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З А П И С Н И К 

                                                                                          

са 155. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 29. 

јуна 2015. године, са почетком у 11.00 часова. 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

1. Горан Караџић, председник Савета 

2. Горан Петровић, заменик председника Савета 

3. Горан Пековић 

4. Слободан Вељковић 

5. Милош Рајковић 

6. Божидар Николић 

7. Гордана Суша 

 

8. Седници су присуствовали и: 

9. Рајка Галин Ћертић, извршни директор 

10. Стевица Смедеревац, начелник Службе за надзор и анализу 

11. Растко Стефановић, начелник Финансијске службе 

12. Никола Попмихајлов, аналитичар програма емитера (записничар) 

 

Седница је одржана у седишту Регулаторног тела за електронске медије,  Трг Николе 

Пашића 5, Београд, у сали за одржавање седница, на IV спрату. 

Седницом је председавао председник Савета РЕМ Горан Караџић који је констатовао да 

седници присуствује већина чланова Савета, те да Савет има кворум за рад и пуноправно 

одлучивање. 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 154. редовне седнице Савета одржане дана 16. јуна 2015. 

године; 

3. Разматрање Програма пословања Јавне медијске установе РТС за 2015. годину 

(програм пословања за 2015. годину и финансијски план за 2015 годину) и 

извештаја Службе за надзор и анализу о испуњавању законских и програмских 

обавеза Радио телевизије Србије за период од 01. јануара до 12. августа 2014. 

године уз присуство генералног директора РТС;  
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( саставни део материјала је и извештај Службе за надзор и анализу о програму 

Јавног медијског сервиса Радио-телевизије Србије у периоду од 2010. до 2015. 

године. ) 

4. Разматрање обавештења о промени власничке структуре пружаоца медијске 

услуге „Прва телевизија“ д.о.о. из Београда, ул. Аутопут бр. 22 – ПРВА и 

доношење одлуке; - позив ПМУ (директор, главни и одговорни уредник, лица 

задужена за програм) – 11,30 часова;  

5. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Радио дифузно предузеће Б92 акционарско друштво из 

Београда, ул. Аутопут за Загреб бр. 22 – ТВ и Радио Б92- позив ПМУ(директор, 

главни и одговорни уредник, лица задужена за програм) – 11,30 часова;  

6. Разматрање извештајa Службе за надзор и анализу о програму Радио дифузног 

предузећа Б92 А.Д. – Радио Б92-  Упоредна анализа програма из 2011, 2013 и 2015. 

године са програмским елаборатом и доношење одлуке; 

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму  Јавног 

радиодифузног предузећа Студио Б из Београда – ТВ Студио Б и доношење 

одлуке;  

8. Разматрање Плана пословања Јавне медијске установе Радио телевизије 

Војводине за 2015. годину;  

9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму Друштва за радио 

и телевизијске активности "Kopernikus cable network" д.о.о. – ТВ K::CN по пријави 

Небојше Човића и доношење одлуке; ( Предмет бр: 07-342/15) 

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

друштва са ограниченом одговорношћу „РАДИО-АНТЕНА“ из Вршца, ул. 

Сремска 58а – РАДИО АНТЕНА, за издавање сагласности на акт о преносу 

дозволе за пружање медијске услуге;  

11. Доношење одлуке о усвајању Правилника о поступку издавања дозволе на основу 

спроведеног јавног конкурса; 

12. Доношење одлуке о усвајању Правилника о поступку издавања дозволе на захтев; 

13. Доношење одлуке о усвајању Предлога правилника о критеријумима и начину 

повећања удела европских аудио-визуелних дела ;  

14. Доношење одлуке о усвајању Предлога упуства о начину примене одредаба 

Закона о електронским медијима којима се уређује сопствена продукција; 

15. Доношење одлуке о објављивању извештаја о јавној расправи на нашем веб-сајту 

( јавна расправа спроведена по нацртима Правилника о критеријумима и начину 

повећања удела европских аудио-визуелних дела и Нацрта упутства о начину 

примене одредаба Закона о електронским медијима којима се уређује сопствена 

продукција. 

16. Доношење одлуке о издавању дозволе на захтев Лотел плус д.о.о., Лозница, ул. 

