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Број:  

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 371. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 12.02.2020. године, са почетком у 13 часова 

 

У раду седнице учествовали су телефонским путем сходно члану 37. Став 2 

Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

2. Оливера Зекић, члан Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. Јудита Поповић, члан Савета 

5. Зоран Симјановић, члан Савета 

6. Радојe Кујовић, члан Савета 

7. Александар Витковић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

Седницом је председавао заменик председника Савета, Горан Петровић, који је 

констатовао да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.  

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање молбе за репрограм плаћања накнаде за пружање медијске услуге 

ПМУ Pink International Company d.o.o., Београд - ТВ Пинк и Радио Пинк за 2020. 

годину и доношење одлуке; 

3. Разматрање молбе за репрограм плаћања накнаде за пружање медијске услуге 

ПМУ Pink International Company d.o.o. Београд - 54 кабловских ПМУ - 53 ТВ и 1 

Радио за кабловско пружање медијских услуга за 2020. годину и доношење 

одлуке; 

4. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата ПМУ РТВ Пруга д.о.о., Лајковац - Радио Пруга 96,9, због 

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

5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе ПМУ Телевизија Телемарк 

д.о.о., Чачак - ТМС Телевизија Телемарк пре истека времена на које је издата 

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

6. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање 



2 
 

медијских услуга бр. К454: Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

Internationa Company д.о.о., Београд - Superstar HD; 

7. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за ПМУ 

Радио телевизија Сокобања а.д., Ниш - Радио Сокобања; 

8. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање 

медијских услуга бр. К450:  Слободна телевизија д.о.о., Краљево - Слободна 

телевизија; 

 

  
1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 371. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање молбе за репрограм плаћања накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ Pink International Company d.o.o., Београд - ТВ Пинк и Радио 

Пинк за 2020. годину и доношење одлуке; 

3. Разматрање молбе за репрограм плаћања накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ Pink International Company d.o.o. Београд - 54 кабловских ПМУ 

- 53 ТВ и 1 Радио за кабловско пружање медијских услуга за 2020. годину и 

доношење одлуке; 

4. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата ПМУ РТВ Пруга д.о.о., Лајковац - Радио Пруга 96,9, због 

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

медијима; 

5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе ПМУ Телевизија 

Телемарк д.о.о., Чачак - ТМС Телевизија Телемарк пре истека времена на 

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

медијима; 

6. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање 

медијских услуга бр. К454: Предузеће за информисање и маркетинг  Pink 

Internationa Company д.о.о., Београд - SUPERSTAR HD; 

7. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

ПМУ Радио телевизија Сокобања а.д., Ниш - Радио Сокобања; 

8. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање 

медијских услуга бр. К450:  Слободна телевизија д.о.о., Краљево - Слободна 

телевизија; 
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2. Разматрање молбе за репрограм плаћања накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ Pink International Company d.o.o., Београд – ТВ Пинк и Радио 

Пинк за 2020. годину и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се измирење дуговања и будућих обавеза по основу накнаде за 

емитовање програма на начин како је наведено у молби. 

 

  

3. Разматрање молбе за репрограм плаћања накнаде за пружање медијске 

услуге ПМУ Pink International Company d.o.o. Београд - 54 кабловских ПМУ 

- 53 ТВ и 1 Радио за кабловско пружање медијских услуга за 2020. годину и 

доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се измирење дуговања и будућих обавеза по основу накнаде за 

емитовање програма на начин како је наведено у молби. 

  

4. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата ПМУ РТВ Пруга д.о.о., Лајковац - Радио Пруга 96,9, због 

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

медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

  

5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе ПМУ „Телевизија 

Телемарк" д.о.о., Чачак - ТМС Телевизија Телемарк пре истека времена на 

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

медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 
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6. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање 

медијских услуга бр. К454: Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

Internationa Company д.о.о., Београд - Superstar HD; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

П Р И В Р Е М Е Н О Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К 450 : Предузеће за информисање и маркетинг „Pink 

Internationa Company“ д.о.о. из Београда, Незнаног јунака 1- SUPERSTAR HD 06908381, 

почев од 12.02.2020. године, у износу од 183.184,18 динара. 

 

Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, 

плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. 

изреке решења и то износ од 15.265,35 динара до петог у месецу за текући месец, на 

рачун Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха 

плаћања: Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог 

решења.  

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

7. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

ПМУ Радио телевизија Сокобања а.д., Ниш - Радио Сокобања; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

П Р И В Р Е М Е Н О Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге радија, 

пружаоцу медијске услуге ,,Радио телевизији Сокобања“ а.д. из Ниша, Генерала Боже 

Јанковића 9 – Радио Сокобања, МБ 072542371, почев од 12.02.2020. године у износу од 

4.632,00 динара што представља 75% од утврђене годишње накнаде за пружање 

медијске услуге радија на локалном подручју – Лр 84 (Сокобања) која износи 6.164,00 

динара. 

 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 385,25 динара. 

 

Накнада за пружање медијске услуге радија плаћа се на рачун Регулаторног тела 

за електронске медије број 840-978627-49, са назнаком-сврха плаћања: Уплата месечне 

накнаде позивом на број: број овог решења, тако што се уплата врши од првог до петог 

у месецу за текући месец, а под претњом принудног извршења.  
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Овим решењем ставља се ван снаге Решење бр.03-3277/13/15-2 од 12.05.2015. 

године. 

 

Ово Решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

 

  

8. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање 

медијских услуга бр. К450: Слободна телевизија д.о.о., Краљево - Слободна 

телевизија; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

П Р И В Р Е М Е Н О Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К 450 : „Слободна телевизија д.о.о.“ из Краљева, ул. 

Ибарска 10- Слободна телевизија, МБ 20434724 , почев од 12.02.2020. године,у износу 

од 3.802,47 динара. 

 

Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, 

плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. 

изреке решења и то износ од 316,87 динара до петог у месецу за текући месец, на рачун 

Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања: 

Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог решења. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

 

 

Седница завршена у 13.30 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


