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УВОД 
 

На основу члана 39. Савет Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексу: Савет Регулатора), подноси Народној скупштини годишњи извештај о раду који 

нарочито садржи: 1) податке о извршеним пословима из надлежности у претходној 

календарској години; 2) Финансијски план, финансијске извештаје и извештаје 

овлашћеног ревизора; 3) извештај о одлукама по пријавама физичких и правних лица; 

4) друге податке у вези са спровођењем закона. 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ: 

 Назив: Регулаторно тело за електроснке медије (у даљем тексу: Регулатор) 

 Статус: Независно регулаторно тело 

 Адреса седишта: Трг Николе Пашића 5, 11103 Београд 

 Матични брoj: 17488554 

 Порески идентификациони брoj: 102945724 

 Адреса за пријем поште: Трг Николе Пашића 5, 11103 Београд 

 Адреса за пријем електронске поште: office@rem.rs 

 Web: www.rem.rs 

 
 

I. ПРАВНИ ОКВИР 
 

Републичка радиодифузна агенција, основана је 2002. године Законом о 

радиофузији („Сл.гласник РС“, бр. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 79/2005-др.закон, 

62/2006, 85/2006, 86/2006-исправка и 41/2009) као самостална, односно независна 

организација која врши јавна овлашћења.  

 

Ступањем на снагу Закона о електронским медијима („Сл. гласник РС“, бр. 

83/2014, 6/2016-др.закон, 129/2021), Републичка радиодифузна агенција наставља са 

радом као Регулаторно тело за електронске медије (у даљем тексту: Регулатор), које 

је самостална независна регулаторна организација са својством правног лица која врши 

јавна овлашћења у циљу: делотворног спровођења утврђене политике у области 

пружања медијских услуга у Републици Србији; унапређивања квалитета и 

разноврсности услуга електронских медија; доприноса очувању, заштити и развоју 

слободе мишљења и изражавања; у циљу заштите интереса јавности у области 

електронских медија и заштите корисника услуга електронских медија, у складу са 

одредбама овог закона, на начин примерен демократском друштву. 

 
 

II. ДЕЛОКРУГ РАДА РЕГУЛАТОРА 
 

Делокруг рада Регулатора утврђен је чланом 22. Закона о електронским 

медијима и обухвата следеће задатке: 

 

1. утврђује Предлог стратегије развоја медијске услуге радија и аудио-

визуелних медијских услуга у Републици Србији, и доставља је, поштујући 

законом предвиђену процедуру, Влади на усвајање; 

2. доноси Статут; 

3. доноси општа подзаконска акта предвиђена законом; 

mailto:office@rem.rs
http://www.rem.rs/
http://www.rem.rs/uploads/files/Zakoni/Zakon%20o%20elektronskim%20medijima%2083-20146%2C%206-2016-dr.zakon%2C129-2021.pdf
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4. издаје дозволе за пружање медијске услуге телевизије и линеарне медијске 

услуге радија; 

5. ближе уређује поступак, услове и критеријуме за издавање дозвола у складу 

са одредбама овог закона и прописује образац и садржину те дозволе; 

6. издаје одобрења за пружање медијске услуге на захтев и ближе уређује 

поступак издавања одобрења; 

7. води Регистар медијских услуга и евиденцију пружалаца медијских услуга (у 

даљем тексту: ПМУ) на захтев; 

8. контролише рад ПМУ и стара се о доследној примени одредаба Закона о 

електронским медијима; 

9. изриче мере пружаоцима медијских услуга у складу са Законом о 

електронским медијима; 

10. прописује правила која су обавезујућа за ПМУ, а посебно она којима се 

обезбеђује спровођење Стратегије; 

11. одлучује о пријавама у вези са програмским деловањем ПМУ; 

12. ближе утврђује логичку нумерацију канала; 

13. даје мишљење надлежним државним органима у вези са приступањем 

међународним конвенцијама које се односе на област пружања медијских 

услуга; 

14. даје иницијативу за доношење и измену закона, других прописа и општих 

аката ради ефикасног обављања послова из свог делокруга рада; 

15. утврђује ближа правила која се односе на програмске садржаје, а у вези са 

заштитом достојанства личности и других личних права, заштитом права 

малолетника, забраном говора мржње и др; 

16. врши анализе релевантног медијског тржишта, у сарадњи са телом 

надлежним за заштиту конкуренције, у складу са методологијом прописаним 

актом који доноси Регулатор; 

17. врши истраживања потреба корисника медијских услуга и штити њихове 

интересе; 

18. сарађује и координира свој рад са телом надлежним за електронске 

комуникације и телом надлежним за заштиту конкуренције, као и са другим 

регулаторним телима у складу са овим законом; 

19. подстиче очување и заштиту српске културе и језика, као и културе и језика 

националних мањина; 

20. подстиче унапређење доступности медијских услуга особама са 

инвалидитетом; 

21. подстиче развој стваралаштва у области радија, телевизије и других аудио-

визуелних медијских услуга у Републици Србији; 

22. подстиче развој професионализма и високог степена образовања запослених 

у електронским медијима у Републици Србији, као и унапређење уређивачке 

независности и аутономије ПМУ; 

23. обавља и друге послове у складу са законом. 

 

Послове из тачака 3), 4), 5), 6), 9), 10), 12) и 15) овог члана Регулатор обавља као 

поверене послове. 
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III. ОРГАНИ РЕГУЛАТОРА 
 

Органи Регулатора су: 

 

1) Савет 

 

Савет има девет чланова који се бирају из редова угледних стручњака из области 

које су од значаја за обављање послова из надлежности Регулатора. 

 

Чланови Савета, предложени и изабрани у складу са законском процедуром, су: 

 

1. Горан Петровић  - goran.petrovic@rem.rs 

2. Оливера Зекић - оlivera.zekic@rem.rs 

3. Александра Јанковић -aleksandra.jankovic@rem.rs 

4. Радоје Кујовић - radoje.kujovic@rem.rs 

5. Јудита Поповић - judita.popovic@rem.rs 

6. Александар Витковић - aleksandar.vitkovic@rem.rs 

7. Вишња Аранђеловић - visnja.arandjelovic@rem.rs 

8. Милорад Вукашиновић - milorad.vukasinovic@rem.rs 

9. Зоран Симјановић био је члан Савета до 12.04.2021. године, а Божидар 

Зечевић од 23.07.2021. године - bozidar.zecevic@rem.rs 

 

2) председник Савета  

 

Председник Савета представља и заступа Регулатора, руководи радом Савета, 

потписује одлуке Савета и стара се о њиховом извршавању, одговара за пословање и 

законитост рада Регулатора, стара се о обезбеђењу јавности рада Регулатора и обавља 

друге послове утврђене законом. У случају спречености председника Савета, 

Регулатора представља и заступа заменик председника. 

 

Чланови Савета, из својих редова, двотрећинском већином гласова укупног броја 

чланова бирају председника и заменика председника. 

 

Председница Савета Регулатора je Оливера Зекић, а Заменик председнице 

Савета Регулатора је Горан Петровић изабран 21.12.2020. године. 

 
  

IV. РАД САВЕТА  
 

1. Седнице Савета 

 

Током 2021. године Савет Регулатора одржао је укупно 36 седницa и то: 11 

редовних, 22 ванредних и 3 седница по хитном поступку. Донето је укупно 690 одлукa. 

 

 

 

 

 

http://rem.rs/sr/dodatno/goran-petrovic-zamenik-predsednika-saveta#gsc.tab=0
mailto:goran.petrovic@rem.rs
http://www.rem.rs/sr/dodatno/olivera-zekic-clan-saveta
mailto:оlivera.zekic@rem.rs
http://rem.rs/sr/dodatno/aleksandra-jankovic-clan-saveta#gsc.tab=0
mailto:aleksandra.jankovic@rem.rs
http://www.rem.rs/sr/dodatno/radoje-kujovic-chlan-saveta
mailto:radoje.kujovic@rem.rs
http://www.rem.rs/sr/dodatno/judita-popovic-clan-saveta
mailto:judita.popovic@rem.rs
http://www.rem.rs/sr/dodatno/aleksandar-vitkovic-clan-saveta
mailto:aleksandar.vitkovic@rem.rs
http://www.rem.rs/sr/dodatno/visnja-arandjelovic-clan-saveta
mailto:visnja.arandjelovic@rem.rs
http://www.rem.rs/sr/dodatno/milorad-vukasinovic-clan-saveta
mailto:milorad.vukasinovic@rem.rs
http://www.rem.rs/sr/dodatno/bozidar-zecevic-clan-saveta
http://www.rem.rs/sr/dodatno/bozidar-zecevic-clan-saveta
mailto:bozidar.zecevic@rem.rs
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2. Одлуке Савета 
 

 

2.1. Издавање дозволе за пружање медијских услуга и продужење периода 

важења дозволе и упис у регистар 

2.1.1. Издавање дозвола 

 

У 2021. години издато је укупно 25 дозвола за пружање медијске услуге, од тога 

1 основу расписаног јавног конкурса: 

 

1. Kolorton print д.о.о., Београд – Radio Cherry, 

 

а 24 на основу захтева чији се програм дистрибуира путем кабловских, сателитских и 

IPTV платформи: 

 

1. Александар Николић пр Телевизија 017, Врање-Телевизија 017 

2. Удружење Rom Press, Београд-ТВ Инфо 24 

3. Радио и телевизија Бачка Палнка д.о.о., Бачка Паланка-РТВ Бап 

4. Фондација Панонија, Суботица-Радио Панон 

5. Фондација Панонија, Суботица-Суботички мађарски радио 

6. Јасмина Вагић пр Агенција Paradise Films, Смедеревска Паланка-Паприка 

ТВ 

7. Тачно д.о.о., Београд-Т. 

8. Удуржење Zeri Rinor, Прешево-Blicpresheva 

9. SMBG д.о.о., Београд-Skymusic entertainment/SE 

10. Удружење Патриотски блок Србије, Баточина-Humana TV plus 

11. Arena Channels Group д.о.о., Београд-Арена Спорт 6 

12. Arena Channels Group д.о.о., Београд-Арена Спорт 7 

13. Arena Channels Group д.о.о., Београд-Арена Спорт 8 

14. On line TV prodaja д.о.о., Београд-Б1 

15. Happy TV д.о.о., Београд-Moje happy društvo 

16. Happy TV д.о.о., Београд-Moja happy zemlja 

17. Happy TV д.о.о., Београд-Moja happy muzika 

18. Happy TV д.о.о., Београд-Moj Happy Život 

19. Инсајдер продукција д.о.о., , Београд-Инсајдер ТВ канал 

20. Arena Channels Group д.о.о., Београд-Arena Premium 1 

21. Arena Channels Group д.о.о., Београд-Arena Premium 2 

22. Arena Channels Group д.о.о., Београд-Arena Premium 3 

23. Una World д.о.о.,, Београд-Una 

24. Независна непрофитна орагнизација ТВ-Новости, Москва, Русија-RT auf 

deutsch (RT DE) 

 

2.1.2. Продужење 

 

У 2021. години продужено је 11 дозвола издатих на јавном конкурсу: 

 

1. Bravo Plus д.о.о., Крагујевац-Народни FM 88,3 

2. Red Media Group д.о.о., Београд- Red Radio 93,7 

3. Радио Каролина д.о.о., Београд-Радио Каролина 106,3 
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4. Master Craft д.о.о., Кула-Радио Клик FM 91,7 

5. Moto Boem Trans д.о.о., Неготин-ТВ Транс 

6. Телевизија Телемарк д.о.о., Чачак-ТМС телевизија Телемарк 

7. Радио Стил д.о.о., Костолац-Радио Стил 90,7 

8. Удружење РТВ Бум018, Ниш-Super FM 018,99,5 

9. Радио и телевизија Трстеник д.о.о., Трстеник-ТВ Трстеник 

10. Istok Company д.о.о., Салаш-ТВ Исток 

11. Јасмина Радисављевић пр агенција за емитовање радио програма Радио 

Аморе, Јагодина- Radio Naxi Аморе 107,4, 
 

а продужено је 3 дозволе издатих на основу захтева: 

 

1. Студио д.о.о., Лесковац-ТВ Студио 

2. Наша визија д.о.о., Београд-Наша Визија 

3. Прва телевизија д.о.о., Београд-Прва плус 

 

2.1.3. Упис у регистар 

 

Регулатор, на основу члана 74. став 1. тачка 2) Закона о електронским медијима, 

води и Регистар пружалаца медијских услуга који, медијску услугу пружају искључиво 

путем глобалне информатичке мреже, те су на основу наведеног члана у 2021. години 

уписани: 

 

1. Радио и телевизија Бачка Палнка д.о.о., Бачка Паланка-РТВ Бап  

2. Душко Вучетић пр Big Media, Ариље-Локал инфо (каталог емисија) 

3. OK Skay д.о.о., Београд-OK Radio 

4. Данијел Јовановић пр Hahaha, Темерин-GMS 

5. Поможимо се Војводино цивилно удружење, Кањижа-Zanesarok radio 

6. РТВ Кучево д.о.о., , Кучево-РТВ Кучево 

7. Ekobiz д.о.о., Сечањ-BIZ 

 

Донете су и 5 одлука о брисању из Регистра медијских услуга пружалаца који 

медијске услуге пружају искључиво путем глобалне информатичке мреже: 

 

1. TV Top Sound BPP, д.о.о., Београд- TOP TV 

2. Марија Милојевић-Лазаревић пр Агенција Другација радио станица Double 

MV Крагујевац-Радио М 

3. Александар Стакић пр Агнеција Centrus, Горњи Милановац-Radio Diabla 

4. Центар за развој општине Сечањ, Сечањ-Радио Сечањ 

5. Друштво за очување културе и развој уметности Naisa, Ниш-Радио Ниш 

 

2.1.4. Престанак важења дозвола пре истека времена на које су издате  

 

Закон предвиђа 14 случајева у којима дозвола за пружање медијске услуге може 

да престане да важи пре истека времена на који је издата.  