Максима горког бр.2- ТВ Лотел + бр. 05-1035/15-2 од 17.06.2015. године, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима; 

17. Разматрање Финансијског извештаја РЕМ за 2015. годину  и извештај ревизора и 

доношење одлуке; 

18. Доношење одлуке о утврђивању прихода и расхода РЕМ-а за 2015. годину; 

19. Разматрање молбе за исплату доспеле и неплаћене накнаде за пружање медијске 

услуге на рате ПМУ-„Телевизија Телемарк“ д.о.о.Синђелићева бб, 32000 Чачак и 

доношење одлуке; 
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20. Разматрање молбе за исплату доспеле и неплаћене накнаде за пружање медијске 

услуге на рате ПМУ - SAT TV Communication d.o.o , Пожаревац и доношење 

одлуке; 

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"РТВ Панонија" д.о.о. – ТВ Панонија из Новог Сада, пре истека времена на које 

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

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Божидар Ивковић ПР "Лаки стрес" – ТВ Лаки- кабловски, Велика Плана, пре 

истека времена на који је издата, сходно члану 89. став.1. тач. 8) Закона о 

електронским медијима; (обустава) 

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"СОС" канал д.о.о. – СОС канал-кабловски, Београд, пре истека времена на који 

је издата, сходно члану 89. став.1. тач. 8) Закона о електронским медијима; 

(обустава) 

24. Разматрање  и доношење одлуке о додели права приступа првом мултиплексу 

Јавне медијске установе Радио-Телевизија Војводине у алотментима Авала и Цер; 

25. Разматрање и доношење одлуке по молби Фондације Панонија – РТВ Панон из 

Суботице за раздвајање сигнала РТВ Панон и ТВ YuEco у мрежи за 

мултиплексирање и дистибуцију ЈП ЕТВ; 

26. Разно; 

 

1. Усвајање дневног реда; 

Председник Савета РЕМ Горан Караџић предложио је допуну дневног реда: 

1. Разматрање и доношење одлуке о захтеву Јавне медијске установе РТС за давање 

сагласности за продужење рекламног времена у време преноса тениског турнира 

Вимблдон; 

2. Разматрање дописа у вези са промоцијом Европског првенства у ватерполу 2016. 

године и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног, председник Савета је предложио, а Савет РЕМ једногласно 

усвојио допуњен дневни ред 155. редовне седнице: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 154. редовне седнице Савета одржане дана 16. јуна 2015. 

године; 

3. Разматрање Програма пословања Јавне медијске установе РТС за 2015. годину 

(програм пословања за 2015. годину и финансијски план за 2015 годину) и 

извештаја Службе за надзор и анализу о испуњавању законских и програмских 

обавеза Радио телевизије Србије за период од 01. јануара до 12. августа 2014. 

године уз присуство генералног директора РТС;  – позив генералном директору 

за 11 часова; 

( саставни део материјала је и извештај Службе за надзор и анализу о програму 

Јавног медијског сервиса Радио-телевизије Србије у периоду од 2010. до 2015. 

године. ) 
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4. Разматрање обавештења о промени власничке структуре пружаоца медијске 

услуге „Прва телевизија“ д.о.о. из Београда, ул. Аутопут бр. 22 – ПРВА и 

доношење одлуке; - позив ПМУ (директор, главни и одговорни уредник, лица 

задужена за програм) – 11,30 часова;  

5. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Радио дифузно предузеће Б92 акционарско друштво из 

Београда, ул. Аутопут за Загреб бр. 22 – ТВ и Радио Б92- позив ПМУ(директор, 

главни и одговорни уредник, лица задужена за програм) – 11,30 часова;  

6. Разматрање извештајa Службе за надзор и анализу о програму Радио дифузног 

предузећа Б92 А.Д. – Радио Б92-  Упоредна анализа програма из 2011, 2013 и 2015. 

