: Регулатор) да је у току промена 

нумерација СББ програмске понуде објашњавајући да се промена огледа увођењем 

нове нумерације на кључној платформи ЕОН и истовремено да је на споредној 

платформи Д3 дошло до техничких проблема услед кога је дошло до привременог 

померања укупно шест канала за једну позицију, обавештавамо Вас о следећем: 

 

Савета Регулаторног тела за електронске медије (даље у тексту: Савет Регулатора) је на 

седници одржаној дана 25.03.2019. године а након уочених промена у логичкој 

нумерацији у Вашој понуди у односу на логичку нумерацију коју сте доставили 

Регулатору, донео одлуку о подношењу прекршајне пријаве обзиром да као оператор 

нисте поступили у складу са обавезама прописаним одредбом чланом 100. Закона о 

електронским медијима. 

 

На истој седници, Савет Регулатора је усвојио Обавезујуће критеријуме за ближе 

утврђивање логичке нумерације канала 

(http://rem.rs/uploads/files/Preporuke/Obavezujuci%20kriterijumi%20-

%20logicka%20numeracija.pdf), који Вас као кабловског дистрибутера и имаоца 

платформе ЕОН као и других платформи, обавезује да медијске услуге дистрибуирате 

по прописаном распореду односно логичкој нумерацији у складу са напред наведеним 

обавезујућим критеријумима. 

 

Како је Ваш допис којим нас обавештавате о техничким проблемима пристигао након 

одржане седнице, то је Савет Регулатора на седници од 26.03.2019. године, донео 

одлуку којом Вас упозорава на обавезе поштовања одредбе члана 100. Закона о 

електронским медијима.  

 

Имајући у виду да о насталој промени распореда канала нисте у примереном року од 15 

дана обавестили Регулатора, налаже вам се да одмах по пријему овог дописа, у току 

данашњег дана, вратите распоред канала у пређашње стање односно успоставите 

распоред канала који је био актуелан пре спроведене промене.  

 

Непоштовање законом утврђених обавеза као и непоштовање одлука Регулатора, 

повлачи за собом све законске последице и представља основ за одговорност за настале 

последице на тржишту пружања медијских услуга и евентуалне штете коју на овај 

начин трпе пружаоци медијских услуга услед померања редоследа канала у логичкој 

нумерацији. 



 

Истовремено, овим путем Вас позивамо на седницу Савета Регулатора која ће бити 

одржана дана 29.03.2019. године у циљу изјашњења поводом поштовања посебне 

обавезе оператора електронских комуникационих мрежа за дистрибуцију медијских 

садржаја. 

 

 

 

 

 

Седница завршена у 11.15 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