 

У сладу са чланом 89. и 99. Закона о електронским медијима у 2021. години 

престало је да важи 13 дозвола за пружање медијске услуге. 
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 У складу са чланом 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима 

престале су да важе дозволе следећим ПМУ: 

 

1. Информациони пресс центар општине Владичин Хан д.о.о., Владичин Хан-

ТВ Хан, дозвола број K227-3 

2. Omladinski TV kanal Non Stop д.о.о., Јагодина-TV Non stop, дозвола број 

K208-2 

 

 У Складу са чланом 89. став 1. тачка 3) Закона о електронским медијима 

престала је да важи дозвола следећем ПМУ: 

 

1. Prva televizija doo, Beograd-Live Melody, дозвола број K427-1 

 

 У складу са чланом 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима 

престале су да важе дозволе следећим ПМУ: 

 

1. RTV BK telecom д.о.о., Београд-у ликвидацији-ТВ БК К360-1 

2. Прва телевизија д.о.о., Београд-Trailer Channel, дозвола број K425-1 

3. Јосип Швец пр Агенција Bapnet, Бачка Паланка-Bapnet, дозвола број K280 

4. Fajterco д.о.о.,Београдd-Fajter (F1), дозвола број K461 

5. Телевизија Исток д.о.о., Београд-Исток 1, дозвола број K407-4 

 

 У складу са чланом 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима 

престала је да важи дозвола следећем ПМУ: 

 

1. Слађана Котуровић пр НД Сат, Рашка-НД сат K237, дозвола број 

 

 У складу са чланом 89. став 2. Закона о електронским медијима престала је 

да важи дозвола следећем ПМУ 

 

1. Радио Барајеви д.о.о.-у принудној ликвидацији, Барајево-Радио Барајево 

105,9 212/2008-7 

2. Atom-Zona д.о.о., Београд-Радио Зона 96,0 172/2008-5 

 

 У складу са чланом 99. Закона о електронским медијима престала је да важи 

дозвола следећем ПМУ: 

 

1. Ub-kompani д.о.о., Београд-Радио Пингвин 107,2 254/2008-6 

2. Асоцијација удружења и невладиних организација РТВ Нишава, Ниш-Радио 

Нишава 103,1, дозвола број 283/2008-5 

 

2.2. Промена идентификационог знака  

 

У току 2021. године дате су сагласности о планираним променама 

идентификационог знака следећим ПМУ: 

 

1. Pink Inetrnational Company д.о.о., Београд-Pink 3 info у Вести 

2. РТВ Среће д.о.о., Сомбор-ТВ Среће у ТВ Сомбор 

3. Laser Vision д.о.о., Сврљиг-ТВ Ласер у Super D+ 
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4. ТВ Ф канал д.о.о., Зајечар-ТВ Ф канал у ТВ Нова, Радио Ф 90,8 у Радио 

Нова 90,8 

5. Ивана Ђорђевић Методиев Агенција Niboi Врање-TV Info Kodal у Ultra 

Plus TV 

6. Информативни центар д.о.о., Оџаци-Радио Оџаци 107,4 у Тди радио Оџаци 

107,4 

7. Радио Бачка д.о.о., Бач-Радио Бачка 99,1 u Naxi radio Bačka 99,1 

8. Сремски радио М радио д.о.о., Сремска Митровица-Радио Озон 91,9 u 

Сремски М радио 91,9 

9. Оригинал филм д.о.о., Београд-C&C Muzzik u Pop star 

10. Arena Channels Group д.о.о., Београд-Star TV u Super Star 2 

11. Инфо центар д.о.о., Тутин-Санџачка ТВ Мрежа у Пештер ТВ 

12. Вујић телевизија д.о.о., Ваљево-ТВ Вујић у В5 

13. Удружење РТВ Бум018, Ниш- Radio Bum 018 99,5 у Super FM 018,99,5 

 

2.3. Промене власничке структуре и статусне промене 

 

Сваку промену власничке структуре у основном капиталу (промена оснивача 

или промена висине учешћа оснивача у капиталу), ималац дозволе за пружање 

медијске услуге мора претходно да пријави Регулатору у писменој форми.  

 

У складу чланом 105. став 1. Закона о електронским медијима и Правилником о 

поступку издавања сагласности на акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге и 

поступању по пријави промене власничке структуре, Савет Регулатора је донео 19 

одлука којим је дата сагласност на планирану промену власничке структуре следећим 

ПМУ: 

 

1. РТВ-МН Топлица д.о.о., Прокупље 

2. Radio Seven д.о.о., Ниш 

3. Rimi Media Group д.о.о., Београд 

4. Matrix D д.о.о.,Чачак 

5. Ф канал д.о.о., Зајечар 

6. РТВ стара Пазива д.о.о., Стара Пазова 

7. Laser Vision д.о.о., Сврљиг 

8. ВТВ д.о.о., Суботица 

9. ММ Променада 2021 д.о.о., Баточина 

10. ММ Променада 2021 д.о.о., Баточина  

11. РТВ Врњачка Бања д.о.о., Врњачка бања 

12. РТВ Бујановац д.о.о., Бујановац 

13. HIFI д.о.о.,Београд 

14. РТВ Алди д.о.о., Бујановац 

15. Hype Production д.о.о., Београд 

16. Banker д.о.о., Ниш 

17. Радио Срем д.о.о., Рума 

18. HIFI д.о.о.,Београд 

19. Вујић телевизија д.о.о., Ваљево 
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 Због кршења одредби члана 105. став 1. Закона о електронским медијима Савет 

Регулатора обавестио је да непријављивање промене власничке структуре представља 

кршење услова из дозволе следеће ПМУ: 

 

1. Удружење Доловачки дар, Долово 

2. Tiszapartfest д.о.о., Кањижа 

3. Kitchen TV д.о.о., Београд 

4. Hype Production д.о.о., Београд 

5. Свијалнац д.о.о., Свилајнац 

6. Double-E д.о.о., Нови Пазар 

7. Medic Invest д.о.о., Београд 

8. ТВ Центар Свилајнац д.о.о., Свилајнац 

9. Радио-Владимирци д.о.о., Владимирци 

10. Мега д.о.о., Инђија 

11. ИПЦ Кула д.о.о., Кула-Q radio 89,2 и Q телевизија 

 

Поред промене власничке структуре Закон о електронским медијима предвиђа и 

пренос дозволе за пружање медијских услуга.  

 

Да би ближе регулисао ово питање, Савет Регулатора је 2015. године донео 

Правилник о поступку издавања сагласности на акт о преносу дозволе за пружање 

медијских услуга и поступање по пријави промене власничке структуре („Сл. гласник 

РС“, број 93/15).  

 

Савет је у складу са чланом 78. став 3. Закона о електронским медијима и 

чланом 7. став 2. Правилника о поступку издавања сагласности на акт о преносу 

дозволе за пружање медијских услуга и поступање по пријави промене власничке 

структуре, донео одлуке о сагласности на статусне промене и/или пренос дозволе 

следећим ПМУ: 

 

1. ИБМ д.о.о., Краљево-Radio Naxi M 102,5,  

2. Duga Sky RTV Duga д.о.о., Пожаревац-Радио Дуга 90,1 

3. Medic Invest д.о.о., Београд-Здравље ТВ 

4. Ивана Ђорђевић Методиев Агенција Niboi, Врање-Ultra Plus TV 

5. Alpe System д.о.о., Београд-Радио Флеш 96,5 

 

Све одлуке којима је дата сагласност на планирану промену власничке 

структуре и статусне промене и/или пренос дозволе редовно се објављују на интернет 

презентацији Регулатора 

 

2.4. Изречене мере 

 

Закон о електронским медијима предвиђа да Регулатор може ПМУ изрећи 

опомену, упозорење, привремену забрану објављивања програмског садржаја односно 

одузети му дозволу, због повреде обавеза које се односе на програмски садржај, као и 

због повреде услова који су садржани у дозволи или одобрењу за пружање медијске 

услуге. 

 

http://www.rem.rs/sr/odluke/odluke-o-statusnim-promenama-promenama-vlasnicke-strukture
http://www.rem.rs/sr/odluke/odluke-o-statusnim-promenama-promenama-vlasnicke-strukture
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При изрицању мере Регулатор је дужан да поштује начела објективности, 

непристрасности и пропорционалности, а у току поступка изрицања мере ПМУ мора се 

омогућити да се изјасни о чињеницама које су повод за спровођење поступка. 

Поступак изрицања мера ближе је утврђен Правилником о начину изрицања мера 

пружаоцима медијских услуга („Сл. гласник РС“, број 25/2015). 

 

Изречена мера опомене и упозорења брише се из Регистра медијских услуга у 

року од две године од дана њеног изрицања и након тога не може се узимати у обзир 

приликом сваког следећег изрицања мере у поступку, који је покренут након брисања 

мере упозорења из Регистра медијских услуга. 

 

У складу са чланом 28. Закон о електронским медијима, Савет Регулатора 

изрекао је следеће мере ПМУ: 

 

2.4.1. Мера опомене 

 

1. Радио Новости д.о.о., Београд-Радио Новости 104,7, због кршења одредби 

члана 47. став 1 тачка 4) и члана 54. Закона о електронским медијима, 

члана 25. став 1. тачка 1), 2) и 3) и став 3. Правилника о заштити људских 

права у области пружања медијских услуга у емисији „СМС Жељотека“. 

2. Klik komerc д.о.о., Горњи Милановац-TV Info 24 plus, због кршења 

одредби члана 24. Закона о електронским медијима и члана 69. Закона о 

јавном ингформисању и медијима у емисији „Квиз“. 

 

2.4.2. Мера упозорења 

 

1. Прва телевизија д.о.о., Београд-ТВ Прва, због кршења одредби члана 31. и 

29. став 6. Закона о електронским медијима и одредби члана 27. став 1. и 3. 

Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских 

услуга-Необјављивање мере у складу са одлуком Савета. 

2. Happy TV д.о.о., Београд-Nacionalna Happy TV, због кршења одредби 

члана 31. и 29. став 6. Закона о електронским медијима-Необјављивање 

мере у складу са одлуком Савета. 

3. Happy TV д.о.о., Београд-Nacionalna Happy TV, због кршења одредби 

члана 47. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима и одредби члана 

24. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских 

услуга у емисијама „После ручка“ и „Добро јутро Србијо“. 

4. Klik komerc д.о.о., Горњи Милановац-TV Info 24 plus, због кршења 

одредби члана 47. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима и 

одредби члана 24. Правилника о заштити људских права у области 

пружања медијских услуга у емисији „Тајна астрологије“. 

5. Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк, због кршења члана 51. Закона о 

електронским медијима и одредби члана 4. став 2. и члана 27. став 1. 

Правилника о заштити људских права у области пружања медијских 

услуга у емисији „Тема дана“. 

6. Happy TV d.o.o., Београд – Nacionalna Happy TV, због кршења одредби 

члана 50. став 1. Закона о електронским медијима и члана 20. и 28. став 1. 

Правилника о заштити људских права у области пружања медијских 
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услуга и члана 28. став 4. и 6.  Правилника о заштити права малолетника у 

у области пружања медијских услуга у емисији „Добро јутро Србијо“. 

 

2.4.3. Мера привремене забране објављивања програмског садржаја 

 

1. Context д.о.о., Гроцка-Радио Пулс Гроца Због кршења одредби члана 50. 

став 1. Закона о електронским медијима и одредби члана 26. став 1. и 

члана 28. став 5 Правилника о заштити људских права у области пружања 

медијских услуга у емисији „СМС жељотека“. 

 

Све Изречене мере се уписују у Регистар медијских услуга на интернет 

презентацији, а осим у Регистру постоји и одвојени преглед свих изречених мера до 

сада.  

 

2.5. Оглашавање државних органа, политичких организација и других органа и 

организација 

 

У односу на претходне године када је Законом о електронским медијима било 

уређено оглашавање државних органа, политичких организација и других органа и 

организација, од ступања на снагу Закона о оглашавању („Сл. гласник РС“, број 6/16, 

52/19-др.закон), Савет поступа у складу са чланом 36. Закона о оглашавању, односно 

доноси одлуке за садржаје чије се трајање не урачунава у укупно време трајања ТВ 

оглашавања и ТВ продаје. 

 

Према наведеном члану у укупно време трајања ТВ оглашавања и ТВ продаје у 

једном пуном сату емитованог програма не урачунавају се: најаве садржаја у 

сопственом програму; најаве споредних производа непосредно произашлих из 

програма; обавештења о спонзору; пласирање производа; саопштења од јавног 

интереса, ако су емитована без накнаде; позиви на добротворне акције, ако су 

емитовани без накнаде; ТВ продаја као посебан програмски садржај; најавне и одјавне 

шпице за емитовање ТВ оглашавања и ТВ продаје, осим ако садрже огласну поруку 

или поруку ТВ продаје; обавештења о производима савременог културно-уметничког 

стваралаштва и других садржаја из области културе које је финансијски подржало 

министарство надлежно за послове културе, или које је одобрио Национални савет за 

културу.  

 

Саопштењем од јавног интереса сматра се саопштење којим државни органи 

или други носиоци јавне власти, у оквиру вршења послова из свог делокруга, врше 

јавно обавештавање о активностима и мерама које су од значаја за грађане (нпр. јавни 

позиви, обавештења, јавне кампање и сл). Позивом на добротворну акцију сматра се 

саопштење непрофитне или друге организације о добротворним или хуманитарним 

акцијама, а нарочито њихов позив да се учествује у овим акцијама. 

 

Током 2021. године одобрено је емитовање спотова у оквиру 36 промотивне 

кампање, које се нису урачунавале у време трајања оглашавања, у складу са чланом 36. 

Закона о оглашавању:  

 

1. Министарство унутрашњих послова за спот „Новогодишња честитка”  

2. Влада Републике Србије за спот „Е-управа-вакцинација” 

http://www.rem.rs/sr/odluke/izrecene-mere
http://www.rem.rs/sr/odluke/izrecene-mere
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3. Министарство унутрашњих послова за спот „Коришћење сигурносног 

појаса” 

4. Министарство одбране за спот “Кампања уписа у војне школе” 

5. Министарство трговине, туризма и телекомуникација за спот 

„Манифестација музеји Србије” 

6. Влада Републике Србије за спот „Ковид 19 кампања” 

7. Град Београд за спот „Ја сам се вакцинисао, вакциниши се и ти. Да вратимо 

живот” 

8. Министарство просвете, науке и технолошког развоја за спот „Такмичење за 

најбољу технолошку иновацију” 

9. МУП Републике Србије за спот „Кампања о одговорном понашању у 

саобраћају” 

10. Влада Републике Србије за спот „Моја држава ме подржава” 

11. Влада Републике Србије за спот „Кампања вратимо загрљај” 

12. Општина Деспотовац за спот „Just out” 

13. Компанија Хемофарм, Вршац за спот „Кампања за душевно здравље - 

Несаломиви” 

14. Влада Републике Србије за спот „Узми рачун и победи” 

15. Фудбалски савез Србије за спот „Родна равноправност преко женског 

фудбала” 

16. Град Београд за спот „Да будемо поново заједно. Вакциниши се” 

17. Град Београд за спот „Спасовдан” 

18. Црвени крст Србије за спот „Пријави насиље и осветли проблем” 

19. Министарство трговине, туризма и телекомуникација за спот „Кликни на 

сигурно, купуј проверено” 

20. Кошаркашки Савез Србије за спот „Олимпијски квалификациони турнир у 

кошарци” 

21. Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, Београд за спот „Спаси 

препелице-пријави вабилице” 

22. Министарство одбране за спот „Добровољно служење војног рока” 

23. Фондација „Ана и Владе Дивац” за спот „Спасимо храну, спасимо хуманост” 

24. Влада Републике Србије за спот „Дигитална експедиција” 

25. Параолимпијски комитет Србије за спот „Параолимпијске игре у Токију” 

26. Министарство одбране Србије за спот „Чувар реда” 

27. Министарство спољних послава Србије за спот „Дан српског јединства, 

слободе и националне заставе” 

28. Министарство одбране Србије за спот „Дан српског јединства, слободе и 

националне заставе” 

29. Тесла глобал форум, Нови Сад за спот Филмски фестивал „Дан победе” 

30. Keynote communications, Београд за спот „Једнаке прилике” 

31. Министарство здравља за спот „Промоција значаја превентивних прегледа 

поводом Међународног дана можданог удара”  

32. ЈМУ РТС за спот „Удружење – Крени!” 