године са програмским елаборатом и доношење одлуке; 

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму  Јавног 

радиодифузног предузећа Студио Б из Београда – ТВ Студио Б и доношење 

одлуке; Предмет бр  

8. Разматрање Плана пословања Јавне медијске установе Радио телевизије 

Војводине за 2015. годину;  

9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму Друштва за радио 

и телевизијске активности "Kopernikus cable network" д.о.о. – ТВ K::CN по пријави 

Небојше Човића и доношење одлуке; ( Предмет бр: 07-342/15) 

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

друштва са ограниченом одговорношћу „РАДИО-АНТЕНА“ из Вршца, ул. 

Сремска 58а – РАДИО АНТЕНА, за издавање сагласности на акт о преносу 

дозволе за пружање медијске услуге;  

11. Доношење одлуке о усвајању Правилника о поступку издавања дозволе на основу 

спроведеног јавног конкурса; 

12. Доношење одлуке о усвајању Правилника о поступку издавања дозволе на захтев; 

13. Доношење одлуке о усвајању Предлога правилника о критеријумима и начину 

повећања удела европских аудио-визуелних дела ;  

14. Доношење одлуке о усвајању Предлога упуства о начину примене одредаба 

Закона о електронским медијима којима се уређује сопствена продукција; 

15. Доношење одлуке о објављивању извештаја о јавној расправи на нашем веб-сајту 

( јавна расправа спроведена по нацртима Правилника о критеријумима и начину 

повећања удела европских аудио-визуелних дела и Нацрта упутства о начину 

примене одредаба Закона о електронским медијима којима се уређује сопствена 

продукција. 

16. Доношење одлуке о издавању дозволе на захтев Лотел плус д.о.о., Лозница, ул. 

Максима горког бр.2- ТВ Лотел + бр. 05-1035/15-2 од 17.06.2015. године, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима; 

17. Разматрање Финансијског извештаја РЕМ за 2015. годину  и извештај ревизора и 

доношење одлуке; 

18. Доношење одлуке о утврђивању прихода и расхода РЕМ-а за 2015. годину; 

19. Разматрање молбе за исплату доспеле и неплаћене накнаде за пружање медијске 

услуге на рате ПМУ-„Телевизија Телемарк“ д.о.о.Синђелићева бб, 32000 Чачак и 

доношење одлуке; 

20. Разматрање молбе за исплату доспеле и неплаћене накнаде за пружање медијске 

услуге на рате ПМУ - SAT TV Communication d.o.o , Пожаревац и доношење 

одлуке; 
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21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"РТВ Панонија" д.о.о. – ТВ Панонија из Новог Сада, пре истека времена на које 

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

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Божидар Ивковић ПР "Лаки стрес" – ТВ Лаки- кабловски, Велика Плана, пре 

истека времена на који је издата, сходно члану 89. став.1. тач. 8) Закона о 

електронским медијима; (обустава) 

23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"СОС" канал д.о.о. – СОС канал-кабловски, Београд, пре истека времена на који 

је издата, сходно члану 89. став.1. тач. 8) Закона о електронским медијима; 

(обустава) 

24. Разматрање  и доношење одлуке о додели права приступа првом мултиплексу 

Јавне медијске установе Радио-Телевизија Војводине у алотментима Авала и Цер; 

25. Разматрање и доношење одлуке по молби Фондације Панонија – РТВ Панон из 

Суботице за раздвајање сигнала РТВ Панон и ТВ YuEco у мрежи за 

мултиплексирање и дистибуцију ЈП ЕТВ; 

26. Разматрање и доношење одлуке о захтеву Јавне медијске установе РТС за давање 

сагласности за продужење рекламног времена у време преноса тениског турнира 

Вимблдон; 

27. Разматрање дописа у вези са промоцијом Европског првенства у ватерполу 2016. 

године и доношење одлуке; 

28. Разно; 

  

2. Усвајање записника са 154. редовне седнице Савета одржане дана 16. јуна 

2015. године ;  

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се записник са 154. редовне седнице Савета одржане дана 16. јуна 2015. године. 

  

3. Разматрање Програма пословања Јавне медијске установе РТС за 2015. 

годину (програм пословања за 2015. годину и финансијски план за 2015 

годину) и извештаја Службе за надзор и анализу о испуњавању законских и 

програмских обавеза Радио телевизије Србије за период од 01. јануара до 12. 

