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З А П И С Н И К 

                                                                                          

са 167. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 09. 

марта 2016. године, са почетком у 11.00 часова. 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Гордана Суша 

3. Слободан Вељковић 

4. Божидар Николић 

5. Оливера Зекић 

6. Милош Рајковић 

7. Александра Јанковић 

 

Седници су присуствовали и: 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор  

2. Ненад Јанковић, генерални секретар 

3. Душица Благојевић, начелник правне службе 

4. Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу 

5. Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета 

 

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 , заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић који је 

констатовао да седници присуствује сви 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 166. редовна седнице Савета одржане дана 10. фебруара 

2016. године, записника са за 250. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

18. фебруар 2016. године, записника са 251. ванредне седнице Савета одржане 

дана 26. фебруара 2016. године и записника са 252. ванредне седнице Савета 

одржане дана 3. марта 2016. године;  
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3. Разматрање захтева Илије Петронијевића за исправку очигледне омашке у 

записнику са седнице од 26.јануара 2016 године;  

4. Информација Службе за надзор и анализу о појединим питањима која се односе 

на праћење предизборних активности у програмима пружалаца медијских услуга 

и предлог укупне организације рада Службе током предизборне кампање са 

распоредом;  

5. Информација Службе за надзор и анализу о почетку предизборне кампање – прве 

информације о току кампање;  

6. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма o броју 

неправилности код националних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) у вези 

са аудио-визуелном комерцијалном комуникацијом на основу Закона о 

електронским медијима и Закона о оглашавању за месец јануар 2016. године и 

доношење одлуке; Предмет бр: 07-658/16;  

7. Извештај Службе за надзор и анализу о објављивању изречене мере од стране 

ПМУ Радио Соко, Љубовија;  

8. Разматрање и доношење одлуке у вези установа/домова култура који су  имаоци 

дозвола за пружање медијских услуга; 

9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа за 

издавачку делатност, радио и телевизију „Мелос“ д.о.о., ул. Хајдук Вељкова бр. 

2, Краљево- ТВ МЕЛОС за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;  

10. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ТЕЛЕВИЗИЈА 

БЛАЦЕ д.о.о., Блаце, ул. Краља Петра Првог 70 – ТВ Блаце, за продужење дозволе 

за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима;  

11. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавног предузећа 

Телевизија Пожега, ул. Николе Пашића бр. 9 – ТВ ПОЖЕГА за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима;  

12. Обавештење о промени власничке структуре и законског заступника пружаоца 

медијске услуге NOVA.RS TELEVISION d.o.o. Београд, ул. Панчевачки пут 36в – 

NOVA.RS 2;  

13. Разматрање и доношење Предлога листе најважнијих догађаја од посебног значаја 

за све грађане у Републици Србији;  

14. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Привредног друштва за 

пропаганду и маркетинг Ребус д.о.о, ул. Косовска бр. 35, Kрушевац - ОВДЕ 

РАДИО ЧИГРА;  

15. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака и промену власничке структуре  пружаоца медијске 

услуге Д.о.о за производњу, трговину и услуге Јорд експорт-импорт, ул. Краља 

Петра бр.42, Чачак- RADIO XANADU;  

16. Доношење одлуке о одузимању дозволе бр. К41/1 од 09.11.2011. године за 

пружање медијске услуге на захтев пружаоцу медијске услуге Општина Бачки 

Петровац, ул. Коларова 6, Бачки Петровац- Инфо канал Бачки Петровац, на 

основу члана 90. а у вези са чланом 80. став 1. Закона о електронским медијима;  

17. Разно; 
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1. Усвајање дневног реда; 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног реда 

као и предлог службе да се тачка 10. скине са дневног реда: 

1. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе због постојања 

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

пружаоцима медијских услуга: 