33. Центар за омладински рад, Нови Сад за спот „Здравље младих испред 

профита” 

34. Влада Републике Србије за спот „Институт за женски спорт” 

35. Град Београд за спот „Београдска зима” 

36. Nova Communication, Београд за спот „Вакцина је спас”. 
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2.6. Одлуке о именовању чланова Управних одбора Јавне медијске установе 

Радио-телевизије Србије (РТС) и Радио-телевизије Војводине (РТВ) 

 

Савет Регулатора је у 2021. години донео Одлуку о именовању 6 чланова 

Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије“ и 5 члана Јавне 

медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ по Јавном конкурсу расписаном у 

2019. години: 

 

За чланове Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије“ 

– РТС именовани су: 

 

1. Бранислав Кланшчек, продуцент. 

2. Мирослав М. Николић, адвокат. 

3. Бранко Радун, дипл. историчар и политички аналитичар. 

4. проф. др Миливоје Павловић, књижевник, професор универзитета. 

5. Љиљана Ђурђевац, дипл. политиколог. 

6. Мухарем Баздуљ, новинар, писац, књижевни преводилац.  

 

За чланове Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-Телевизија 

Војводина“ – РТВ именовани су: 

 

1. Александар Комненовић, мастер драмски и аудио-визуелни уметник. 

2. Борислав Пупавац, адвокат. 

3. Марко Ћалић, дипл. економиста. 

4. Александар Чупић, мастер инжењер менаџмента. 

5. Валентин Мик, новинар. 

  

2.7. Контрола рада Јавних медијских сервиса и пружалаца медијских услуга  

 

2.7.1. Контрола рада Јавних медијских сервиса  

 

Рад јавних медијских сервиса регулисан је Законом о јавним медијским 

сервисима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014, 103/2015, 108/2016, 161/2020 и 129/2021). 

 

Носиоци јавних медијских сервиса су: републички и покрајински јавни медијски 

сервиси. Републички јавни медијски сервис је Јавна медијска установа Радио-

телевизија Србије, са седиштем у Београду. Покрајински јавни медијски сервис је Јавна 

медијска установа Радио-телевизија Војводине, са седиштем у Новом Саду. 

Регулатор врши контролу рада јавних медијских сервиса у остваривању општег 

интереса, као и у испуњавању посебних обавеза које имају јавни медијски сервиси у 

заштити права мањина, права група са посебним потребама, обезбеђивања политичког 

плурализма, верског програма итд. 

 

Програми који се производе и емитују у оквиру јавног сервиса од општег су 

интереса и обухватају програме информативног, културног, уметничког, образовног, 

верског, научног, дечјег, забавног, спортског и других садржаја, којима се обезбеђује 

задовољавање потреба грађана и других субјеката и остваривање њихових права у 

области радиодифузије. 
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Савет Регулатора је током 2021. године контролисао рад јавних медијских 

сервиса у смислу обавезних програмских садржаја, разматрао и усвојио Извештаје о 

испуњавању законских и програмских обавеза јавних медијских сервиса за 2020. 

годину, Јавна медијска установа Радио-телевизија Србије и Јавна медијска установа 

радио-телевизија Војводине,. 
 

2.7.2. Контрола рада пружалаца медијских услуга 

  

У вршењу надлежности контроле рада ПМУ, Регулатор је дужан да се посебно 

стара о томе да ПМУ у свему поштују услове под којима им је дозвола издата, 

нарочито у погледу општих програмских стандарда прописаних законом.  

 

У складу са тим у 2021. години Савет Регулатора усвојио је Извештај о начину 

испуњавања законских и програмских обавеза комерцијалних ПМУ за 2020. годину 

 

2.8. Пријаве 

 

У складу са чланом 26. Закона о електронским медијима физичка и правна лица, 

укључујући и ПМУ, имају право да подносе пријаве Регулатору у вези са програмским 

садржајима ПМУ, ако сматрају да се тим садржајима вређају или угрожавају њихови 

лични или општи интереси. 

 

Пријава се може поднети најкасније у року од 30 дана од дана премијерног или 

поновљеног емитовања спорног садржаја.  

 

Регулатор је дужан да по пријему и разматрању пријаве, којом се указује на 

повреду или угрожавање права или правног интереса подносиоца, пријаву достави без 

одлагања ПМУ са захтевом да се о њој изјасни најкасније у року од осам дана од дана 

достављања пријаве. 

 

Пријаву којом се указује на вређање или угрожавање општег интереса, 

Регулатор узима у обзир приликом покретања поступка по службеној дужности.  

 

Регулатор је дужан да представника ПМУ позове, уз достављање извештаја, на 

седницу Савета на којој се расправља о изрицању мере, ради изјашњења о чињеницама 

битним за доношење одлуке.  

 

Спровођење поступака по пријавама регулисано је Правилником о начину 

изрицања мера ПМУ („Сл. гласник“ РС, број 25/2015). 

 

Табеларни приказ пријава током 2021. године са прегледом подносиоца пријава 

  

Укупан број пријава 107 

Извештај службе по службеној дужности 21 

Сви остали подносиоци 86 

Статистика подносиоца пријаве 

 Физичко лице 62 

НВО 11 

http://www.rem.rs/uploads/files/izvestaji%20o%20nadzoru/Izvestaj%20o%20nacinu%20ispunjavanja%20zakonskihi%20programskih%20obaveza%20JMU%20Radio%20televizija%20Srbije%20za%202020.godinu.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/izvestaji%20o%20nadzoru/Izvestaj%20o%20nacinu%20ispunjavanja%20zakonskihi%20programskih%20obaveza%20JMU%20Radio%20televizija%20Vojvodine%20za%202020.godinu.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/izvestaji%20o%20nadzoru/Izvestaj%20o%20nacinu%20ispunjavanja%20zakonskihi%20programskih%20obaveza%20JMU%20Radio%20televizija%20Vojvodine%20za%202020.godinu.pdf
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Државни органи 2 

Цивилни сектор 3 

Новинарска удружења 1 

Заштитиник грађана 1 

Повереник за информације 1 

Остали 5 

Укупно 86 

 

 

 
 

 

 

 

Табеларни приказ пријава током 2020. године са најчешћим темама  

које су биле предмет пријава 

 

Природа пријаве:  

Заштита малолетника 21 

Достојанство 4 

Говор мржње 3 

Оглашавање 17 

Остало 4 

Повреда личног интереса 19 

Повреда општег интереса 22 

Извештај службе 

по службеној 

дужности 

19% 

Физичко лице 

60% 

НВО 

11% 

Цивилни сектор 

3% 

Заштитиник 

грађана 

1% 

Повереник за 

информације 

1% 

Остали 

5% 

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА 
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Истинитост објективност 5 

Допринос подизању општег културног и образовног нивоа грађана 1 

Избори 3 

Заштита људских права 8 

Укупан број пријава 107 

 

 

 
 

 

2.9. Захтеви за допунско покривање и/или проширење зоне покривања/расподеле 

 

У складу са Протоколом о сарадњи закљученим између Регулаторне агенција за 

електронске комуникације и поштанске услуге и Регулаторног тела за електронске 

медије и члана 7. Правилника o прeлaску сa aнaлoгнoг нa дигитaлнo eмитoвaњe 

тeлeвизиjскoг прoгрaмa и приступу мултиплeксу („Сл. гласник РС“, бр. 86/2014, 

18/2015, 30/2015, 50/2015) Савет је у 2021. години разматрао Захтеве за допунско 

покривање и/или проширење зоне покривања/расподеле следећих ПМУ: 

 

1. Радио С д.о.о., Беогад-Радио С за допунско покривање Ваљево, Нови Пазар, 

Смедрево, Пожаревац – усвојен захтев 

2. Duga Sky RTV Duga д.о.о., Пожаревац-TV Viminacium за приступ алотменту 

Цер-Маљен – одбијен захтев 

3. Klik komerc д.о.о., Горњи Милановац-TV Info 24 plus за приступ алотменту 

Торник-Овчар, Цер-Маљен – одбијен захтев 

4. Laser Vision д.о.о., Сврљиг-Super D+ за приступ алотменту Тупижница – 

одбијен захтев 

5. Gmc-Trade д.о.о., Лазаревац-ТВ Гем за приступ алотменту Рудник-Црни врх 

– усвојен захтев 

Заштита малолетника 

23% 

Достојанство 

4% 

Оглашавање 

19% 

Повреда личног 

интереса 

21% 

Повреда општег 

интереса 

24% 

 Истинитост 

објективност 

5% 

Допринос подизању 

општег културног и 

образовног нивоа 

грађана 

1% 

Избори 

3% ПРИРОДА ПРИЈАВА 
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V. ПОСТУПЦИ ПРЕД НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА 
  

1. Поступци покренути због кршења Закона о оглашавању 

 

Ступањем на снагу Закона о оглашавању („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016, 52/2019-

др.закон) одредбе Закона о електронским медијима о аудио-визуелним комерцијалним 

комуникацијама су стављене ван снаге.  

 

Надзор над применом овог закона у погледу оглашавања у електронским 

медијима, врши Регулатор које подразумева и подношење пријава за привредне 

преступе и подношење захтева за покретање прекршајног поступка против ПМУ.  

 

У вези са тим, у 2021. години поднето је 51 

захтев за покретање прекршајног поступка 

надлежном суду за учињених 18795 прекршаја. 

 

Захтеви за покретање прекршајног поступка поднети у 2021. години објављени 

су на интернет презентацији Регулатора. 

 

2. Поступци покренути због кршења Закона о јавном информисању и медијима 

 

Због кршења члана 69. Закона о јавном информисању и медијима у којем је 

наведено да је: Издавач дужaн да чуване записе стави на увид и достави њихову 

копију на захтев суда, другог надлежног државног органа, регулаторног тела за 

област електронских медија, као и заинтересованог лица, без одлагања, а најкасније у 

року од три дана од дана пријема писменог захтева Регулатор је у 2021. години 

поднео 3 Захтева за покретање прекршајног поступка. 

 

3. Поступци покренути због кршења Закона о електронским медијима 

 

У 2021. години Регулатор поднео је 1 Захтев за покретање прекршајног 

поступка због кршења члана 100. став 13. Закона о електронским медијима у којем је 

наведено да је: Оператор дужан да приликом дистрибуције медијског садржаја 

поштује логичку нумерацију канала, коју одређује Регулатор узимајући у обзир природу 

медијске услуге и зону покривања за коју је издата дозвола за пружање медијске 

услуге. 

 

4. Поступци пред Поверником за информације од јавног значаја и заштиту 

података 

 

На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. 

гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010 и 105/2021) у 2021. години 

Регулатору поднето је 10 захтева за слободан приступ информацијама од јавног 

значаја. 

 

У вези са одлукама Савета Регулатора по захтевима за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја, Поверенику је поднето 3 жалбe. 

 

51 Захтев за 18795 прекршаја 

http://www.rem.rs/sr/odluke/odluke-prekrsajnog-suda-po-zahtevima-za-pokretanje-prekrsajnog-postupka/2021-godina
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Поверник за информације од јавног значаја и заштиту података је донео 4 

Решења и 2 Закључка о обустави поступка. 

 

5. Поступци контроле законитости рада Регулатора покренуто од стране 

Заштитника грађана 

 

Заштитник грађана је у 2021. години у покренуо 4 поступака контроле 

законитости и правилности рада Регулатора.  

 

Након достављања изјашњења и података Заштитник грађана је обуставио 3 

поступка, а у 1 поступку је утврђен пропуст у раду Регулатора и дата је Препорука о 

даљем поступању. 

 

VI. САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И 

ИНСТИТУЦИЈАМА 
 

Регулатор, на захтев надлежног државног органа, даје мишљење у вези са 

приступањем међународним конвенцијама и другим споразумима који се односе на 

област пружања медијских услуга, сарађује са органима и организацијама надлежним 

за област јавног информисања, електронских комуникација, заштите конкуренције, 

заштите потрошача, заштите података о личности, заштите равноправности и другим 

органима и организацијама по питањима значајним за област пружања медијских 

услуга. 

 

У свом раду Савет Регулатора је током 2021. године сарађивао са државним и 

другим органима и организацијама по питањима која се односе на надлежности 

Регулатора и то са: Министарством културе и информисања, Министарством трговине, 

туризма и телекомуникација, Министарством правде, Министарством за европске 

интеграције, Министарство здравља, Министарством омладине и спорта, 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Министарство 

унутрашњих послова, Министарство одбране, Министарство за европске интеграције, 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство финансија, 

Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Министарство спољних 

послова, Београд, Републичком агенцијом за електронске комуникације и поштанске 

услуге, Агенцијом за спречавање корупције, Комисијом за заштиту конкуренције, ЈП 

Емисиона техника и везе. 

 

VII. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА  

  
Ради размене искустава, унапређивања рада и усклађивања са међународним 

стандардима, Регулатор сарађује са одговарајућим регулаторним телима других држава 

и са одговарајућим међународним организацијама. 

 

Регулатор је члан међународних организација, Европска 

платформа регулаторних тела (European Platform of Regulatory Authorities 

– EPRA),  
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Медитеранска мрежа регулаторних тела (Mediterranean network of Regulatory 

Authorities – MNRA),  

 

 

Форум Црноморских регулаторних тела (Forum of the Black Sea 

Broadcasting Regulatory Authorities – BSEC BRAF),  

 

 

Централно европски регулаторни форум (Central European 

Regulatory Forum – CERF). 

 

Поред тога Регулатор је посматрач у Групи европских регулатора за 

аудиовизуелне медијске услуге (European Regulators Group for Audiovisual Media 

Services-ERGA). 

 

У оквиру годишњег дијалога регулаторних тела за медије у оквиру заједничког 

пројекта Европске уније и Савета Европе ,,Слобода изражавања и слобода медија у 

Југоисточној Европи (JUFREX)”, 03. јула 2020. године организован је регионални 

онлајн округли сто ,,Избори, пандемија и дезинформације“, у којем су учествовали и 

представници Регулатора. Представнице и представници медијских регулаторних тела 

из региона оценили су да је од виталног значаја да се разговара о питању избора и 

размене искуства регулаторних тела, посебно ако се узме у обзир да је у региону током 

2020. године одржано неколико избора.  

 

На основу тих питања, након састанка је припремљена Студија: Политичко 

оглашавање: Упоредна студија са освртом на ситуацију у Југоисточној Европи. Ова 

Студија пружа корисницима вредне и применљиве референце у вези са политичким 

оглашавањем током изборних кампања и бави се битним аспектима овог питања из 

перспективе медијске регулације. Такође, Студија нуди даље смернице за побољшања, 

у складу са европским стандардима и најбољим праксама у тој области. 