августа 2014. године уз присуство генералног директора РТС;  

 

Седници су присуствовали представни Јавне медијске установе РТС Драган Бујошевић, 

генерални директор, Станислав Вељковић, Тијана Ђаловић, Бранка Хинић и Владан 

Чркић. 
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Предмет разговора чланова Савета и предстваника РТСсу Програм пословања за 2015. 

годину као и Финансијски план за 2015. годину. 

Присутни представници Јавне медијске установе образложили су Програм пословања 

РТС за 2015. годину каи и Финансијски план, посебно истичући да је финансирање РТС 

недовољно да би се омогућила производња и емитовање програмских садржаја којим би 

били задовољени интереси становништва али да ипак планирају развој нових медијских 

услуга уз побољшање квалитета програма које сада емитују. Финансијски план је 

направљен на основу средствава која се сада уплаћују РТС из буџета и да су у току 

проналажења решења о наплати таксе. 

 

4. Разматрање обавештења о промени власничке структуре пружаоца медијске 

услуге „Прва телевизија“ д.о.о. из Београда, ул. Аутопут бр. 22 – ПРВА и 

доношење одлуке; - позив ПМУ;  

5. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Радио дифузно предузеће Б92 акционарско 

друштво из Београда, ул. Аутопут за Загреб бр. 22 – ТВ и Радио Б92;  

 

Пре позивања позваних представника ПМУ „Прва телевизија“ д.о.о. из Београда, ул. 

Аутопут бр. 22 – ПРВА и представника привредног друштва Antenna Stream T.V. 

Limited са Кипра, чланови Савета су у дискусији констатовали да је, а имајући у виду 

намеру обједињавања власништва два ПМУ, телевизије Прва и ТВ Б92, да се  

истовремено позову и представници Б92, тачније да се спроведе разговор и истовремено 

одлућивање  по тачкама  4. и 5. дневног реда.   

Чланови Савета су упознали присутне представнике Телевизије Прва и ТВ Б92, као и 

представника привредног друштва Antenna Stream T.V. Limited о обавезама ПМУ након 

обједињавања власништва, а посебно обавеза на основу којих је издата дозвола и 

поштовања програмског елабората који је саставни део дозволе. Наглашено је да није 

само у питању  само проценат од 35% гледаности у години која претходи обједињавању, 

као формални услов за обједињавање власништва, него је свега у питању поштовање 

услова из дозволе, које након издавањеа на јавном конкурсу, у складу са законом 

продужене на период од још осам година. 

Присутни представници су истакли да су свесни својих обавеза у складу са издатим 

дозволама и да је њихов циљ бољи програмски садржаји, здравије тржиште и да ће ова 

два ПМУ и даље бити менаџерски раздвојени. 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Да стручна служба упути допис пружаоцу медијске услуге „Прва телевизија“ д.о.о. из 

Београда, ул. Аутопут бр. 22 – ПРВА, којим ће обавестити истог да је према одредби из 

члана 105. став 1. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр. 

83/2014), ималац дозволе за пружање медијске услуге дужан да сваку промену власничке 

структуре у основном капиталу (промена оснивача или промена висине учешћа оснивача 
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у капиталу), претходно пријави Регулатору у писменој форми. Савет Регулатора ће 

убудуће, у случају непријављивања промене власничке структуре Регулатору, покренути 

поступак изрицања мера у складу са чланом 28. Закона о електронским медијима. 

Даје се налог Стручној служби да изврши промену података на сајту Регулатора и у 

дозволи за емитовање програма ПРВЕ, а који се односе на власничку структуру 

наведеног имаоца дозволе. 

 

О Д Л У К У 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке структуре 

учешћа у основном капиталу имаоца дозволе за пружање медијске услуге Радио 

дифузног предузећа Б92 акционарско друштво из Београда, ул. Аутопут за Загреб бр. 22 

– ТВ и Радио Б92, која би била извршена тако што би један од оснивача Stefanos 

Papadopulos из Грчке, пренео свој оснивачки удео у висини од 100% удела у капиталу 

друштва Lake Bade Holdings Limited на друштво Antenna Stream T.V. Limited са Кипра, 

неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам; 

Даје се налог Стручној служби да изврши промену података на сајту Регулатора и у 

дозволама за емитовање програма ТВ и Радио Б92; 

 

као и 

О Д Л У К У 

Издаје се саопштење следеће садржине: 

Савет Регулаторног тела за електронске медије дао је на данашњој седници сагласност 

којим је обједињено власништво две телевизије са националом дозволом – ТВ Прва и ТВ 

Б92. Већински власник оба пружаоца медијских услуга постало је привредно друштво 

Antena group BV из Холандије чији су оснивачи чланови породице Кирјаку. 