Radio Index d.o.o. – Radio Index из Београда  

Радиодифузно предузеће "Б92" а.д. – Radio Play из Београда  

"Студио Б" – Студио Б-кабловски ПМУиз Београда  

Радиодифузно предузеће "Б92" а.д. – ТВ Б92 из Београда  

Радиодифузно предузеће Прва телевизија д.о.о. – ТВ Прва из Београда  

Радиодифузно предузеће Прва телевизија д.о.о. – ТВ Прва Плус-кабловски 

ПМУиз Београда  

 

2. Разматрање молбе  Савеза глувих и наглувих Србије и Српског удружења 

глувих за издавање Општег обавезујућег упутства за емитере ради несметаног 

информисања глувих и наглувих гледалаца у току предизборне кампање у 2016. 

години и у општинама где је проглашена ванредна ситуација због поплава као и  

препоруке у вези са стандардима коришћења титлова и знаковног језика за глува 

лица Р. Србије; 

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета РЕМ је предложио, а Савет 

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 167. редовне седнице: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 166. редовна седнице Савета одржане дана 10. 

фебруара 2016. године, записника са за 250. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 18. фебруар 2016. године, записника са 251. ванредне седнице 

Савета одржане дана 26. фебруара 2016. године и записника са 252. ванредне 

седнице Савета одржане дана 3. марта 2016. године;  

3. Разматрање захтева Илије Петронијевића за исправку очигледне омашке у 

записнику са седнице од 26.јануара 2016 године;  

4. Информација Службе за надзор и анализу о појединим питањима која се 

односе на праћење предизборних активности у програмима пружалаца 

медијских услуга и предлог укупне организације рада Службе током 

предизборне кампање са распоредом;  

5. Информација Службе за надзор и анализу о почетку предизборне кампање – 

прве информације о току кампање;  

6. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма o броју 

неправилности код националних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) у 

вези са аудио-визуелном комерцијалном комуникацијом на основу Закона о 

електронским медијима и Закона о оглашавању за месец јануар 2016. 

године и доношење одлуке; Предмет бр: 07-658/16;  

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

стране ПМУ Радио Соко, Љубовија;  



4 

 

8. Разматрање и доношење одлуке у вези установа/домова култура који су  

имаоци дозвола за пружање медијских услуга; 

9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

за издавачку делатност, радио и телевизију „Мелос“ д.о.о., ул. Хајдук 

Вељкова бр. 2, Краљево- ТВ МЕЛОС за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским 

медијима;  

10. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавног 

предузећа Телевизија Пожега, ул. Николе Пашића бр. 9 – ТВ ПОЖЕГА за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. 

Закона о електронским медијима;  

11. Обавештење о промени власничке структуре и законског заступника 

пружаоца медијске услуге NOVA.RS TELEVISION d.o.o. Београд, ул. 

Панчевачки пут 36в – NOVA.RS 2;  

12. Разматрање и доношење Предлога листе најважнијих догађаја од посебног 

значаја за све грађане у Републици Србији;  

13. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Привредног друштва 

за пропаганду и маркетинг Ребус д.о.о, ул. Косовска бр. 35, Kрушевац - 

ОВДЕ РАДИО ЧИГРА;  

14. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака и промену власничке структуре  пружаоца 

медијске услуге Д.о.о за производњу, трговину и услуге Јорд експорт-

импорт, ул. Краља Петра бр.42, Чачак- RADIO XANADU;  

15. Доношење одлуке о одузимању дозволе бр. К41/1 од 09.11.2011. године за 

пружање медијске услуге на захтев пружаоцу медијске услуге Општина 

Бачки Петровац, ул. Коларова 6, Бачки Петровац- Инфо канал Бачки 

Петровац, на основу члана 90. а у вези са чланом 80. став 1. Закона о 

електронским медијима;  

16. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе због постојања 

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

пружаоцима медијских услуга: 