 

Публикација „Медијска регулаторна тела и медијски плурализам“ резултат је 

сарадње регулаторних тела за електронске медије са западног Балкана. Њен циљ је да 

допринесе ширем разумевању концепта медијског плурализма, његовог 

институционалног значаја као и важности за креирање одговарајућих политика, као и 

улоге медијских регулаторних тела у тој области. Публикација анализира питање 

медијског плурализма кроз призму европских стандарда, законодавних и 

институционалних оквира, постојеће праксе и предложених мера за унапређивање 

разноврсности. 

 

У оквиру поменутог пројекта (JUFREX), од 09. до 10. септембра 2021. године 

организована је регионална конференција (Улога националних медијских регулаторних 

тела у новим медијским парадигмама – Ревидирана АВМС директива). Циљ догађаја 

био је одржавање годишњег дијалога између медијских регулаторних власти у региону 

западног Балкана и омогућавање платформе за даљу дискусију о изборима, 

плурализму, као и говору мржње. 

 

Регулатор је у 2021. години, заједно са регулаторним телима Шпаније, 

Андалузије, Каталоније, Француске, Хрватске, Марока, Грчке и Португала, у оквиру 

https://rm.coe.int/study-on-political-advertising-eng-publish/1680a0c4ea
https://rm.coe.int/study-on-political-advertising-eng-publish/1680a0c4ea
https://rm.coe.int/hf46-media-regulatory-authorities-media-pluralism-eng/1680a2df90
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Радне групе за родну равноправност у медијима Медитеранске мреже регулаторних 

тела (MNRA- Mediterranean Network of Regulatory Authorities) сачинио Препоруке о 

медијском извештавању о родном насиљу у информативним програмима. Препоруке о 

медијском извештавању о родном насиљу су донете на основу резултата Студије о 

медијском извештавању о насиљу над женама, која представља заједнички рад 

наведених регулаторних тела. 

 

Дана 13. октобра 2021. године у Тирани (Република Албанија) одржана је 

међународна конференција под називом ,,Заштита малолетника у области 

аудиовизуелних медијских услуга“ у организацији албанског регулатора за аудио-

визуелне медије (Audiovisual Media Authority) у којем су узели учешће представници 

Регулатора. Такође, током 2021. године, представници Регулатора су узели учешће и на 

редовним састанцима међународних тела ЕПРА и ЕРГА (54. ЕПРА састанак и 16. 

ЕРГА пленарни састанак). 

 

  
VIII. СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ РЕГУЛАТОРА 

 
Питање стручних и административних послова регулисано је чланом 5. став 4. 

Законa о електронским медијима, којим је предвиђено да се за вршење стручних и 

административних послова образује стручна служба Регулатора чија се основна 

правила организације и начин рада прописује Статутом. 

 

Савет је, на седници одржаној 30. октобра 2014. године, донео Статут, који је у 

складу са законском процедуром упућен Народној скупштини РС на сагласност. Како 

Народна скупштина РС није дала сагласност на Статут, Регулатор је у овом периоду 

примењивао одредбе Статута РРА, Правилника о систематизацији и унутрашњој 

организацији и Колективног уговора. 

 

Стручна служба Регулатора састоји се из следећих унутрашњих организационих 

јединица:  

1) Канцеларија Савета 

2) Служба општих послова 

3) Служба за надзор и анализу програма емитера 

4) Правна служба 
5) Финансијска служба. 

 

На челу организационих јединица налазе се начелници тако да се, у остваривању 

што боље сарадње и координације, одржавају редовни и периодични састанци и 

колегијуми начелника организационих јединица. 

 

  

http://www.rem.rs/uploads/files/izvestaji%20o%20nadzoru/Preporuke%20o%20medijskom%20izvestavanju%20o%20rodnom%20nasilju.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/izvestaji%20o%20nadzoru/Preporuke%20o%20medijskom%20izvestavanju%20o%20rodnom%20nasilju.pdf
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1) Канцеларија Савета  

 

Канцеларија Савета обавља све послове везане за организацију седница Савета и 

непосредно се стара о правовременом и правилном извршавању одлука које је Савет 

усвојио. Канцеларија Савета даје и тумачења и стручна мишљења у вези са применом 

прописа на питања везана за одлуке Савета и њихову законитост.  

 

Канцеларија координира рад Стручних служби ради адекватног извршавања 

одлука Савета и у том циљу обавља и све друге послове неопходне за обезбеђивање 

законитог, квалитетног и ажурног остваривања радних активности и послова 

утврђених Законом о електронским медијима и Статутом. 

 

Канцеларија обавља и бројне административне послове који обухватају: 

прикупљање, обраду и систематизовање података и материјала везаних за редовне и 

ванредне седнице Савета, припрема и систематизује материјале за израду посебних 

извештаја везаних за надлежности Савета и обавља комплетну коресподенцију и 

организацију пословних састанака за председника и чланове Савета. 

 

Током 2021. године припремљен је материјал и образложен дневни ред за 

укупно 36 седницa и то: 11 редовних, 22 ванредних и 3 седница по хитном поступку. 

 

2) Служба општих послова 

 

Служба општих послова обухвата писарницу, информатичку подршку, архиву, 

техничке секретаре, безбедност и здравље на раду, физичко-техничко обезбеђење, 

возаче, курире, архиваре и дактилографе.  

 

Својим ангажовањем Служба пружа подршку и омогућава нормално 

функционисање свих организационих делова Регулатора. 

 

У писарници је у току 2021. године приспело и експедовано укупно 7745 

докумената. 

 

На основу одлуке Савета урађена су 286 привремена решења којима је утврђена 

висина годишње накнаде коју су ПМУ дужни да плаћају, 1 допунско решења и измене 

решења у вези са променом алотмената, 29 дописа одговора на питања странака 

(општине за конкурсе за суфинансирање медија и грађани у вези са конкурсима), 296 

извештаја за Савет, објава Јавног конкурса за издавање дозволе за пружање медијске 

услуге радија путем аналогног преноса. Континуирано је ажурирана евиденција 

поднетих Захтева за покретање прекршајних поступака којих је у 2021. години било 51 

и Одлука Прекршајних судова којих је било 75.  

 

На основу Одлука Савета и обавештења ПМУ о променама података које 

садржи дозвола за пружење медијске услуге које су издате на јавном конкурсу урађено 

је 144 измењених дозвола, 3 нове дозволе након завршене процедуре и прослеђено 9 

дозвола за коришћење радио фреквенције за радио станицу издатих од стране Ратела-а. 

 

На дневном нивоу су ажурирани подаци који је налазе на Интернет 

презентацији Регулатора. 
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Предложено је покретање више јавних набавки и набавки мале вредности. 

 

3) Служба за надзор и анализу програма емитера 

 

Служба за надзор и анализу програма пружалаца медијских услуга организује, 

прикупља, систематизује и анализира податке о програмима ПМУ, води рачуна о 

поштовању општих програмских стандарда утврђених Законом о електронским 

медијима и реализује послове надзора над радом ПМУ у циљу контроле поштовања 

одредби услова под којима је издата дозвола.  

 

Служба спроводи редовни 24-сатни надзор програма телевизијских и радијских 

ПМУ који имају статус јавног сервиса, те комерцијалних ПМУ са националном 

дозволoм. Редовни надзор је заснован на одредбама Закона о електронским медијима, 

Закона о оглашавању, Правилникa о заштити малолетника у области пружања 

медијских услуга, Правилника о заштити људских права, Правилника о аудио-

визуелним комерцијалним комуникацијама и Правилника о оглашавању и спонзорству 

у електронским медијима.  

 

У току 2021. године настављен је континуирани 24-часовни надзор програма 

комерцијалних ПМУ са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе 

републике (ТВ Пинк, ТВ Б92, Национална Хепи ТВ, Прва ТВ), ЈМУ Радио-Телевизија 

Србије (РТС 1, РТС 2, Радио-Београд 1) ЈМУ Радио-Телевизија Војводине (РТВ 1 и 

РТВ 2), што износи 3285 дана, односно 78 840 сати извршеног надзора програма.  

 

Служба је, такође, надзирала програмске садржаје свих других пружалаца 

медијских услуга у ситуацијама када је поступала по пријавама.  

 

У оквиру редовних активности, Служба за надзор и анализу израдила је 

годишње извештаје о раду јавних сервиса и комерцијалних ПМУ са националном 

дозволом (за претходну годину). Извештаји садрже податке о испуњавању законских и 

програмских обавеза - поштовање квота, обим премијерног програма, заступљености 

појединачних жанрова, те посебним обавезама које имају ПМУ у статусу јавних 

сервиса у заштити права мањина, права група са посебним потребама, верског 

програма и тако даље. 

 

Служба је за сваки месец појединачно припремала извештаје о неправилностима 

Закона о оглашавању уоченим код комерцијалних телевизијских ПМУ са дозволом за 

пружање медијске услуге за подручје целе републике, као и код ЈМУ Радио-Телевизија 

Србије (РТС). Месечним извештајима обухваћени су ТВ Пинк, ТВ Б92, Национална 

Хепи ТВ и Прва ТВ, као и РТС 1 и РТС 2. Укупно је у 2021. години установљено 17877 

неправилности Закона о оглашавању.  

 

Над ријалити-програмима спровођен је континуиран ванредни надзор у циљу 

бележења потенцијално спорних садржаја и благовременог извештавања Савета 

Регулатора о свим потенцијално инцидентним случајевима. У таквим случајевима, 

Служба за надзор и анализу промптно је реаговала, те спроводила и тренутни, хитни 

надзор у циљу убрзаног поступања.  

 

Приоритет у надзору имали су садржаји који су могли бити спорни са 

становишта кршења људских права, те са становишта заштите малолетника (као 
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гледалаца и као учесника у програму). Служба је обавила увид у све садржаје у вези са 

којима су стизале пријаве грађана због могућих угрожавања њихових права у 

програмима пружалаца медијских услуга. У ситуацијама у којима се пријаве нису 

односиле на угрожавање личног интереса, Служба је, када је сматрала да је то 

потребно, иницирала покретање поступка по службеној дужности. 

 

У 2021. години примљено је 107 пријава у вези са програмским садржајима 

ПМУ. Подносиоци су били физичка лица (62), невладине организације (11), државни 

органи (2), цивилни сектор (3), новинарска удружења (1), Повереник за информације 

једну (1), Заштитник грађана (1) и oстали (5). Пријаве су се у највећем броју односиле 

на повреде личног и општег интереса (42), заштиту малолетника (21), истинитост и 

објективност (5), изборе (3), достојанство (4), говор мржње (3), оглашавање (17), 

заштиту људских права (8) и остало (5). 

 

Служба за надзор и анализу поступила је по свакој пријави у складу са својим 

овлашћењима, а подносиоце је обавестила о исходу.  

 

Служба за надзор и анализу поступала је и у вези са молбама за давање 

мишљења о спотовима за оглашавање без накнаде. Позитивно мишљење дато је за 36 

спотова државних органа, као и различитих непрофитних и хуманитарних организација 

и удружења.  

 

На основу договора са ОФПС, добијени су и послати овој организацији снимци 

програма различитих пружаоца медијске улуге на основу 32 захтева ОФПС. 

Због потребе различитих врста надзора, као и за потребе поступања по пријавама, 

затражени су и добијени снимци од 20 ПМУ.  

Урађено је, такође, 20 извештаја о усклађености програма и програмских елабората по 

основу захтева за продужење дозволе.  

 

Представници Службе за надзор и анализу учествовали су, у саставу стручних 

служби РЕМ-а, на скупу о даљем развоју заштите конкуренције, које је у фебруару 

организовала Комисија за заштиту конкуренције, у јулу на обуци за медије „Промоција 

различитости и равноправности у Србији” у организацији Повереника за заштиту 

равноправности, као и на онлајн-тренингу у новембру на тему „Приступачност 

медијског садржаја за особе с инвалидитетом у светлу ревидиране Директиве о А/В 

медијским услугама“ у организацији београдске канцеларије Савета Европе. 

 

4) Правна служба 

 

У периоду од 01. јануара - 31. децембра 2021. године Правна служба  урадила  је 

1864 поднесака (одлуке Савета, дописи, извештаји, подзаконска акта  и др.). 

 

На основу одлука Савета Регулатора донетих у поступцима изрицања мера 

предвиђених ЗЕМ-ом урађене су 2 опомене, 4 упозорењa, 1 привремена забрана 

објављивања програмског садржаја и 16 решења о обустави поступка изрицања мера. 

Израђена су: 2 решења о одбачају пријава поднетих против ПМУ због кршења 

законских и подзаконских акта у вези са програмским садржајима, 5 решења о 

одбијању пријаве, 1 решење о одбачају приговора и 1 решење о одбачају жалбе.  
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На основу расписаној Јавног конкурса за издавање дозволе за пружање медијске 

услуге радија путем терестричког, односно аналогног преноса за подручје региона Рр 

20 (Сомбор, Апатин) урађена су 2 налога за изјашњење и 2 налога за допуну пријаве. У 

вези са јавним конкурсом из претходне године урађене су 2 одлуке о враћању 

уплаћеног депозита као и једно решење о издавању дозволе за пружање медијске 

услуге радија за подручје целе Републике.  

 

Такође, имајући у виду да су у току 2021. године истицале дозволе за пружање 

медијских услуга то је, након спроведене законске процедуре, израђено 14 одлука о 

продужењу  важења дозволe за пружање медијских услуга. Након испуњења свих 

услова из члана 82. и 83. ЗЕМ-а и спроводене процедуре издато је 24 дозволе на захтев 

ПМУ. 

 

Сходно члану 74. став 1. тачка 2) ЗЕМ-а издато је 8 дозвола за пружање 

медијске услуге путем глобалне информатичке мреже, а 2 пружаоца су брисани из 

наведеног регистра. У вези са вршењем надзора и старању о извршењу обавеза 

оператора, сходно члану 100. ЗЕМ-а урађено је 86 измена података у дозволи. 

 

Правна служба израдила је 14 решења о престанку важења дозволе пре истека 

времена на које је издата путем кабловске електронске комуникационе мреже/пружање 

медијских услуга издатих на јавном конкурсу као и 73 решења о обустави поступка 

престанка важења дозволе због неплаћања накнаде за пружање медијске услуге.  

 

На основу чланова 78. и 105. ЗЕМ-а ималац дозволе за пружање медијске услуге 

мора поднети захтев за давање (претходне) сагласности за промену власничке 

структуре/статусну промену/пренос дозволе издате на захтев, па је на основу одлука 

Савета  урађено: 20 решења о давању  сагласности у вези са променом власничке 

структуре, 2 решења о давању сагласности на статусну промену и 2 решења о преносу 

дозволе издате на захтев. Иако закон предвиђа да сваку промену власничке структуре у 

основном капиталу ПМУ мора претходно да пријави Регулатору у писаној форми, 11 

ималацa то није урадило, те су им упућена упозорења да су дужни да поступају у 

складу са одредбом из члана 105. ЗЕМ-а. Израђено је 13 одлука о промени знака 

идентификације. 

 

На основу одредбе члана 91. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник 

РС“, бр. 18/16 и 95/18- аутентично тумачење) урађено је 13 закључака о покретању 

поступка. Такође, у складу са одредбом члана 3. Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. 