  

Савет РЕМ-а је у разговру са представницима обе телевизије нагласио потребу, али и 

обавезу да без обзира на власничко повезивање не може доћи до програмског повезивања 

ових пружалаца медијских услуга и да они морају да наставе да функционишу као 

засебни субјекти са јасно раздвојеним програмским садржајима, менаџментом, 

уредништвом, редакцијама и техничким капацитетима. Савет је првенствено инсистирао 

на поштовању програмских елабората на основу којих су ТВ Прва и ТВ Б92 издате 

дозволе наглашавајући обавезу да број запослених у овим станицама који је наведен у 

елаборатима не буде смањен овим обједињавањем власништва.  

  

Овакво обједињавање власништва омогућио је нови сет медијских закона и ово је први 

случај обједињавања власништва телевизијских станица на националном нивоу. Закон 

дефинише да укупна гледаност пружалаца медијских услуга који се повезују не може у 

години која претходи обједињавању власништва бити већи од 35 одсто што је у овом 

http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/Prva.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/B92.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/B92.pdf
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случају поштовано јер је укупна гледаност поменутих станица у 2014. години била око 

21 одсто. 

  

Савет ће с посебном пажњом наставити да прати рад ових телевизија како не би дошло 

до угрожавања медијског плурализма и свих других законских обавеза. 

  

  

6. Разматрање извештајa Службе за надзор и анализу о програму Радио 

дифузног предузећа Б92 А.Д. – Радио Б92 - Упоредна анализа програма из 

2011, 2013 и 2015. године са програмским елаборатом и доношење одлуке; 

 

Чланови Савета упознати су са извештајем Службе за надзор и анализу у коме је 

наведено да је Служба уочила одступање програма пружаоца медијске услуге у односу 

на елаборат. 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак за изрицање мера Радио дифузног предузећа Б92 А.Д. – Радио Б92, 

поводом извештајa Службе за надзор и анализу у вези са упоредном анализом програма 

Радио Б92 из 2011, 2013 и 2015. године са програмским елаборатом. 

Налаже се стручној служби да пошаље извештај Службе за надзор и анализу, пружаоцу 

медијске услуге. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о чињенице које 

су биле основ за покретање поступка. 

  

7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму Јавног 

радиодифузног предузећа Студио Б из Београда – ТВ Студио Б и доношење 

одлуке; 

Чланови Савета упознати су са извештајем Службе за надзор и анализу у коме је 

наведено да је у програму Јавног радиодифузног предузећа Студио Б из Београда – ТВ 

Студио Б, уочен велики број прекршаја одредаба Закона о оглашавању. 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Покреће се поступак за изрицање мера Јавног радиодифузног предузећа Студио Б из 

Београда – ТВ Студио Б, у вези са извештајем Службе за надзор и анализу. 

Налаже се стручној служби да пошаље извештај Службе за надзор и анализу у делу који 

се односи на учињене прекршаје, пружаоцу медијске услуге. 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о чињенице које 

су биле основ за покретање поступка. 

  

8. Разматрање Плана пословања Јавне медијске установе Радио телевизије 

Војводине за 2015. годину; 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Програмом пословања Јавне медијске 

установе Радио телевизије Војводине за 2015. годину. 

  

 

9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програму Друштва за 

радио и телевизијске активности "Kopernikus cable network" д.о.о. – ТВ 

K::CN по пријави Небојше Човића и доношење одлуке; 

Након разматрања извештаја Службе за надзор и анализу, председник Савета је 

предложио, а чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак за изрицање мера Друштва за радио и телевизијске активности 

"Kopernikus cable network" д.о.о. – ТВ K::CN по пријави Небојше Човића. 