1. Radio Index d.o.o. – Radio Index из Београда  

2. Радиодифузно предузеће "Б92" а.д. – Radio Play из Београда  

3. "Студио Б" – Студио Б-кабловски ПМУиз Београда  

4. Радиодифузно предузеће "Б92" а.д. – ТВ Б92 из Београда  

5. Радиодифузно предузеће Прва телевизија д.о.о. – ТВ Прва из Београда  

6. Радиодифузно предузеће Прва телевизија д.о.о. – ТВ Прва Плус-кабловски 

ПМУиз Београда  

17. Разматрање молбе  Савеза глувих и наглувих Србије и Српског удружења 

глувих за издавање Општег обавезујућег упутства за емитере ради 

несметаног информисања глувих и наглувих гледалаца у току предизборне 

кампање у 2016. години и у општинама где је проглашена ванредна 

ситуација због поплава као и  препоруке у вези са стандардима коришћења 

титлова и знаковног језика за глува лица Р. Србије; 
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2. Усвајање записника са 166. редовна седнице Савета одржане дана 10. 

фебруара 2016. године, записника са за 250. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 18. фебруар 2016. године, записника са 251. ванредне седнице 

Савета одржане дана 26. фебруара 2016. године и записника са 252. ванредне 

седнице Савета одржане дана 3. марта 2016. године;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се записник са 166. редовне седнице Савета одржане дана 10. фебруара 2016. 

године, записника са за 250. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 18. фебруар 

2016. године, записника са 251. ванредне седнице Савета одржане дана 26. фебруара 

2016. године и записника са 252. ванредне седнице Савета одржане дана 3. марта 2016. 

године. 

  

3. Разматрање захтева Илије Петронијевића за исправку очигледне омашке у 

записнику са седнице од 26.јануара 2016 године;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Исправља се очигледна омашка у записнику са седнице Савета одржане дана 26.1.2016. 

године ( објављен на сајту) која се огледа у томе да је седници као представник за ПМУ 

Конзум Лав Ужице присуствоавао Ранко Станковић а треба да стоји Бранко Станковић 

и да исти није присуствовао седници као представник и ТВ 5 из Ужица иако је то у 

записнику наведено. 

  

4. Информација Службе за надзор и анализу о појединим питањима која се 

односе на праћење предизборних активности у програмима пружалаца 

медијских услуга и предлог укупне организације рада Службе током 

предизборне кампање са распоредом;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом. 

Налаже се стручној служби да закаже састанак са главним и одговорним уредницима 

националних, регионалних и локалних ПМУ-а, а у вези са извештавањем и праћењем 

изборних активности. 
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Налаже се стручној служби да на интернет страни Регулатора као насловну страну 

истакне Правилник о обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне 

кампање. 

Налаже се стручној служби да следеће саопштење такође објави на интернет страни 

Регулатора. 

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

У ВЕЗИ СА ПОСЕБНИМ ОБАВЕЗАМА ПМУ  

ТОКОМ ПРЕДИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ 

Правилник о обавезама ПМУ током предизборне кампање  

Какве су обавезе пружалаца медијских услуга у вези са локалним и покрајинским 

нивоом избора?  

Члан 3 став 1: Ако су избори расписани само за одређено подручје у оквиру Републике 

Србије (нпр. аутономна покрајина, град или општина), предизборни програм може 

емитовати само пружалац медијске услуге чија зона покривања обухвата подручје за које 

су избори расписани, и то пружалац медијске услуге покрајинског нивоа покривања, ако 

су изборни расписани за подручје одговарајуће аутономне покрајине, а пружалац 

медијске услуге регионалног или локалног ниво покривања, ако су избори расписани за 

одговарајућу општину или град. 

Да ли смеју ПМУ да извештавају о току предизборне кампање за изборе на подручју 

које не обухвата њихова зона покривања? 

Члан 3 став 2: Одредбом става 1. овог члана не искључује се право пружаоца медијске 

услуге да на општи начин информише кориснике медијских услуга о току предизборне 

кампање на подручју које не обухвата његова зона покривања. 

Која врста ПМУ не сме да емитује предизборни програм? 