гласник РС",  бр. 106/15, 106/16 - аутентично тумачење, 113/17-аутентично тумачење и 

54/19) поднето је 6 предлога за доношење решења о извршењу. У вези са поднетим 

предлозима за извршење урађен је 1 одговор на жалбу, 1 одговор на приговор и 22 

дописа суду/јавним извршитељима. Поднете су и 2 тужбе ради наплате новчаног 

потраживања Регулатора.  

 

Имајући у виду да је одредбом из члана 42. ЗЕМ-а предвиђено да се против 

коначног решења Савета Регулатора може покренути управни спор, то су урађена 3 

одговора на тужбу. Такође, урађен је и један одговор на тужбу у вези спора из радног 

односа. Уз одговор на тужбу достављени су и комплетни списи предмета и/или 

документације на које се тужбе односе.  
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Због кршења одредби Закона о оглашавању („Сл. гласник РС“, бр. 6/16 и 52/19-

др.закон) од стране ПМУ поднето је надлежном суду 39 захтева за покретање 

прекршајног поступка због прекршаја учињених у 2021. години, 12 захтева за 

покретање прекршајног поступка због прекршаја учињених у 2020. години као и 3 

захтева за покретање прекршајног поступка због кршења одредбе из члана 69. Закона о 

јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15, 12/16- аутентично 

тумачење и 129/21) и 1 захтев због кршења одредби о логичној нумерацији.  

 

На основу мишљења Управе за јавне набавке, број 011-00-110/15 од 02. 

фебруара 2015. године, Регулатор се сматра наручиоцем, те је у 2021. години 

закључено 7 уговора о јавним набавкама мале вредности и урађено 49 записника. 

Правна служба је урадила и координисала доношење једног подзаконских аката и 2 

измене и допуне подзаконског акта. Урађен је Анекс Колективног уговора, Правилник 

о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, 

друштвених и других посебних услуга код Регулатора и његова допуна. Израђено је и 5 

мишљења о примени прописа. 

 

Урађено је 664 дописа, интерних дописа и др., 30 службених белешки, 97 налога 

за доставу/допуну поднете документације од стране ПМУ, 11 других одлука, 28 

решења о начину обављања послова и радних задатака од куће за време пандемије 

изазване вирусом Covid 19, 11 решења о плаћаном одсуству, 4 решења о престанку 

радног односа, 3 анекса уговора o раду, 3 уговора о делу, 1 решење у вези радних 

односа и 327 решења и допунских решења о коришћењу годишњег одмора. Правна 

служба урадила је и 184 извештаја за Савет Регулатора. У вези са поступањем по 

Закону о слободном приступу информација од јавног значаја и захтевима Заштитника 

грађана достављено је 12 одговора на захтеве и 3 одговора на жалбе. 

 

5) Финансијска служба 

 

Финансијска служба у периоду јануар–децембар 2021. године обављала је 

бројне и сложене послове из делокруга свог рада, који су се односили на израду 

информација ради одлучивања Савета као и послове везане за стручне извештаје из 

домена финансија и рачуноводства како за потребе пословања тако и за потребе 

Савета.  

 

Финансијска служба је на основу извештаја независног овлашћеног ревизора, у 

2021.години обављала послове и финансијски и рачуновдствено спроводила пословање 

у складу са Законом о рачуноводству и општим актима РЕМ као и другим позитивним 

законским прописима. 

 

Финансијска служба је првенствено обављала послове финансијског надзора и 

анализе стања дуговања ПМУ. Током 2021. године урађено је 258 извештаја за 

ванредне и редовне седнице Савета на основу којих су спроводене одлуке ради 

покретања поступака за одузимање дозволе ПМУ због неплаћања накнаде за пружање 

медијске услуге, одобравања накнадних рокова у складу са ЗЕМ-ом, обустављања 

поступака, доношења одлука о одузимању дозволе због дуговања, продужавања 

дозвола, пријава потраживања у стечају и измене и допуне финансијског плана и плана 

набавки. 
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У току 2021. године рађена су привремена решења о висини накнаде за све нове 

ПМУ (ТВ, радија, ТВ-кабл. и радио-кабл.) који су дозволу добили у 2021.години. 

Финансијска служба је извршила обрачун нове накнаде и прекњижавање за све ПМУ а 

такође учествовала у изради укупно 286 привремених решења у делу који се односи на 

износ умањења или повећања накнаде и висине годишњих и месечних накнада. 

У периоду од јануара до децембра 2021. године послато је укупно 280 писаних 

обавештења о неизмиреном дугу пружаоцима медијских услуга (ТВ, радио и ТВ-

кабловски). 

 

На основу извештаја Финансијске службе о дуговању ПМУ и великог броја 

поднетих молби од стране ПМУ за одобрење додатног рока за измирење дуговања по 

основу накнаде, израђени су бројни извештаји за седнице Савета по молбама ПМУ.  

 

У циљу редовне наплате потраживања од ПМУ по основу накнаде за пружање 

медијских услуга, Финансијска служба је телефонским путем месечно контактирала и 

обавештавала ПМУ о доспелим дуговањима. По овом основу поднето је више предлога 

Савету за покретање принудног извршења за неизмирену накнаду за пружање 

медијских услуга.  

 

Финансијска служба је обављала послове спровођења одлука Савета РЕМ и 

праћења датих накнадних рокова за плаћање појединачних захтева ПМУ, ради 

одобрења накнадног примереног рока за измирење плаћања обавезе по основу накнаде 

за пружање медијске услуге, претходно обезбеђујући наведена потраживања меницама.  

 

У току 2021. године, због пандемије изазване вирусом COVID-19, девизна 

плаћања су обављена у знатно мањем броју у односу на период пре пандемије. Од 

службених путовања извршен је обрачун за осам службених путовања у иностранство. 

Сва путовања су рађена са исплатама аконтације и коначниих обрачуна са исплатом на 

девизни рачун за једног запосленог. Такође су извршена и плаћања три девизне 

фактуре за услуге чланарине и котизација са израдом пратеће документације коју 

затева Народна банка Србије. Од службених путовања у земљи урађено је 76 обрачуна, 

од тога 10 са коришћењем сопственог возила. 

 

Финансијска служба је, око спровођења поступака јавних набавки и набавки на 

које се Закон не примењује, урадила следеће: покренуто је 42 поступка за набавке на 

које се закон не примењује и 7 поступака јавних набавки, од тога је потписано 29 

наруџбеница,7 уговора за јавне набавке и 4 уговора за набавке на које се закон не 

примењује, а за преосталих 9 набавки урађено је истраживање тржишта са 

достављањем понуда пре избора добављача. Урађен је и један годишњи извештај о 

спроведеним набавкама на које се Закон не примењује као и о спроведеним јавним 

набавкама, а који се доставља Порталу јавних набавки.  

 

У складу са чл. 34 ЗЕМ, Савет Регулатора је донео одлуке о расподели средстава 

из резерви за непредвиђене издатке, које су планиране за 2021. год. а сходно указаним 

потребама. Укупан износ резеви за непредвиђене издатке од 3.100.000,00 динара 

употребљен је за набавку софтвера за писарницу, правне услуге и услуге превођења. 

 

Поред наведених послова ради одвијања редовног пословања Финансијска 

служба је у претходној години обављала и послове финансијског књиговодства: вођење 

аналитике, помоћних књига и евиденција; рачуноводствено планирање, 
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рачуноводствени надзор и контрола, рачуноводствено извештавање и информисање. 

Обављала је и послове: благајничког пословања, обрачуна зарада, накнада зарада и 

других примања запослених; накнада члановима Савета РЕМ, обрачуна и плаћања по 

уговорима о делу, уговорима о закупу, као и другим уговорима; обрачуна и плаћања 

пореза и доприноса за све обрачуне прихода и сва друга плаћања.  

 

Финансијска служба је за потребе ревизије финансисјких извештаја по ЗЕМ у 

поступку израде завршног рачуна за 2021.годину доставила потребну документацију 

према захтевима екстерног ревизора. 

 

У 2021. години Финансијска служба је састављала и достављала Савету и АПР-у 

годишње финансијске извештаје по завршном рачуну и извештаје о реализацији 

Финансијског плана. У оквиру Финансијске службе састављане су евиденције из 

области радних односа за сваког запосленог и достављане пореске пријаве и други 

прописани обрачуни и евиденције, извршавајући наплату и плаћање преко динарских и 

девизних рачуна и водећи пословне књиге у електронској и папирној форми у складу 

са законским прописима који регулишу ову област. 
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IX.  ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 

 

На Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2021. годину 

сагласно чл.34 ст.4 Законa о електронским медијима дата  је сагласност од 

Народне скупштине Републике Србије која је објављена у „Службеном гласнику 

РС“, бр.145/20 од 03. децембра 2020.године. 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

  

 Текући рачун - Регулаторног тела за електронске медије 

Ради обављања основне делатности - поверене послове, Регулаторно тело за 

електронске медије користи следеће рачуне отворене код Министарства финансија, 

Управе за трезор:  

-рачун сопствених средстава 840-978627-49, редовни рачун;  

-рачун примљених депозита за учешће на конкурсу 840-714804-95;   

-рачун за посебне намене 840-3273721-21, рачун за накнаду за боловање;  

-рачун наменски за уплату Нето-користи по основу унакрсног 

обједињавања,                              број 840-3993721-17, отворен у складу са 

чл.45. Закона о јавним медијским сервисима.      

Регулаторно тело за електронске медије има свој матични број:17488554 и 

ПИБ:102945724.  Интернет адреса:www.rem.rs E-mail:office@rem.rs 

 

 Вишак прихода над расходима  за 2021.годину  

 

Завршним рачуном Регулаторног тела за електронске медије остварен је 

вишак  

прихода над расходима за 2021.годину од 58.639.451,69.динара. 
У складу са чланом 36. ст.1 Закона о електронским медијима утврђено је да се 

висина накнаде  

за право на пружање медијске услуге утврђује полазећи од стварних трошкова 

регулације по начелу пропорционалности.  

Укупни приходи Регулатора које чине средства остварена од накнада коју 

пружаоци медијских услуга плаћају по решењима за право на пружање медијске услуге 

у складу са законом износе 384.464.845,54.динара.  

Укупно утврђени расходи као предвиђени трошкови регулације су остварени од  

325.825.393,85.динара.  

 

Остварени вишак прихода над расходима код Регулаторног тела за 

електронске медије по завршном рачуну за 2021.г. у износу од  

58.639.451,69.динара, после усвајања од стране Савета Регулаторног тела за 

електронске медије биће уплаћен у Буџет Републике Србије. 

 

 Финансирање Регулаторног тела за електронске медије 

 

У складу са Законом о електронским медијима, по чл.34 финансирање 

Регулатора се врши у складу са финансијским планом који за сваку годину доноси 

Савет Регулатора. Финансијским планом се утврђују укупни приходи и расходи 

http://www.rem.rs/
mailto:office@rem.rs
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Регулатора, резерве за непредвиђене издатке, као и елементи за целовито сагледавање 

политике зарада и запослености код Регулатора.  

Сагласност на финансијски план даје Народна скупштина Републике Србије. 

Утврђени вишак прихода над расходима у једној календарској години се уплаћује у 

буџет Републике Србије. Ако је разлика прихода над расходима негативна, недостајућа 

средства се обезбеђују из буџета Републике Србије. Обезбеђење недостајућих 

средстава, у складу са претходно наведеним чланом овог закона, не утиче на 

независност и самосталност Регулатора. 

 

 ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА РАНИЈИХ ГОДИНА    
 

Регулаторно тело за електронске медије је од свог оснивања уплатило у буџет 

Републике Србије износ средстава који је обрачунат као вишак прихода над расходима 

на основу завршног рачуна по чл. 34. тадашњег Закона о радиодифузији, затим по 

чл.19 Закона о кинематографији Филмском Центру Србије и данас сагласно чл.34 ст.8 

Закона о електронским медијима. 

У периоду од 2007. до 2020.г. од укупно планираних средстава 959.169.205,00 

динара  уплаћено је по основу вишка прихода над расходима: 1.380.282.251,00 динара, 

односно више за 421.113.046,00 динара је уплаћено у Буџет Републике Србије.  

 

Табела планираних и реализованих-УПЛАЋЕНИХ ВИШКОВА ПРИХОДА  по 

годинама  

Година 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.* 

Финансијски 

ПЛАН 
207.000.000 267.540.000 132.169.183 65.522.034 85.588.100 31.780.200 

Уплата-

БУЏЕТ  
298.489.538 236.831.376 139.288.524 82.175.825 52.294.346 *54.332.105 

Више / мање 91.489.538 -30.708.624 7.119.341 16.653.791 -33.293.754 22.551.905 

Индекс 144 89 105 125 61 171 

Година 2013. 2014. 2015.
**

 2016.
***

 2017. 2018. 

Финансијски 

ПЛАН 
22.000.000 18.200.000 64.684.844 64.684.844 / / 

Уплата-

БУЏЕТ 
27.232.375 61.617.805 119.426.596 184.821.550 18.253.693 53.788.061 

Више / мање 5.232.375 43.417.805 54.741.752 120.136.706 18.253.693 53.788.061 

Индекс 124 339 185 286 / / 

Година 2019. 2020.     

Финансијски 

ПЛАН 
/ /     

Уплата-

БУЏЕТ 
23.201.698 28.528.759     

Више / мање 23.201.698 28.528.759     

Индекс / /     

УКУПНО ПЛАНИРАНО Финансијским планом  од 2007. до 2020.г.: 959.169.205,00динара 

УПЛАЋЕНО по завршним рачунима од 2007.г. до 2020.г. УКУПНО: 

1.380.282.251,00динара 

                                                                                         Више уплаћено =421.113.046,00.динара 

*  По чл.19 Закона о кинематогр.Филмском Центру Србије (на Рачун Филмског  Центра Србије). 

**  Сагласно чл.34 ст.8 Закона о електронским медијима 

*** Примењен је финансијски план из претходне године, јер није усвојен за 2016.годину  
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Регулаторно тело за електронске медије од дана оснивања, од 09.07.2003.г. као 

Републичка радиодифузна агенција до 2006.године није остварило вишак прихода над 

расходима. 

Од свог оснивања Регулаторно тело за електронске медије је извршило уплате у 

Буџет Републике Србије износ средстава који је обрачунат као вишак прихода над 

расходима на основу завршног рачуна, по чл. 34.тадашњег Закона о радиодифузији, 

затим по чл.19 Закона о кинематографији Филмском Центру Србије и данас по чл.34 

ст.8 Закона о електронским медијима.  
Од 2017.год. сагласно Закону о електронским медијима планирани износ 

трошкова пословања у оквиру је потребних трошкова регулације који даље одређују 

укупне приходе Регулаторног тела за електронске медије те се самим тим не врши 

планирање суфицита.  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

 

На основу чл. 34 ст.1 ст.2 и ст.3 Законa о електронским медијима („Службени  

гласник РС“,бр.83/2014 и 6/2016), финансирање Регулаторног тела за електронске медије 

врши се у складу са финансијским планом који за сваку годину доноси Савет Регулатора.  