Налаже се стручној служби да пошаље извештај Службе за надзор и анализу, пружаоцу 

медијске услуге. 

Позвати представника ПМУ и подносиоца пријаве на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињенице које су биле основ за покретање поступка. 

  

10. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Привредног друштва са ограниченом одговорношћу „РАДИО-АНТЕНА“ из 

Вршца, ул. Сремска 58а – РАДИО АНТЕНА, за издавање сагласности на 

акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге; 

Након разматрања извештаја Правне службе, председник Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Издаје се сагласност на акт о преносу дозволе у поступку спровођења стаусне промене 

припајања тако што се привредно друштво „РАДИО ВРШАЦ“ д.о.о. из Вршаца, ул. 

Омладински трг 17 – РАДИО ВРШАЦ припаја Привредном друштву са ограниченом 

одговорношћу „РАДИО-АНТЕНА“ из Вршца, ул. Сремска 58а – РАДИО АНТЕНА;  
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Даје се налог Стручној служби да након достављања решења из Агенције за привредне 

регистре о промени власничке структуре изврши промену података у дозволи за 

емитовање програма. 

  

 

11. Доношење одлуке о усвајању Правилника о поступку издавања дозволе на 

основу спроведеног јавног конкурса; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Правилник о поступку издавања дозволе на основу спроведеног јавног 

конкурса. 

Налаже се стручној служби да Правилник о поступку издавања дозволе на основу 

спроведеног јавног конкурса објави у Службеном гласнику. 

Упутити допис Министарству културе и информисања у вези са достављеним 

примедбама на предлог Правилника. 

  

12. Доношење одлуке о усвајању Правилника о поступку издавања дозволе на 

захтев. 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се Правилник о поступку издавања дозволе на захтев. 

Налаже се стручној служби да Правилник о поступку издавања дозволе на захтев објави 

у Службеном гласнику. 

Упутити допис Министарству културе и информисања у вези са достављеним 

примедбама на предлог Правилника.  

 

 

13. Доношење одлуке о усвајању Предлога правилника о критеријумима и 

начину повећања удела европских аудио-визуелних дела; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Усваја се Предлог правилника о критеријумима и начину повећања удела европских 

аудио-визуелних дела. 

Предлог правилника доставити Министарству културе и информисања. 

  

14. Доношење одлуке о усвајању Предлога упуства о начину примене одредаба 

Закона о електронским медијима којима се уређује сопствена продукција;  

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се Предлог упуства о начину примене одредаба Закона о електронским медијима 

којима се уређује сопствена продукција. 

Предлог правилника доставити Министарству културе и информисања. 

  

15. Доношење одлуке о објављивању извештаја о јавној расправи на нашем веб-

сајту (јавна расправа спроведена по нацртима Правилника о критеријумима 

и начину повећања удела европских аудио-визуелних дела и Нацрта 

упутства о начину примене одредаба Закона о електронским медијима 

којима се уређује сопствена продукција;  

 

Након разматрања извештаја Правне службе, председник Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Објавити на сајту РЕМ следеће саопштење: 

„На основу члана 38. став 2. тачка 12) Закона о електронским медијима 

(„Службени гласник РС”, бр. 83/14), Регулаторно тело за електронске медије, 

објављује     

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

На основу одредаба члана 40. Закона о електронским медијима, Регулаторно тело за 

електронске медије (у даљем тексту: Регулатор) је спровело поступак јавне расправе у 

припреми два подзаконска акта: 1) Правилник о критеријумима и начину повећања 

удела европских аудио-визуелних дела; 2) Упутство о начину примене одредаба Закона 

о електронским медијима којима се уређује сопствена продукција. 

Јавна расправа о наведеним нацртима правилника спроведена је у периоду од 04. јуна 

до 18. јуна 2015. године, с тим да је у оквиру тог поступка одржан скуп у виду округлог 

стола 10. јуна у Београду (Дом синдиката). Овом скупу присуствовао је представник 

Јавне медијске установе „Радио телевизија Србије“. 
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На седници Савета Регулатора одржаној дана 00.00.2015. године утврђени су коначни 

текстови предлога подзаконских аката: 1) Предлог правилника о критеријумима и 

начину повећања удела европских аудио-визуелних дела; 2) Предлог упутства о начину 

примене одредаба Закона о електронским медијима којима се уређује сопствена 

продукција. Ови предлози биће достављени Министарству културе и информисања на 

мишљење, у складу са чланом 22. став 3. Закона о електронским медијима, и објављени 

на веб-сајту Регулатора: www.rem.rs.. 