Члан 3 став 3: Предизборни програм не може емитовати пружалац медијске услуге који 

у свом програмском елаборату није предвидео да ће емитовати вести и програм 

актуелности. 

Да ли ПМУ који у свом елаборату нису предвидели да ће емитовати вести и програм 

актуелности смеју да емитују политичко оглашавање? 

Члан 3 став 4: Забрана из става 2. овог члана не односи се на емитовање политичког 

оглашавања, осим ако је реч о пружаоцу медијске услуге чији је програм специјализован 

за садржаје намењене деци, односно малолетницима. 

На који начин треба обележити предизборни програм? 

Члан 4 став 1: Предизборни програм мора бити одвојен звуком и сликом (најавна и 

одјавна шпица) од остатка програма. 
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Да ли се предизборни програм обележава само на почетку и крају? 

Члан 4 став 2: У оквиру аудио-визуелне медијске услуге предизборни програм током 

целог трајања мора бити јасно означен текстуалним обавештењем (нпр. предизборни 

програм, председнички избори и сл.), изузев ако је реч о политичком оглашавању. 

Да ли је дозвољено емитовати предизборни програм пре или након емитовања 

дечије емисије? 

Члан 4 став 3: Предизборни програм се не сме емитовати у току и најмање десет минута 

пре или након емитовања дечије емисије, односно емисије намењене малолетницима. 

Када почиње предизборна тишина? 

Члан 4 став 4: Предизборни програм не сме се емитовати 48 часова пре дана одржавања 

избора и на дан одржавања избора до затварања бирачких места. 

Да ли је дозвољено емитовати необележени предизборни програм у виду 

информативног програма? 

Члан 5 став 1: Забрањено је прикривено емитовати предизборни програм у виду 

информативног или друге врсте програма. 

Да ли је дозвољено емитовати игране, документарне, забавне или друге сличне 

програмске садржаје у којима се појављују функционери или истакнути 

представници подносиоца изборне листе или кандидати? 

Члан 5 став 2: Забрањено је током предизборне кампање емитовати игране, 

документарне, забавне или друге сличне програмске садржаје у којима се појављује 

функционер или истакнути представник подносиоца изборне листе или кандидат.   

Да ли се забрана емитовања играних, документарних, забавних и других сличних 

садржаја у којима се појављују функционери или истакнути представници изборне 

листе или кандидати односи на све сличне програмске садржаје, без обзира на то 

када су произведени? 

Члан 5 став 3: Забрана из става 2. овог члана не односи се на програмске садржаје који 

су произведени најмање једну годину пре него што су избори расписани. 

Да ли се функционери или истакнути представници подносилаца изборних листа 

или кандидати смеју појављивати као водитељи, спикери, репортери или у другом 

својству током предизборне кампање? 

Члан 5 став 4: Функционер или истакнути представник подносиоца изборне листе или 

кандидат не сме се током предизборне кампање појавити у програму пружаоца медијске 

услуге као водитељ, спикер, репортер или у другом сличном својству, без обзира на 

природу програмског садржаја. 
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На који начин је дужан пружалац медијске услуге да извештава о предизборним 

активностима подносилаца изборних листа и кандидата? 

Члан 6 став 1: Пружалац медијске услуге је дужан да приликом информисања о 

предизборним активностима подносилаца изборних листа и кандидата обезбеди њихову 

заступљеност у програму без дискриминације. 

Шта подразумева информисање о предизборним активностима без 

дискриминације? 

Члан 6 став 2: Информисање из става 1. овог члана мора бити истинито, објективно, 

потпуно и благовремено, те се на њега примењују одредба члана 47. став 1. тачка 1) 

Закона о електронским медијима и одредбе подзаконског акта којим се ближе уређује 

испуњавање обавеза пружалаца медијских услуга у вези са поштовањем права на 

истинито, потпуно и благовремено информисање. 

На који начин ПМУ морају извештавати о току и резултатима избора? 