Финансијским планом утврђени су укупни приходи и расходи Регулаторног тела 

за електронске медије, резерве за непредвиђене издатке, као и елементи за целовито 

сагледавање политике зарада и запослености код Регулатора.  

КОМПАРАТИВНИ  ПРИКАЗ  ПРИХОДА  И  РАСХОДА  ПО ГОДИНАМА   (у 000дин.) 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

       

Р.   

бр. 

Н а з и в  
Планирано 

2020.г. 

Реализовано 

2020.г. 
Планирано 

2021.г. 

Реализовано 

2021.г. 

Индекс 

ПЛАНА 

    2021         

 1. 
ПРИХОДИ 
од накнада 

307.927  340.902 313.453 384.465 123 

2. РАСХОДИ 303.569  312.373 307.813 325.825 106 

3. 
ОСНОВНА 

СРЕДСТВА  
  4.358      4.256 5.640 5.587 99 

4. СУФИЦИТ              /         28.529  / 58.639 / 

5. УКУПНО  307.927    345.158 313.453 390.051 124 

Р.  

бр. 
Назив                           

ПЛАН 

   2020.год 

Реализовано 

2020.г. 
ПЛАН 

   2021.год 

Реализовано 

2021.г. 

ИНДЕКС  

  ПЛАНА     

      2021        

1. 
Бруто зараде  и 

додаци  
181.306.240 170.258.429 183,215,025 184.177.514 100,5 

2. 
Соц.доприноси на 

зараде 
31.094.020 28.348.028 30,745,490 30.665.556 99,7 

3. Накнаде запосленима   6.305.000       4.982.979   12,702,030 6.374.750 50,2 

4. 
Бруто накнаде 

чл.Савета 
  21.862.470 18.637.847   23,026,220 17.857.770 77,6 

5. Стални трошкови 25.134.000 21.010.980 23,948,000 22.476.473 93,9 

6. Трошкови  путовања             6.650.000 550.056 2,610,280 1.836.081 70,3 

7. Услуге  по уговору 10.852.470 5.823.559 10,300,904* 9.761.675 94,8 

8. 
Специјализоване 

услуге 
1.410.000 388.468 3,434,000 1.103.779 32,1 

9. Текућа одржавања 8.995.000 7.394.993 8,815,990 8.594.649 97,5 
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* Резерве за непредв.издатке у 2021.г. садрже исправку вредности потраживања ( директни и индиректни отпис), 

трошкове резервисања, обрачун амортизације основних средстава и остале обавезе из пословања. 

 Напомена: Употреба резерви за непредвиђене издатке извршена је по одлуци Савета РЕМ  у складу са чл.34 ЗЕМ. 

           

1.ПРИХОДИ 
 

Финансирање пословања Регулаторног тела за електронске медије одвијало се сходно 

члану 34 ст.5 Законa о електронским медијима по Финансијском плану за 2021.годину 

 

Укупно обрачунати приходи Регулатора у 2021.години износили су 

384.464.845,54динара.  

 

По основу прихода од накнада на основу задужења по решењима, обрачунат је износ од 

327.802.280,62.динара док на остале приходе отпада укупан износ од 56.662.564.92 динара. 

 

Приходи од накнада обрачунати су на основу решења о годишњој накнади пружаоцима 

медијских услуга телевизијског, радио и кабловског емитовања програма док је остала 

категорија прихода утврђена Законом о рачуноводству сагласно налогу Државне ревизорске 

институције да Регулаторно тело за електронске медије примењује МСФИ за МСП 

(међународни стандарди финансисјког извештавања за мала и средња предузећа).  

 

УСКЛАЂЕНИ ПРИХОДИ ЗА 2021.ГOДИНУ  

ПРЕМА СТВАРНИМ ТРОШКОВИМА РЕГУЛАЦИЈЕ  

За 2021.годину усклађени су приходи у скалду са потребним трошковима регулације 

у складу са чланом 36. ст.1 и ст.3 Закона о електронским медијима („Службени гласник РС” 

бр.83/14 и 6/16), којим је утврђено да се висина накнаде за право на пружање медијске 

услуге утврђује полазећи од стварних трошкова регулације по начелу пропорционалности у 

складу са Правилником о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за 

пружање медијске услуге којим је прописан начин израчунавања накнаде преко следеће 

формуле. 

 

Висина накнаде обрачуната је применом следеће формуле:  

 

 

Н = О  x Ктр x С x Кзп x Квм  x Клн x Кпк   

 

 

Легенда:  

Н– висина годишње накнаде;   

O – основица за утврђивање годишње накнаде;  

10. Материјал 6.545.200   4.794.252 6,648,600 5.937.462 89,3 

11. Порези, обавез. таксе   2.415.000   1.673.333 2,366,451*  2.980.856 126,0 

12. 
Резерве за 

непр.издатке 
1.000.000 48.510.460 /* 34.058.831* / 

13. Основна средства 4.357.600 4.256.400 5.639.950* 5.586.515 99,1 

14. 
УКУПНИ 

РАСХОДИ 
307.927.000 316.629.784 313,452,940 331.411.911 105,7 

15. Суфицит            / 28.528.759           / 58.639.452 / 

16. УКУПНО 307.927.000 345.158.543 313,452,940 390.051.363 124,4 
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Ктр – коефицијент  стварних трошкова регулације;  

С – број становника у зони покривања, односно број корисника услуге дистрибуције 

медијских садржаја;  

Кзп – корективни коефицијент зоне покривања; 

Квм –коефицијент врсте електронског медија;  

Клн – коефицијент начина пружања медијске услуге и типа медијске услуге према 

садржају;  

Кпк – коефицијент програмске концепције. 
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1.1.ПРИХОДИ ОД НАКНАДЕ ЗА ПРУЖАЊЕ МЕДИЈ.УСЛУГА ТВ, РАДИО И КАБЛОВ. ПРОГРАМА ЗА 2020.Г. 

Укупно обрачунати евидентирани приходи од накнада износили су 327.802.280,62.динара, односно заједно са осталим 

приходима у укупном износу од 384.464.845,54динара, и били су већи у односу на планиране приходе за износ од: 

71.011.905,54.динара  

  

  Укупно 647 пружалаца медијских услуга је имало обавезу плаћања накнаде за емитовање програма, што даје укупно 

обрачунати износ од: 311.683.192 дин., и то:                                                 

 Приходи по основу накнаде ТВ програма                      (95 пружалаца медијских услуга)         268.292.025,57.динара 

 Приходи по основу накнаде радио програма                    (248 пружалаца медијских услуга)            19.371.234,42.динара   

 Приходи по основу накнаде каблов.ТВ и радио прог.     ( 315 пружалаца медијских услуга )          40.139.020,63.динара   

                  Свега:  327.802.280,62 динара 

 
1.2.ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ; 

Остали приходи и инвестиције су обрачунати у укупном износу од:     62.249.079.динара 

а) Укупно обрачунати евидентирани остали приходи износили су: 

-     Приходи од укидања резервисања за судски спор СОС Канал   18.440.908 динара 

-     Приходи од усклађивања вредности потраживања        36.889.223 динара; 

- Остали непоменути приходи                                                 1.332.433 динара 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                             Свега: 56.662.564.динара  

б) Укупне евидентиране инвестиције  у основна средства:       5.586.515.динара.  
 

КРЕТАЊЕ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПРИХОДА 2020. И 2021.г. И ИНДЕКС ПРИХОДА ПЛАНА ( динара без пара ) 

Назив                           
 ПЛАН                     

за 2020.год. 

Реализовани   

 ПРИХОДИ                          

за 2020.г. 

 ПЛАН                     

за 2021.год. 

Реализовани   

 ПРИХОДИ                          

за 2021.г. 

ИНДЕКС  

2021. 

Приходи  ТВ накнада  266.628.297  265.693.018 262.782.109       268.292.026 102 

Приходи  РАДИО накнада 19.400.082      19.400.984 19.395.981        19.371.234 99,8 

Приходи КАБЛОВСКА накн. 21.898.621       26.589.190 31.274.847        40.139.021 128 

Остали приходи*  /       29.218.951* /       56.662.564* / 

УКУПНИ ПРИХОДИ 307.927.000 340.902.143 313.452.940 384.464.845 123 

* Остали приходи утврђени су у складу са Законом о рачуноводству сагласно МСФИ за МСП. (Приходи од укидања резерв.за судски спор, 

 приходи од  усклађив.потраживања од пруж.мед.усл.,остали непоменути приходи и инвестиције у основна средства).      
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СТРУКТУРА РЕАЛИЗОВАНИХ ПРИХОДА У 2021.ГОДИНИ 
 

 

 
 

 

 

  

 

УЧЕШЋЕ РЕАЛИЗОВАНИХ  У  УКУПНИМ  ПРИХОДИМА  ЗА  ПЕРИОД:  I – XII / 2021.год. 
 

НАКНАДА 

ТЕЛЕВИЗИЈА  

 

НАКНАДА  

РАДИО  

 

НАКНАДА – 

КАБЛОВСКА 

 

ОСТАЛИ  

ПРИХОДИ  

 

УКУПНО      ( динара) 

 

268.292.026 19.371.234 40.139.021 56.662.564 384.464.845 

 

                  

2. РАСХОДИ 
Реализовани расходи из пословања износе укупно: 325.825.396.динара. 

Износ укупних расхода смањен је због присутне ситуације у пословању Регулатора услед присутне пандемије због вируса КОВИД-

19.   
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У наредној табели дат је детаљнији приказ планираних расхода у односу на реализоване за 2020. и 2021.годину. 

                                      ( динара ) 

Р.  

бр. 
Назив                           

ПЛАН 

   2020.год 

Реализов. 

2020.г. 

ИНДЕКС  

  ПЛАНА     

      2020        

ПЛАН 

   2021.год 

Реализов. 

2021.г. 

ИНДЕКС  

  П Л А Н А          

      2021        

1. Бруто зараде  и додаци  181.306.240 170.258.429 94 183,215,025 184.177.514 100,5 

2. Социјални доприн. послодав.  31.094.020 28.348.028 91 30,745,490 30.665.556 99,7 

3. Накнаде запосленима 6.305.000 4.982.979 79   12,702,030 6.374.750 50,2 

4. Бруто накнаде чланова Савета 21.862.470 18.637.847 85   23,026,220 17.857.770 77,6 

5. Стални трошкови 25.134.000 21.010.980 84 23,948,000 22.476.473 93,9 

6. Трошкови  путовања             6.650.000 550.056 8 2,610,280 1.836.081 70,3 

7. Услуге  по уговору 10.852.470 5.823.559 54 10,300,904* 9.761.675 94,8 

8. Специјализоване услуге 1.410.000  388.468 28 3,434,000 1.103.779 32,1 

9. Текућа одржавања 8.995.000 7.394.993 82 8,815,990 8.594.649 97,5 

10. Материјал 6.545.200 4.794.252 73 6,648,600 5.937.462 89,3 

11. Порези и обавезне таксе  2.415.000 1.673.333 69 2,366,451*  2.980.856 126,0 

12. Резерве за непредв. издатке 1.000.000 48.510.460* - /* 34.058.831* / 

 УКУПНО  РАСХОДИ  303.569.400 312.373.384 103 307.812.990 325.825.396 105,9 

13. Основна средства 4.357.600 4.256.400 98 5.639.950* 5.586.515 99,1 

 СВЕГА са осн.средствима  307.927.000 316.629.784 103 313,452,940 331.411.911 105,7 

14. Вишак прихода над расходима   / 28,528,759 / / 58.639.452 / 

 

 
УКУПНО   307.927.000 345,158,543 112 313,452,940 390.051.363 124,4 

            * У 2021.г. Резерве за непредв.издатке садрже исправке вредности потраживања ( директни и индиректни отпис), трошкове резервисања,  

                 обрачун амортизације основних средстава и остале обавезе из пословања. 
        По одлуци савета, у складу са чл.34 ЗЕМ   , извршена је употреба резерви за непредвиђене издатке у 2021. години 
 

 

2.1. ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ ПОЈЕДИНИХ СПЕЦИФИЧНИХ РЕАЛИЗОВАНИХ РАСХОДА И ИНВЕСТИЦИЈА У 2021.ГОДИНИ 

У наставку је дата структура појединих специфичних просечних расхода утврђених на основу обрачунатих стварних потреба 

пословања-трошкова регулације Регулаторног тела за електронске медије, са инвестицијама и вишком прихода над расходима. 

 

    

                      ( у динара) 

Зараде и накнаде 

запосл. и чл.Савета 

Стални трошкови -                

закуп,одржавање,   

материјал,сл.путовање и др. 

Уговори о делу, 

адвокатске и 

консалтинг услуге 

Остали расходи, 

инвестиције,  

резерве  УКУПНО 
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72% 13% 3% 12% 100% 

       239.075.590  
           41.825.521  

 
10.865.454 39.645.345 331.411.911 

 

СТРУКТУРА РЕАЛИЗОВАНИХ РАСХОДА И ИНВЕСТИЦИЈА У 2021.ГОДИНИ 

 

 
 

2.2.   Зараде запослених,  порез и социјални доприноси на терет зарада запослених 
 Реализована средства за зараде у 2021.г. била су у укупном бруто износу од 214.843.070,00 динара. 

Укупна средства за зараде запослених за 2021.годину реализована су за просечно 80 запослених од укупно 104 систематизована радна 

места која су утврђена Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Регулаторног тела за електронске медије.  

Зараде запослених утврђене су уговором о раду сагласно Закону о раду ("Сл.гл. РС",бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и 

усклађене са изменама и допунама Закона о раду.  Износ зараде за обављени рад и време проведено на раду запослених утврђен је Колективним 

уговором који је потписан са већинским Синдикатом „Независност Регулаторног тела за електронске медије“и реализован је у 2021.годину за  

просечно 80 запослених.Основица за обрачун и исплату основне зараде за период јануар-децембар 2021.год. је усклађена тако што је претходна 

основица повећана за шест процентних поена. 

Износ накнаде за топли оброк за 2021.годину усклађен са новим месечним износом износио је 15.569,00.дин. док је накнада за регрес за 

2021.год. утврђена од 1/12 у месечном износу била 6.428,00.дин. и исплаћивала се током године заједно са топлим оброком уз зараду.  
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Обрачун основне зараде по запосленом реализован је сагласно економској политици и политици о буџету коју је утврдила Влада 

Републике Србије. Основна зарада запослених у Регулатоном телу за електронске медије реализована је у складу са донетим одлукама сагласно 

усвојеном Финансијском плану за 2021.г. на који је сагласност добијена од стране Народне Скупштине РС.  

На све запослене примењиван је Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ( Сл.гл.Р.Србије број 93/2012 ). 

   

Планирано је било повећање броја запослених у 2021.године. 

 

Старосна структура запослених                                                        Радни стаж запослених 

Р.бр. 
Године 

старости  

Реализација 

31.XII 2019.г 

Реализовано 

31.XII.2020.г 

Реализовано 

31.XII.2021.г 

 

Р.бр. 