  

16. Доношење одлуке о издавању дозволе на захтев Лотел плус д.о.о., Лозница, 

ул. Максима горког бр.2- ТВ Лотел + бр. 05-1035/15-2 од 17.06.2015. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

Након разматрања извештаја Правне службе, председник Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Издаје се дозвола на захтев Лотел плус д.о.о., Лозница, ул. Максима горког бр.2- ТВ 

Лотел +, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

  

17. Разматрање Финансијског извештаја РЕМ за 2014. годину  и извештај 

ревизора и доношење одлуке;  

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се Финансијски извештај РЕМ за 2014. годину  и извештај ревизора.  

Извештаје објавити на веб сајту регулатора. 

  

18. Доношење одлуке о утврђивању разлике између прихода и расхода 

Регулаторног тела за електронске медије за 2014.годину  

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

1. Утврђују се укупни приходи Регулаторног тела за електронске медије за 

2014.годину  у износу од 442.895.371,93 динара. 

2. Утврђују се укупни расходи пословања Регулаторног тела за електронске медије 

за 2014.годину у износу од 381.277.567,09 динара.  

3. Утврђује се разлика између остварених прихода и расхода од 61.617.804,84 

динара, као резултат спроведене рационализације у пословању у виду уштеда 

појединих трошкова, који се даље уплаћује на рачун буџета Републике Србије што 

http://www.rem.rs/
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у односу на планирани суфицит у износу од 18.200.000,00 динара представља 

повећање за износ од 43.417.804,84 динара. 

4. Налаже се стручној служби Регулатора да у складу са одредбом чл. 34 ст.8 Законa 

о електронским медијима износ од 61.617.804,84 динара, као утврђену разлику 

између остварених укупних прихода и остварених укупних расхода по завршном 

рачуну за 2014.годину уплати у корист буџета Републике Србије. 

Саставни део ове Одлуке су Биланс стања и Биланс успеха Регулаторног тела за 

електронске медије за 2014.годину, Извештај о ревизији овлашћеног екстерног ревизора 

за 2014.годину..  

као и 

О Д Л У К А 

Издаје се саопштење следеће садржине: 

Савет Регулаторног тела за електронске медије је данас, у складу са законом, а након 

позитивног мишљења независног ревизора донео одлуку о уплати суфицита по 

завршном рачуну за 2014. годину у буџет Републике Србије.  

Савет са поносм истиче да је одмах након одлуке у буџет уплаћено 61. 617.804, 84 динара 

што је за 43.417.804,84 динара више од планираног. Вишак средстава  резултат је уштеда 

које су остварене без да је у било ком сегменту угрожен рад регулатора.  

У складу са новим Законом о електронским медијима Савет ће за наредну годину 

планирати приходе и расходе на нивоу стварних трошкова регулације што значи да 

суфицита у наредном периоду неће бити, што отвара могућност умањења накнада 

пружаоцима медијских услуга.   

Регулаторно тело је од свог оснивања до данас у буџет републике Србије уплатило нешто 

вие од 952 милиона динара.  

  

19.  Разматрање молбе за исплату доспеле и неплаћене накнаде за пружање 

медијске услуге на рате ПМУ-„Телевизија Телемарк“ д.о.о.Синђелићева бб, 

32000 Чачак и доношење одлуке; 

Након разматрања извештаја Финансијске службе, председник Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одобрава се додатни рок пружаоцу медијске услуге „Телевизија Телемарк“ д.о.о. 

Синђелићева бб, 32000 Чачак, да доспели дуг у износу од 1.847.788,40 динара отплати у 

5 месечних  рата закључно са 15.11.2015. године како наводи у својој молби уз 

достављање регистрованих меница и уз услов да редовно плаћа своје месечне обавезе.. 