Члан 7 став 1: Пружалац медијске услуге може податке о току и резултатима избора 

означити као званичне само ако су они саопштени од стране надлежног органа јавне 

власти, док подаци саопштени од стране неког другог лица морају бити означени као 

незванични. 

Да ли је дозвољено објављивати резултате истраживања јавног мњења у ударном 

термину емисије вести? 

Члан 7 став 2: Пружалац медијске услуге не може објавити резултате истраживања 

јавног мњења поводом расписаних избора у ударном термину емисије вести (нпр. 

наслови, „хедови“, вест дана, прва или најважнија вест и сл.). 

На који начин су републичка и покрајинска Јавна медијска установа дужне да 

представе изборне листе и кандидате? 

Члан 8 став 1: Јавна медијска установа „Радио-телевизија Србије“ и Јавна медијска 

установа „Радио-телевизија Војводине“ дужне су да у свом програму равномерно и без 

дискриминације, под истим програмским и техничким условима, представе све изборне 

листе и кандидате, придржавајући се споразума који су закључиле у складу са чланом 

51. Закона о избору народних посланика. 

На који начин су комерцијални ПМУ дужни да представе изборне листе и 

кандидате? 

Члан 8 став 2: Ако комерцијални пружалац медијске услуге или пружалац медијске 

услуге цивилног сектора представља изборне листе или кандидате, дужан је да то чини 

у складу са споразумом из става 1. овог члана. 

Да ли је закупљени термин подносиоца изборне листе или кандидата у програму 

ПМУ исто што и политичка огласна порука? 
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Члан 10 став 3: Ако подносилац изборне листе или кандидат закупи термин у програму 

пружаоца медијске услуге, садржај емитован у том периоду сматраће се политичком 

огласном поруком. 

Које се законске одредбе примењују на садржај политичког оглашавања? 

Члан 10 став 4: На садржај политичке огласне поруке примењују се одредбе закона 

којим се уређује област оглашавања, одредбе члана 56. ст. 3. и 8. Закона о електронским 

медијима и одредбе подзаконског акта којим се ближе уређују обавезе пружалаца 

медијских услуга у вези са садржајем аудио-визуелних комерцијалних комуникација. 

Које се законске одредбе примењују на начин емитовања политичког оглашавања? 

Члан 10 став 5: На начин емитовања политичке огласне поруке примењују се одредбе 

члана 56. ст. 1. и 2. и 67. ст. 1 – 7, 10 – 13. и 15 – 18. Закона о електронским медијима и 

одредбе подзаконског акта којим се ближе уређују обавезе пружалаца медијских услуга 

у вези са телевизијским оглашавањем и телевизијском продајом. 

Напомена: укупно трајање огласних порука, порука ТВ продаје, политичких огласних 

порука и закупљених термина („плаћених термина“) у једном пуном сату програма не 

сме да премаши 12 минута (код комерцијалних ПМУ) и 6 минута (код медијских јавних 

сервиса и ПМУ цивилног сектора). 

На који начин се обележава блок политичких огласних порука? 

Члан 10 став 6: У смислу става 5. овог члана, најавна и одјавна шпица блока политичких 

огласних порука мора садржати текстуално обавештење у телевизијском програму, 

односно звучно обавештење у радијском програму, на основу кога се јасно може 

закључити да је реч о политичком оглашавању (нпр. политички маркетинг, изборни 

маркетинг, политичке рекламе). 

Да ли је дозвољено емитовати политичке огласне поруке у истом блоку са порукама 

које немају политичку природу? 

Члан 10 став 7: У смислу става 5. овог члана, политичке огласне поруке не могу бити 

емитоване заједно, односно у истом блоку са огласним порукама које немају политичку 

природу. 

Правилник о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга 

Да ли је дозвољено учешће малолетних лица у програму у политичке сврхе? 

Члан 24 став 4: Забрањено је користити учешће малолетника у програму у политичке 

сврхе или на други начин злоупотребљавати то учешће.    