Године 

радног 

стажа 

Реализовано     

31.XII.2019.г 

Реализовано 

31.XII.2020.г 

Реализовано   

31.XII.2021.г 

1. 20 – 29   2  3  2 1. 0 – 1   2  1  1 

2. 30 – 39  24 13 12 2.  1 –  9  30 14 7 

3. 40 – 49  25 30 30 3. 10 – 19  27 36 33 

4. 50 – 59 25 28 26 4. 20 – 29 19 22 25 

5. 60 – 69  4  5  9 5. 30 – 39  2  6 13 

 Укупно                        80 79 79  Укупно 80 79 79 

 

10 

 

  ПОРЕЂЕЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ И ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ЗА 2020. И 2021.г.    ( динара ) 

Р.бр. Назив 
ПЛАН 

   2020.год. 

РЕАЛИЗОВАНО 
2020. 

ПЛАН 

   2021.год. 
РЕАЛИЗОВАНО 

2021. 

1 Зараде и додаци запослених Бруто-1 181.306.240 170.258.429 183,215,025 184.177.514 

1.1. Нето зараде 128.619.551 120.850.037   129.949.633 130.767.574 

1.2. Порез и соц.допр.на терет запосл. 52.686.686 49.408.392   53.265.392 53.409.940 

2. Социјални допр.на терет послодавца 31.094.020 28.348.028 30.745.490 30.665.556 

2.1. Пензионо и  инвалидско осигурање 21.756.748 19.579.719 21.235.624 21.180.414 

2.2. Здравствено осигурање 9.337.272 8.768.309 9.509.866 9.485.142 

2.3. Oсигурање од незапослених - - - - 

 

                   ( динара ) 
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Р.бр. Назив 
ПЛАН 

   2020.год. 

Реализовано 

   2020.год. 

ПЛАН 

   2021.год. 

Реализовано 

   2021.год. 

ИНДЕКС 

2021 

1 Зараде и додаци запослених  БРУТО-1 181.306.240 170.258.429 183,215,025 184.177.514 100,5 

1.1. Нето зараде 128.619.551 120.850.037   129.949.633 130.767.574 100,6 

1.2. Порез и соц.доприноси на терет запослених  52.686.686 49.408.392   53.265.392 53.409.940 100,3 

2  Запослени – број  83 80 81 80  

2.1. Просечна месечна НЕТО зарада   10.718.296 10.070.836 10.829.136 10.897.298 100,6 

                                  ( динара ) 

 

 

 

 

 

 

 

За 2021.годину од планираног нето износа за зараде и додатке на зараде од 129.949.633 динара исплаћено је укупно: 

130.767.574.динара или на нивоу од 100,4 индексних поена. Мало прекорачење је настало због ранијег заснивања радног односа за 3 

новозапослена него што је то било планирано.   

 

 

Р. бр 

 
Назив 

ПЛАН 

2020.год. 
Реализац.  по 

запосл. 2020.год. 
ПЛАН 

2021.год. 
Реализац.  по 

запосл. 2021.год. 

ИНДЕКС 

2021  

1 Просечна  НЕТО зарада  129.136 125.886 133.693 136.216 101.9 

2. Порез  на зараде 16.673 16.174 17.290 17.457 100,9 

3. Социјални  доприноси  36.225 35.293 37.510 38.178 101,8 

  Укупно 182.034 177.353 188.493 191.851 101,8 
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број 

запосл.
маса зарада   БРУТО -1

маса зарада   

БРУТО -2

просечна 

зарада

број 

запосл.

маса зарада   

БРУТО -1

просечна 

зарада

маса зарада   

БРУТО -2

просечна 

зарада

број 

запосл.

маса зарада   

БРУТО -1
просечна зарада

маса зарада   

БРУТО -2

просечна 

зарада

a b d e f g h i j k l m n o

I 78 15,306,558 17,855,100 228,912 80 15,306,558 191,332 17,855,100 223,189       -     -                        -                       -                      -              

II 78 15,306,558 17,855,100 228,912 80 15,306,558 191,332 17,855,100 223,189       -     -                        -                       -                      -              

III 78 15,306,558 17,855,100 228,912 80 15,306,558 191,332 17,855,100 223,189       -     -                        -                       -                      -              

IV 78 15,306,558 17,855,100 228,912 80 15,306,558 191,332 17,855,100 223,189       -     -                        -                       -                      -              

V         78 15,306,558 17,855,100 228,912 80 15,306,558 191,332 17,855,100 223,189       -     -                        -                       -                      -              

VI 77 15,149,522 17,671,918 229,505 80 15,149,522 189,369 17,671,918 220,899       -     -                        -                       -                      -              

VII 77 15,149,522 17,698,064 229,845 80 15,149,522 189,369 17,698,064 221,226       -     -                        -                       -                      -              

VIII 76 15,024,437 17,552,153 230,949 80 15,024,437 187,805 17,552,153 219,402       -     -                        -                       -                      -              

IX 76 15,024,437 17,572,979 231,223 80 15,024,437 187,805 17,572,979 219,662       -     -                        -                       -                      -              

 X 76 15,024,437 17,572,979 231,223 80 15,024,437 187,805 17,572,979 219,662       -     -                        -                       -                      -              

XI 79 15,654,939 18,308,459 231,753 80 15,024,437 187,805 17,572,979 219,662       3        630,501 210,167 735,480 245,160

XII 79 15,654,939 18,308,459 231,753 80 15,024,437 187,805 17,572,979 219,662       3        630,501 210,167 735,480 245,160

УКУПНО 930 183,215,025 213,960,515 2,760,810 960 181,954,023 2,274,425 212,489,553 2,656,119 6 1,261,003 420,334 1,470,959 490,320

78 15,267,919 17,830,043 230,067 80 15,162,835 189,535 17,707,463 221,343 3 105,084 35,028 122,580 40,860

* старозапослeни у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у oктобру 2020. године

** маса за зараде утврђена је укупном износу ( БРУТО-1 и БРУТО-2 )

СТАРОЗАПОСЛЕНИ* НОВОЗАПОСЛЕНИ

Маса за зараде без умањења, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021.годину**

ПЛАН                                    

2021.

У  К  У  П  Н  О
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2.2.1.  Социјални доприноси на терет запослених 
 

Реализовани су социјални доприноси на зараде запослених које падају на терет послодавца, за пензионо и здравствено осигурање и 

осигурање од незапослености од 30.665.556.динара и на нивоу је од 99,7 индексних поена у односу на план.  

     

 

 

 

 ИСПЛАЋЕНА маса за зараде, брoj запослених и просечна зарада по месецима за 2021.годину**

број 

запосл.

маса зарада   

БРУТО -1
Porez 

Soc.doprinosi 

Zaposleni

просечна 

зарада

маса зарада   

БРУТО -2

просечна 

зарада

број 

запосл.

маса зарада   

БРУТО -1

просечна 

зарада

маса зарада   

БРУТО -2

просечна 

зарада

број 

запосл.

маса зарада   

БРУТО -1

просечна 

зарада

маса зарада   

БРУТО -2

просечна 

зарада

a b c d  f g h i j k l m n o

I 80 15,414,095.40 1,400,499.57 3,067,405.05 192,676 17,980,542 224,757 80 15,414,095 192,676 17,980,542 224,757  -     -               -                -               -             

II 80 15,565,709.59 1,416,850.45 3,097,576.24 194,571 18,157,400 226,968 80 15,565,710 194,571 18,157,400 226,968  -     -               -                -               -             

III 80 15,273,097.42 1,388,229.79 3,039,346.37 190,914 17,816,068 222,701 80 15,273,097 190,914 17,816,068 222,701  -     -               -                -               -             

IV 81 15,455,606.69 1,406,397.48 3,075,665.67 190,810 18,028,965 222,580 79 15,242,140 192,938 17,773,019 224,975  1.00   213,466.79   213,466.79   255,946.62  255,946.62 

V         81 15,235,808.25 1,387,115.13 3,031,925.80 188,096 17,772,570 219,414 79 15,019,797 190,124 17,513,573 221,691  1.00   216,011.07   216,011.07   258,997.27  258,997.27 

VI 80 15,046,390.27 1,369,718.12 2,994,231.65 188,080 17,551,614 219,395 80 14,820,755 185,259 17,281,078 216,013  1.00   225,635.04   225,635.04   270,536.41  270,536.41 

VII 79 15,522,371.91 1,413,573.08 3,088,951.99 196,486 18,106,847 229,201 79 15,308,905 193,784 17,850,901 225,961  1.00   213,466.45   213,466.45   255,946.27  255,946.27 

VIII 78 15,513,361.34 1,413,087.95 3,087,158.85 198,889 18,096,336 232,004 78 15,299,895 196,152 17,840,390 228,723  1.00   213,466.45   213,466.45   255,946.27  255,946.27 

IX 78 15,325,004.90 1,395,250.52 3,049,675.97 196,474 17,876,618 229,187 78 15,111,538 193,738 17,620,672 225,906  1.00   213,466.45   213,466.45   255,946.27  255,946.27 

X 79 15,004,142.74 1,361,682.82 2,985,824.50 189,926 17,502,333 221,549 79 14,648,299 185,422 17,087,241 216,294  2.00   355,843.65   177,921.83   415,091.61  207,545.81 

XI 79 15,022,706.18 1,365,686.06 2,989,518.56 190,161 17,523,987 221,823 79 14,656,529 185,526 17,096,841 216,416  2.00   366,176.97   183,088.49   427,145.44  213,572.72 

XII 79 15,799,218.83 1,440,523.62 3,144,044.59 199,990 18,429,789 233,288 79 15,799,219 199,990 17,995,524 227,791  2.00   372,280.27   186,140.14   434,264.93  217,132.47 

УКУПНО 954 184,177,514 16,758,615 36,651,325 2,317,074 214,843,070 2,702,866 950 182,159,981 2,301,094 212,013,248 2,678,195 12 2,389,813 1,842,663 2,829,821 2,191,570

80 15,348,126 1,396,551 3,054,277 193,089 17,903,589 225,239 79 15,179,998 191,758 17,667,771 223,183 1 199,151 153,555 235,818 182,631

* старозапослeни у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у oктобру 2020.године

** маса за зараде утврђена је укупном износу ( БРУТО-1 и БРУТО-2 )

ИСПЛАТА 

2021.

У  К  У  П  Н  О СТАРОЗАПОСЛЕНИ* НОВОЗАПОСЛЕНИ
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( динара, без пара ) 

Р.бр. Назив 
ПЛАН          

2020                

РЕАЛИЗОВАНО    

2020.год. 
ПЛАН          

2021                

РЕАЛИЗОВАНО    

2021.год. 
Индекс  

2021 

 

1. 

Пензионо и  

инвалидско осигурање 21.756.748 19.579.719 21.235.624 21.180.414 

 

99,7 

2 Здравствено осигурање 9.337.272 8.768.309 9.509.866 9.485.142 99,7 

3 
Осигурање од 

незапослености  / / / / 

 

/ 

 Укупно 31.094.020 28.348.028 30.745.490 30.665.556 99,7 

 

2.3.  Накнаде за запослене 
 

На име трошкова накнада за запослене реализован је износ од 6.374.750.динара. 

У накнаде за запослене спадају трошкови превоза запослених на посао и са посла и по другом основу утврђена давања у складу са 

Законом о раду. 

Колективним уговором Регулаторног тела за електронске медије запосленима су обезбеђена права једнака правима утврђеним 

Законом о раду, а дефинисана су појединачним уговорима о раду. 

               ( динара, без пара ) 

Р.бр. Назив 
ПЛАН          

2020                

РЕАЛИЗОВАНО 

2020 

ПЛАН          

2021                

РЕАЛИЗОВАНО 

2021 
И н д е к с  

2021 

1. Трошкови превоза 3.170.000 2.412.573 3.177.000 2.544.445 80,1 

2. 

Остали трошкови 

отпремнина и 

солид.помоћ 1.615.000 1.166.742 8.259.900 2.465.153 

 

 

29,8 

3. Јубиларне награде  1.520.000             1.403.664 1.265.130 1.365.152 107,9 

 Укупно   6.305.000 4.982.979 12.702.030 6.374.750 50,2 

                                                                      

2.4.    Накнаде члановима Савета Регулатора и порези и доприноси на накнаде  
 

На име накнада члановима Савета реализован је бруто износ од: 17.857.770.динара или на нивоу од 77,6 индексних поена.  

 

Према члану 7 Закона о електронским медијима („Сл. гл. РС“ бр. 83/2014) Савет Регулатора има девет чланова који се бирају из реда 

угледних стручњака из области које су од значаја за обављање послова из надлежности Регулатора (медијски стручњаци, економисти, 

правници, инжењери телекомуникација и сл.). 

 

Члан Савета је функционер у смислу прописа којима се уређује сукоб интереса при вршењу јавних функција.  
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НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА И ПРЕДСЕДНИКУ САВЕТА  

Накнаде члановима Савета исплаћују се према члану 20 ст.2 Закона о електронским медијима („Сл. гл. РС“ бр. 83/2014). 

Председник Савета за свој рад има право на новчану накнаду у висини троструке просечне месечне нето зараде у Републици Србији 

Накнада члановима Савета Регулатора утврђена је у висини пројектоване двоструке просечни месечне нето зараде у Републици 

Србији. 

 

            Табела-1                             ( динара, без пара ) 

       

Р.бр. 
Назив 

ПЛАН        

   2020                

Реализовано 

 2020.  

ПЛАН        

   2021                

Реализовано 

 2021.  

1. 

 

Накнада – НЕТО 

 13.817.080 11.849.630 14.644.675 11.357.542 

2. 

 

Порез 

 

3.497.995 2.982.055 3.684.195 2.857.243 

3. 

 

Социјални доприноси 

 

4.547.395 3.806.161 4.697.350 3.642.985 

 Укупно  21.862.470 18.637.846 23.026.220 17.857.770 

 

2.5.  Стални трошкови 
 

Реализована су средства на име сталних трошкова у укупном износу од 22.476.473.динара.  

Ови трошкови су на нивоу су од 93,9 индексних поена у односу на планиране трошкове. 

Највећи по величини су трошкови плаћања закупа и износе преко 15 мил.динара. Остали трошкови, су трошкови комуналних услуга, 

трошкови транспортних и ПТТ услуга, трошкови услуге одржавања-чишћења, трошкови репрезентације и др. Ова категорија трошкова је 

настала и по основу  трошкова грејања, утрошене електричне енергије, комуналних услуга у закупљеном пословном простору, 

репрезентације, трошкова телефона  и осталих ситних трошкова.  Истој категорији припадају и трошкови интернет провајдера и трошкови 

пријема радио и телевизијског сигнала посредством кабловске услуге. Сви трошкови на нивоу Закључка Владе РС. 
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                                                                                                                                            ( динара, без пара ) 

Р.бр Назив  
ПЛАН          

2020               

РЕАЛИЗОВАНО 

2020 

ПЛАН          

2021               

РЕАЛИЗОВАНО 

2021 

1. Трошкови закупа  14.200.000         14.031.782 15.600.000 15.308.961 

2. Трошкови из закупа 180.000      168.010 200.000 167.960 

3. Трошкови огласа  250.000       67.032 25.000 / 

4. Премије осигурања 875.000      644.947 810.000 516.253 

5. Трошк.произв.услуга ПТТ,телефони 6.379.000  4.450.454 5.263.000 4.556.318 

6. Трошкови репрезентације* 2.150.000*     657.589* 900.000 828.805 

 Услуге одржавања 1.100.000   991.166 1.150.000 1.098.176 

 УКУПНО: 25.134.000         21.010.980 23.948.000 22.476.473 
      *Укључени трошкови организације „МНРА“ од 570.000.динара, остали трошкови на нивоу Закључка Владе РС.  