  

 



14 
 

20. Разматрање молбе за исплату доспеле и неплаћене накнаде за пружање 

медијске услуге на рате ПМУ - SAT TV Communication d.o.o , Пожаревац и 

доношење одлуке; 

Након разматрања извештаја Финансијске службе, председник Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одобрава се додатни рок пружаоцу медијске услуге SAT TV Communication d.o.o , 

Пожаревац за измирење наведеног дуга  до 31.08.2015. годинеу 2 рате с тим што је у 

обавези да, као средство обезбеђења плаћања, достави две регистроване бланко соло 

менице као и уз обавезу да уредно плаћају обавезе које у међувремену настају. 

  

 

21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге  

"РТВ Панонија" д.о.о. – ТВ Панонија из Новог Сада, пре истека времена на 

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

медијима; 

Након разматрања извештаја Финансијске службе, председник Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одузима се дозвола пружаоцу медијске услуге  "РТВ Панонија" д.о.о. – ТВ Панонија из 

Новог Сада, пре истека времена на које је издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона 

о електронским медијима. 

  

22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Божидар Ивковић ПР "Лаки стрес" – ТВ Лаки- кабловски, Велика Плана, 

пре истека времена на који је издата, сходно члану 89. став.1. тач. 8) Закона 

о електронским медијима; 

Извршни директор Рајка Галин Ћертић обавестила је чланове Савета да је пружалац 

медијске услуге Божидар Ивковић ПР "Лаки стрес" – ТВ Лаки- кабловски, Велика Плана, 

уплатио преостали део дуга. 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Божидар Ивковић 

ПР "Лаки стрес" – ТВ Лаки- кабловски, Велика Плана пре истека времена на који је 

издата, због престанка постојања разлога из члана 89. став.1. тач. 8) Закона о 

електронским медијима. 
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23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

"СОС" канал д.о.о. – СОС канал-кабловски, Београд, пре истека времена на 

који је издата, сходно члану 89. став.1. тач. 8) Закона о електронским 

медијима;  

 

Извршни директор Рајка Галин Ћертић обавестила је чланове Савета да је пружалац 

медијске услуге "СОС" канал д.о.о. – СОС канал-кабловски, Београд, уплатио 

преостали део дуга. 

Након спроведене дискусије, Савета је предложио, а чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге "СОС" канал д.о.о. 

– СОС канал-кабловски, Београд пре истека времена на који је издата, због престанка 

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

  

 

24. Разматрање  и доношење одлуке о додели права приступа првом 

мултиплексу Јавне медијске установе Радио-Телевизија Војводине у 

алотментима Авала и Цер; 

 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбија се захтев за доделу права приступа првом мултиплексу Јавне медијске установе 

Радио-Телевизија Војводине у алотментима Авала и Цер. 

  

25. Разматрање и доношење одлуке по молби Фондације Панонија – РТВ Панон 

из Суботице за раздвајање сигнала РТВ Панон и ТВ YuEco у мрежи за 

мултиплексирање и дистибуцију ЈП ЕТВ; 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одбија се захтев Фондације Панонија – РТВ Панон из Суботице за раздвајање сигнала 

РТВ Панон и ТВ YuEco у мрежи за мултиплексирање и дистибуцију ЈП ЕТВ. 

  

26. Разматрање и доношење одлуке о захтеву Јавне медијске установе РТС за 

давање сагласности за продужење рекламног времена у време преноса 

тениског турнира Вимблдон;   
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Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се стручној служби да обавести Радиодифузну установу Србије „Радио 

телевизија Србије“ из Београда о следећем: 

Да се преноси тениских мечева у којима учествују српски спортисти на турниру 

Вимблдон могу прекидати емитовањем огласних порука и порука ТВ продаје у трајању 

од девет минута по часу. 

  

 

27. Разматрање дописа у вези са промоцијом Европског првенства у ватерполу 

2016. године и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, председник Савета је предложио, а чланови Савета 

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одобрава се емитовање промотивног спота за Еврпско првенство у ватерполу 2016. ван 

рекламног блока у складу са чланом 67. Закона о електронским медијима. 

  

28. Разно;  

 

Записник сачинио                                                                         председник СаветаРРА 

 

Никола Попмихајлов                                                                 Горан Караџић 

 