Правилник о заштити људских права у области пружања медијских услуга 

На који начин је дозвољено извештавање о резултатима истраживања јавног 

мњења? 



10 

 

Члан 16: Пружалац медијске услуге је дужан да приликом саопштавања резултата 

истраживања јавног мњења наведе: 

1) назив лица које је организовало спровођење истраживања; 

2) време и начин (метод) спровођења истраживања; 

3) узорак на коме је истраживање спроведено; 

4) максималну статистичку грешку; 

5) на чији захтев је истраживање спроведено (наручилац истраживања). 

Пружалац медијске услуге не може представљати као репрезентативне резултате 

истраживања јавног мњења спроведеног у току програма поводом одређеног питања 

(радио или ТВ анкета) или резултате пригодне уличне анкете. 

У случају спровођења истраживања јавног мњења у току програма поводом одређеног 

питања, пружалац медијске услуге је дужан да приликом саопштавања резултата тог 

истраживања наведе укупан број гласова (порука) који су примљени, без обзира на 

техничку основу њиховог пријема (нпр. телефонска веза, СМС, електронска пошта и сл.). 

Да ли је дозвољен пренос предизборних скупова подносилаца изборних листа? 

Савет Регулаторног тела за електронске медије је на основу контроле програма 

пружалаца медијских услуга уочио да одређени пружаоци у оквиру предизборног 

програма емитују преносе (и снимке) скупова подносилаца предизборних листа.  

Имајући у виду одредбу члана 47. став 1. тачка 5) Закона о електронским медијима 

(„Службени гласник РС“ бр. 83/14, 6/16 – др. закон), којом је прописана обавеза 

пружалаца медијских услуга да у току предизборне кампање регистрованим политичким 

странкама, коалицијама и кандидатима обезбеди заступљеност без дискриминације, као 

и одредбе Правилника о обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне 

кампање („Службени гласник РС“ бр. 55/15), Савет Регулатора је закључио следеће: 

  Није забрањено емитовати без накнаде преносе или снимке скупова подносилаца 

изборних листа у оквиру предизборног програма и тада такви садржаји представљају 

информисање о предизборним активностима подносилаца изборних листа и кандидата, 

у смислу члана 2. став 6. Правилника о обавезама пружалаца медијских услуга током 

предизборне кампање (у даљем тексту: Правилник). 

 

  Ако пружалац медијске услуге емитује без накнаде преносе скупова подносилаца 

изборних листа у оквиру предизборног програма дужан је да нарочито поштује следећа 

правила: 

1. Пружалац медијске услуге мора обезбедити заступљеност свих подносилаца 

изборних листа без дискриминације, и то превасходно под једнаким програмским и 

техничким условима. То значи да он не може у току предизборне кампање преносити 

скуп једног или само одређеног броја подносилаца изборних листа, већ је дужан да 

преноси скупове свих подносилаца изборних листа, и то под једнаким програмским и 

техничким условима, обезбеђујући им свима исто или приближно време емитовања, 
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време трајања преноса и квалитет тона и слике и др. (члан 47. став 1. тачка 5. Закона о 

електронским медијима и члан 6. Правилника);  

2. Такав садржај мора бити одвојен звуком и сликом (најавна и одјавна шпица) од 

остатка програма и мора бити током целог трајања јасно означен текстуалним 

обавештењем (нпр. предизборни програм, парламентарни избори и сл.), на основу кога 

се јасно може закључити да је реч о предизборном програму (члан 4. ст. 1. и 2. 

Правилника); 

3. Ако би пружалац медијске услуге емитовао уз накнаду пренос скупа 

подносиоца изборне листе (закупљени термин), такав садржај сматрао би се политичким 

оглашавањем  и урачунавао би се у укупно дозвољено време оглашавања у једном пуном 

сату емитованог програма (члан 10. ст. 3. и 5. Правилника).    

 

  

5. Информација Службе за надзор и анализу о почетку предизборне кампање – 

прве информације о току кампање; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом.  