      

 Планирани трошкови репрезентације у складу су са Закључком Владе Р.Србије 05 Број:023-14246/2014 од 14.новембра 2014.г. као и  

     остали трошкови пословања планирани су на крајње рационалан начин за најнеопходније сврхе.  
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2.6.   Трошкови путовања 
Укупни трошкови службених путовања реализовани су у износу од 1.836.081.динара. 

Трошкови путовања су на нивоу од 70 индексних поена у односу на планиране и настали су ради извршавања проистеклих обавеза из 

чланства Регулатора у међународним организацијама и институцијама и потребе неусловљеног узимања учешћа у раду међународних 

организација на европском и светском нивоу и ради вршења послова надзора, контроле и извршења над радом пружалаца медијских услуга 

као и за потребе стручних служби.                

                                                       (динара, без пара) 

р.бр. Назив 
ПЛАН          

2020               

РЕАЛИЗОВАНО 

2020 

ПЛАН          

2021               

РЕАЛИЗОВАНО 

2021 

1. Трошкови превоза 140.000 20.353 150.000 91.790 

2. Накнаде за службена  путовања 6.510.000 529.703 2.460.280 1.744.291 

                                         УКУПНО 6.650.000 550.056 2.610.280 1.836.081 

 

Трошкови службених путовања у иностранству реализују се ради спровођења активности проистеклих из чланства у међународним 

организацијама и институцијама и потребе неусловљеног узимања учешћа у раду међународних организација (European Platform of 

Regulatory Authorities –EPRA,  International Institute of Communications –IIC и  Mediterranean network of Regulatory Authorities).  

Чланство у овим организацијама налаже обавезе учешћа у осталим међународним координацијама или седницама које организују 

наведене организације. Сви трошкови (путовања, смештаја, боравка и билатералних сусрета у време одржавања седница) падају искључиво 

на терет учесника. Из оваквих активности, неспорно проистиче потреба активнијег стварања билатералних односа са земљама чланицама 

што ће у периоду процеса обавезне дигитализације битно променити структуру и повећање износа трошкова по основу међународне 

сарадње.   

Остали путни трошкови настају  из спровођења Законом утврђене обавезе о  прописаном начину и поступку контроле и надзора 

радио, телевизијских и кабловских пружалаца медијских услуга.  

Чланови Савета Регулатора имају право на накнаду путних трошкова у износу и на начин једнак правима која се по овом основу 

остварују у другим државним органима Републике Србије. Чланови Савета и запослени у стручним службама Регулатора имају право на 

накнаду трошкова путовања, исхране и смештаја на путу ради обављања послова извршења, надзора и контроле из своје надлежности или 

рада на терену и у другим  случајевима утврђеним Законом о раду.   

У структури остварених трошкова највеће учешће остварују трошкови настали по основу службених путовања ради обављања 

међународне сарадње и трошкови настали ради вршења послова надзора, контроле и извршења о којима чланови Савета Регулатора 

одлучују на основу Закона и других прописа о поступку и условима изрицања мера и одузимању дозволе за емитовање програма пружаоцу 

медијских услуга.  Накнаде запосленима на име службених путовања у земљи и иностранству исплаћиване су у висини која је утврђена и 

прописана Колективним уговором Регулаторног тела за електронске медије. 
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2.7.   Услуге по уговору 
Ова врста трошкова реализована је  у укупном износу од 9.761.675 динара. 

Ови трошкови су на нивоу од 95 индексна поена у односу на планиране трошкове.   

Повећање појединих категорија ових трошкова у 2021.години, настало је услед потребе стручне службе за одређеним извештајима.   

                   ( динара,без пара  ) 

Р.бр. Назив 
2020 

Планирано 

РЕАЛИЗОВАНО 

2020 

2021 

Планирано 

РЕАЛИЗОВАНО 

2021 

1. Уговори о делу 2.723.468            761.635         996.000 440.094 

2. 
Уговори о прив.и повременим 

пословима и ауторском делу 

 

/ / 
               

              994.902 1.589.005 

2. Трошкови приручника 750.000 631.559 750.000 881.265 

3. Трошкови производних услуга 1.550.002 1.068.487 1.290.002 1.124.895 

4. Адвокатске услуге 2.880.000 2.640.000 3.880.000* 3.650.000 

5. Трошкови консалтинг услуга 1.680.000 / 1.200.000 1.080.000 

6. Трошкови семинара и стр.усл. 670.000    133.878 600.000 408.416 

7. Трошкови финансијске ревизије 599.000    588.000 590.000 588.000 

 УКУПНО 10.852.470 5.823.559 10.300.904 9.761.675 

       *Повећани износ планских трошкова из резерви за непредвиђене издатке, по одлуци Савета РЕМ, сагласно чл.34 ЗЕМ. 

 

Реализација ових трошкова проистекла је из обавезе спровођења овлашћења и надлежности по Закону о електронским медијима што 

подразумева ангажовање високостручних кадрова у више области као и обављање послова који по свом карактеру припадају категорији 

привремених или повремених послова.  

Регулаторно тело за електронске медије је услед недостакта својих кадрова принуђено на ангажовање адвоката са сублимисаним  

искуством у области медија и радиодифузије, као и ауторских права у управним споровима.  

Остали трошкови пословања реализовани су на крајње рационалан начин за најнеопходније сврхе.  
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2.8.   Специјализоване услуге 
 

Реализована су средства за ове намене у износу  од 1.103.779.динара односно на нивоу су од 32 индексна поена плана. 

Ови трошкови се превасходно односе на коришћење огласног простора, које је законски регулисано и одредби чл.30 и 31 Статута 

Регулаторног тела за електронске медије, ради обезбеђивања принципа јавности. 

Приближно тачно планирање износа трошкова по овом основу није било могуће из разлога што обавезе јавног објављивања одлука 

Савета Регулатора зависе од броја учињених прекршаја које није могуће предвидети или од догађаја од националног значаја. 

                          ( динара,без пара ) 

Р.бр. Назив 
ПЛАН          

2020                

РЕАЛИЗОВАНО 

2020 

ПЛАН          

2021                

РЕАЛИЗОВАНО 

2021 

1. 

Трошкови истраживања 

гледаности и слушаности 

и др. 

1.410.000 388.468 3.434.000 1.103.779 

 УКУПНО 1.410.000 388.468 3.434.000 1.103.779 

                                                                      

2.9.   Текуће поправке и одржавање 
 

Реализовани износ ових трошкова је 8.594.649.динара, и на нивоу су од 98 индексних поена планираног износа средстава. 

Трошкови заштите на раду и текућег одржавања опредељени су услед веће потребе предузимања превентивних мера заштите на раду 

запослених и фактичким стањем које је узроковано коришћењем изнајмљеног простора и стањем постојеће опреме која је једним делом 

технички и технолошки застарела па захтева веће трошкове одржавања.                                                                 

                                                                                                                                                                 ( динара,без пара ) 

Р.бр. Назив 
ПЛАН          

2020               

РЕАЛИЗОВАНО 

2020 

ПЛАН          

2021               

РЕАЛИЗОВАНО 

2021 

1. Услуге текућег одржавања 3.002.000 1.624.500 2.405.000 2.211.812 

2. Комуналне услуге 4.782.000 4.517.428 4.770.000 5.253.750 

3. Услуге заштите на раду 711.000 879.615 1.520.990 1.066.452 

4. Остале услуге 500.000 373.450 120.000 62.635 

 УКУПНО 8.995.000 7.394.993 8.815.990 8.594.649 

 

2.10.   Материјал 
Реализован је износ од укупно 5.937.462.динара. Овај износ је на нивоу од 89 индексних поена у односу на планиране трошкове. 

Највећи део ових трошкова припада категорији режијског и канцеларијског материјала и ситног инвентара, као и категорији материјала који 

је неопходан за снимање и архивирање снимљених програма. 

( динара, без пара ) 
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Р.бр. Назив  
ПЛАН          

2020             

РЕАЛИЗОВАНО 

2020 

ПЛАН          

2021             

РЕАЛИЗОВАНО 

2021 

1. Резервни делови за одржавање 825.500 735.320 822.500 794.289 

2. Остали резервни делови 75.000 14.012 45.000 20.003 

3. Ситан инвентар 1.950.700 1.563.750 2.096.100 2.067.758 

4. Режијски материјал 1.844.000 1.825.744 2.145.000 2.118.629 

5. Нафтни деривати 1.850.000 655.426 1.540.000 936.783 

6. Трошкови енергије          / / / / 

 УКУПНО 6.545.200 4.794.252 6.648.600 5.937.462 

 

2.11.  Порези и обавезне таксе  
За ове трошкове реализован је износ од 2.980.856.динара.  

Ови трошкови су реализовани на нивоу од 126 индексна поена у односу на планиране и односе се на обавезе плаћања одговарајућих 

судских такси које проистичу из великог броја утужених пружалаца медијских услуга као и обавеза по основу пореза, накнада и комуналних 

такси за  возила и других обавеза за јавне приходе које није били иницијално могуће тачно испланирати за ову годину.  

                                                                                                                                                                                        ( динара, без пара ) 

 

 

 

 

 

 
                       

                     

*Повећани износ планских трошкова из резерви за непредвиђене издатке, по одлуци Савета РЕМ, сагласно чл.34 ЗЕМ. 

 

2.12.   Резерве за непредвиђене издатке 
 

По основу ових непредвиђених трошкова реализован је износ од 34.058.830 динара. 

Ови трошкови су потребни ради поступања према одредби чл.34 став 2 Закона о електронским медијима којим је одређено да се 

предвиде резерве за непредвиђене издатке који се односе на околности ванредног ангажовања специјализованих агенција или појединаца 

ради појачане и свеобухватне контроле рада пружалаца медијских услуга у периоду од расписивања ванредних избора до њиховог 

одржавања као и потребе индиректног или директног отписа ненаплаћених потраживања по основу накнаде за емитовање телевизијског и 

радио програма.  

 

Р.бр, Назив 
ПЛАН          

2020                

РЕАЛИЗОВАНО 

2020 

ПЛАН          

2021                

РЕАЛИЗОВАНО 

2021 

1. Трошкови платног промета 240.000 280.066 245.000 332.504 

2. Накнада за градско грађевин.земљ.       /   / / / 

3. Комуналне таксе 46.000   53.389 55.000 33.099 

4. Остале таксе и накнаде 2.129.000 1.339.878 2.066.451* 2.615.253* 

 УКУПНО 2.415.000 1.673.333 2.366.451 2.980.856 
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Ови трошкови су такође предвиђени и за део трошкова резервисања по основу сумњивих и спорних потраживања, резервисања за 

судске одлуке, обрачунате амортизације основних средстава и остала резевисања сагласна МСФИ за МСП (међународним стандардима 

финансијског извештавања за мале и средње ентитете).                                                     

                                                                              ( динара, без пара ) 

Р.бр. Назив 
ПЛАН          

2020                

РЕАЛИЗОВАНО 

2020 

ПЛАН          

2021                

РЕАЛИЗОВАНО 

2021 

1. Резерве за непланиране издатке 1.000.000 48.510.459 * / 34.058.830* 

 УКУПНО 1.000.000 48.510.459 * / 34.058.830* 

*  Повећани износ планских трошкова из резерви за непредвиђене издатке, по одлуци Савета РЕМ, сагласно чл.34 ЗЕМ. У резерве за непредвиђене издатке 

извршене    

   су исправке вредности потраживања ( директни и индиректни отпис) од ПМУ и обрачуната је амортизација основнох средстава и остале обавезе из 

пословања    

   (извршена резервисања за отпремнину).  

 

 

2.13.   ОСНОВНА СРЕДСТВА 

 

Реализоване инвестиције у периоду: 01.01.-31.12.2021.год. износиле су укупно 5.586.515 дин. или 99 индексних поена од укупно 

планираних средстава за инвестиције. 

Инвестирање је настало због потребе спровођења нових законских обавеза, стања дела постојеће опреме која је делом амортизована 

услед техничке и технолошке застарелости и где постоји потреба њихове редовне замене. Инвестирање у нове професионалне уређаје 

високих капацитета за дигитално снимање је такође било присутно, обрада и архивирање материјала преко меморијских уређаја и других 

уређаја све у циљу обезбеђења потребних услова за одвијање несметаног обављања мониторинга.   

 

      (динара, без пара)  

 Р.бр. Назив  Основног средства 
Планирано  

за 2021.г. 

РЕАЛИЗОВАНО 

2020.г. 
О с т а т а к 

Индекс 

реализације 

ПЛАНА 2020 

 

1. 

Рачунарска опрема (Сервери, компјутери, 

штампачи,скенери и сл.)  

АВ опрема,мобилни уређаји и остало 

3.839.950  3.788.915      51.035  98,7 
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2. 
Нематеријална улагања (софтвер за писарницу)  

 
 1.800.000 1.797.600     2.400 99,9 

 

 

СВЕГА:  

 

5.639.950             5.586.515     53.435 99,1 

 

 

 

2.14. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА    

 

Поступајући по препорукама Државне ревизорске институције датих у Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности 

пословања Регулатора за 2016.г. (бр. 400-300/2017-07/8 од 29.12.2017.г.) да се на пословање Регулаторног тела за електронске медије 

примењују прописи који се односе на мала и средња предузећа, исказана је добит у пословању кроз финансијске извештаје за 2020.годину од 

укупно: 58.639.451,69.динара.  

 

Наведени износ сходно чл.34. ст.8 Закона о електронским медијима („Службени гласник Р.Србије“, бр.83/2014) биће уплаћен у буџет 

Републике Србије као вишак прихода над расходима. Овако обрачунат износ вишка прихода над расходима проистекао је услед мање 

реализованих расхода и због више остварених прихода. 

 

Поред одређених категорија трошкова мање су реализоване од планираних и инвестиције у основна средства.  

Уштеде појединих категорија расхода по завршном рачуну за 2021.г.Регулаторног тела за електронске медије су биле по основу мање 

реализованих трошкова пословања од планираних-одобрених расхода (накнада запосленима;бруто накнаде члановима Савета;стални 

трошкови пословања;трошкови службених путовања;део трошкова услуга по уговору;специјализоване услуге;поравке текућег одржавања 

и материјала).  

 

Износ ос вишка прихода над расходима од: 58.639.451,69.дин. после доношења одлуке од стране Савета Регулатора биће уплаћен у 

буџет Републике Србије. Износ вишка прихода над расходима је обрачунат по завршном Регулаторног тела за електронске медије за 2021.г., 

на који је екстерни независни овлашћени ревизор дао позитивно мишљење у складу са чл.34 ст.7 и ст.8 Закона о електронским медијима. 

  

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 

 