  

6. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма o броју 

неправилности код националних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) у 

вези са аудио-визуелном комерцијалном комуникацијом на основу Закона о 

електронским медијима и Закона о оглашавању за месец јануар 2016. године 

и доношење одлуке; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца медијских 

услуга Предузеће за информисање и маркетинг Pink Internacional Company Друштво са 

ограниченом одговорношћу - ТВ Пинк, Радио дифузно предузеће Б92 А.Д. - ТВ Б92, 

Предузће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. – 

Nacionalna Happy TV , Прва телевизија Д.О.О. – Прва, Јавне медијске установе Радио-

телевизије Србије, РТС1 у вези са повредама одредби члана 56.2 

57.2;57.3;58.1;58.2.3;58.2.4;67.1;67.4;67.5;67.7.2;67.10;67.11; 67.14 и 67.16 Закона о 

електронских медија, а по извештају Службе за надзор и анализу за месец јануар 2016. 

године. 

Овлашћују се адвокати Милан Бирман, Драгослав Оташевић и Борис Богдановић да 

заступају РЕМ пред надлежним судом.  
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7. Извештај Службе за надзор и анализу о објављивању изречене мере од стране 

ПМУ Радио Соко, Љубовија; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем.  

  

8. Разматрање и доношење одлуке у вези установа/домова култура који су  

имаоци дозвола за пружање медијских услуга; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке. 

Налаже се стручној служби да изврши још једну проверу ко су тренутно имаоци дозволе 

наведених ПМУ.  

  

9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа за 

издавачку делатност, радио и телевизију „Мелос“ д.о.о., ул. Хајдук Вељкова 

бр. 2, Краљево- ТВ МЕЛОС за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев за продужење дозволе пружаоцу медијске услуге Предузећа за издавачку 

делатност, радио и телевизију „Мелос“ д.о.о., ул. Хајдук Вељкова бр. 2, Краљево- ТВ 

МЕЛОС. 

  

10. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Јавног 

предузећа Телевизија Пожега, ул. Николе Пашића бр. 9 – ТВ ПОЖЕГА за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. 

Закона о електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

Усваја се захтев за продужење дозволе пружаоцу медијске услуге Јавног предузећа 

Телевизија Пожега, ул. Николе Пашића бр. 9 – ТВ ПОЖЕГА. 

  

11. Обавештење о промени власничке структуре и законског заступника 

пружаоца медијске услуге NOVA.RS TELEVISION d.o.o. Београд, ул. 

Панчевачки пут 36в – NOVA.RS 2; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге NOVA.RS TELEVISION d.o.o. Београд, ул. 

Панчевачки пут 36в – NOVA.RS 2, 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 висибне учешћа 

оснивача у капиталу), претходно пријави Регулатору у писменој форми и да ће Савет 

Регулатора 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 Регулатора да изврши промену података на сајту 

Регулатора и у дозволама за кабловско емитовање програма NOVA.RS TELEVISION 

d.o.o. Београд, ул. Панчевачки пут 36в – NOVA.RS 2, а који се односе на власничку 

структуру и законског заступника. 

  

 

12. Разматрање и доношење Предлога листе најважнијих догађаја од посебног 

значаја за све грађане у Републици Србији; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Утврђује се Предлог листе најважнијих догађаја од посебног значаја за све грађане. 

Налаже се стручној служби да Предлог листе најважнијих догађаја од посебног значаја 

за све грађане објавити  на интернет страници Регулатора. 

  

13. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака  пружаоца медијске услуге Привредног друштва 

за пропаганду и маркетинг Ребус д.о.о, ул. Косовска бр. 35, Kрушевац - 

ОВДЕ РАДИО ЧИГРА; 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима 

према пружаоцу медијске услуге  Привредном друштву за пропаганду и маркетинг Ребус 

д.о.о, ул. Косовска бр. 35, Kрушевац - ОВДЕ РАДИО ЧИГРА, због повреде одредаба 

члана 28. став 1.  Закона о електронским медијима. 

Позвати представника Привредног друштва за пропаганду и маркетинг Ребус д.о.о, ул. 

Косовска бр. 35, Kрушевац - ОВДЕ РАДИО ЧИГРА на следећу седницу Савета ради 

изјашњења о чињенице које су биле основ за покретање поступка. 

  

14. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака и промену власничке структуре  пружаоца 

медијске услуге Д.о.о за производњу, трговину и услуге Јорд експорт-импорт, 

ул. Краља Петра бр.42, Чачак- RADIO XANADU;  

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Усваја се захтев за промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге Radio 

Хanadu д.о.о. ул. Скадарска бр.1, Чачак - RADIO XANADU, у РАДИО КЛИК ФМ 032. 

Налаже се Стручној служби да након достављања измењене дозволе за радиодифузну 

станицу од стране РАТЕЛ-а, изврши промену података у дозволи пружаоца медијске 

услуге. 

  

15. Доношење одлуке о одузимању дозволе бр. К41/1 од 09.11.2011. године за 

пружање медијске услуге на захтев пружаоцу медијске услуге Општина 

Бачки Петровац, ул. Коларова 6, Бачки Петровац- Инфо канал Бачки 

Петровац, на основу члана 90. а у вези са чланом 80. став 1. Закона о 

електронским медијима; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

ОДУЗИМА СЕ  дозвола Регулаторног тела за електронске медије за пружање медијске 

услуге на захтев бр.  41/1 од 09.11.2011. године пружаоцу медијске услуге на захтев 

Општина Бачки Петровац, ул. Коларова 6, Бачки Петровац- Инфо канал Бачки Петровац. 
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16. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе због постојања 

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

пружаоцима медијских услуга: 

Radio Index d.o.o. – Radio Index из Београда  

Радиодифузно предузеће "Б92" а.д. – Radio Play из Београда  

"Студио Б" – Студио Б-кабловски ПМУиз Београда  

Радиодифузно предузеће "Б92" а.д. – ТВ Б92 из Београда  

Радиодифузно предузеће Прва телевизија д.о.о. – ТВ Прва из Београда  

Радиодифузно предузеће Прва телевизија д.о.о. – ТВ Прва Плус-кабловски 

ПМУиз Београда  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а чланови 

Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

Покреће се поступак за одузимања дозволе због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима према пружаоцима медијских услуга: 

Radio Index d.o.o. – Radio Index из Београда  

Радиодифузно предузеће "Б92" а.д. – Radio Play из Београда  

"Студио Б" – Студио Б-кабловски ПМУиз Београда  

Радиодифузно предузеће "Б92" а.д. – ТВ Б92 из Београда  

Радиодифузно предузеће Прва телевизија д.о.о. – ТВ Прва из Београда  

Радиодифузно предузеће Прва телевизија д.о.о. – ТВ Прва Плус-кабловски ПМУиз 

Београда  

 

Позвати представнике ПМУ на следећу седницу савета ради изјашњења.  

  

17. Разматрање молбе  Савеза глувих и наглувих Србије и Српског удружења 

глувих за издавање Општег обавезујућег упутства за емитере ради 

несметаног информисања глувих и наглувих гледалаца у току предизборне 

кампање у 2016. години и у општинама где је проглашена ванредна ситуација 

због поплава као и  препоруке у вези са стандардима коришћења титлова и 

знаковног језика за глува лица Р. Србије; 

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

једногласно донели 

О Д Л У К У 

Налаже се стручној служби да донесе акт којим би било омогућено да особе са  

оштећеним слухом несметано благовремено буду информисане у току предизборне 

кампање и варедне ситуације. 
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Седница завршена у 12:20 часова. 

У Београду,         

дана 09. марта 2016. године                                                          

Записник сачинила Секретар Кацеларије Савета 

Драгана Таљић 

 

        заменик председник Савета 

Горан Петровић 

 


