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Број: 01-62/21-2 

Датум: 23. фебруара 2021. године  

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 1. седнице по хитном поступку Савета Регулаторног тела за електронске 

медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 19. јануара 2021. године, са почетком у 

12 часова. 

 

У раду седнице учествовали су електронским односно телефонским путем 

сходно члану 37. став 2) Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета: 

 

1. Оливера Зекић, председница Савета; 

2. Горан Петровић, заменик председника Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. Јудита Поповић, члан Савета 

5. Радоје Кујовић, члан Савета 

6. Александар Витковић, члан Савета 

7. Зоран Симјановић, члан Савета 

8. Вишња Аранђеловић, члан Савета 

 

Седницом је председавала председница Савета, Оливера Зекић, која је 

констатовала да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.  

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

У смислу члана 39. Пословника о раду Савета РРА председница Савета Оливера 

Зекић поднела је захтев за сазивање седнице по хитном поступку имајући у виду 

потребу за хитним разматрањем и доношењем одлуке по питању које се односи на 

спровођење одредбе из члана 6. став 1. и 3. Закона о оглашавању (Сл. гласник РС“, бр. 

6/16 и 52/19-др. закон).  

 

Након разматрања захтева, чланови Савета су једногласно донели  

 

О Д Л У К У 

 

Прихвата се захтев за сазивање седнице по хитном поступку. 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези 

са огласном поруке за „БетОле“ на програму Спорт клуб 1 (СК 1) и 

доношење одлуке; 
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3. Извештај Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са прилогом о 

одузимању детета емитовним у емисији „Добро јутро“ дана 23.10.2020. 

године у програму ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV и 

доношење одлуке; 

4. Разматрање захтева да издавање сагласности за измену и допуну Статута 

Јавне медијске установе - Радио Телевизије Војводина и доношење одлуке; 

5. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Удружење Доловачки 

дар, Доловo – Радио Џубокс 102,7 и доношење одлуке; 

6. Разматрање захтева ПМУ Радио и телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачка 

Паланка – РТВ Бап за упис у Регистар медијских услуга, 74. став 1. тачка 2) 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

7. Разматрање пријаве за промену власничке структуре ПМУ Rimi media group 

d.o.o., Београд – Радио Каролина плус 104,5 и доношење одлуке;  

8. Разматрање пријаве за промену власничке структуре ПМУ Matrix D д.о.о., 

Чачак – Радио ТДИ Central 89,1 и доношење одлуке; 

9. Разматрање пријаве за промену власничке структуре ПМУ Radio Seven 

д.о.о., Ниш –Радио TDI Seven 88,8 и доношење одлуке;  

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

ПМУ Kopernikus Cable Network д.о.о., Ниш – K::CN Istok;  

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

ПМУ Kopernikus Cable Network д.о.о., Ниш – K::CN Јug; 

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

ПМУ Kopernikus Cable Network д.о.о., Ниш – K::CN Zapad; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се дневни ред 1. седнице по хитном поступку. 

 

2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са огласном поруке за „БетОле“ на програму Спорт клуб 1 (СК 1) и 

доношење одлуке; 

3. Извештај Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са 

прилогом о одузимању детета емитовним у емисији „Добро јутро“ дана 

23.10.2020. године у програму ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – 

Nacionalna Happy TV и доношење одлуке; 

4. Разматрање захтева да издавање сагласности за измену и допуну 

Статута Јавне медијске установе - Радио Телевизије Војводина и 

доношење одлуке; 

5. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Удружење 

Доловачки дар, Доловo – Радио Џубокс 102,7 и доношење одлуке; 

6. Разматрање захтева ПМУ Радио и телевизија Бачка Паланка д.о.о., 

Бачка Паланка – РТВ Бап за упис у Регистар медијских услуга, 74. став 

1. тачка 2) Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

7. Разматрање пријаве за промену власничке структуре ПМУ Rimi media 

group d.o.o., Београд – Радио Каролина плус 104,5 и доношење одлуке; 



3 

 

8. Разматрање пријаве за промену власничке структуре ПМУ Matrix D 

д.о.о., Чачак – Радио ТДИ Central 89,1 и доношење одлуке; 

9. Разматрање пријаве за промену власничке структуре ПМУ Radio Seven 

д.о.о., Ниш –Радио TDI Seven 88,8 и доношење одлуке;  

10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

за ПМУ Kopernikus Cable Network д.о.о., Ниш – K::CN Istok;  

11. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

за ПМУ Kopernikus Cable Network д.о.о., Ниш – K::CN Јug; 

12. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

за ПМУ Kopernikus Cable Network д.о.о., Ниш – K::CN Zapad; 

 

  

2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са огласном поруке за „БетОле“ на програму Спорт клуб 1 (СК 1) и 

доношење одлуке; 

 

Извештај службе надзор и анализу: 

 

На програму пружаоца медијске услуге Спорт клуб 1 (СК 1) уочено је 16. јануара 2020. 

године приказивање огласне поруке за „БетОле“ апликацију за онлајн клађење преко 

мобилних телефона. 

У огласној поруци за клађење у Бундеслиги (немачкој фудбалској лиги), помоћу 

наведене апликације, појављује се глумац у униформи која непосредно асоцира на 

војску нацистичке Немачке. На крагни има ознаке СС официра.  

Увидом у чинове СС трупа установљено је да се ознаке односе на чин Sturmbannführer, 

односно чин СС мајора 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ranks_and_insignia_of_the_Waffen-SS#/media/File:SS-

Sturmbannfuehrer_collar.svg  

Овакво приказивање спорно је са аспекта коришћења дозвољених средстава за 

постизање циља као и визуелног представљања које се може сматрати увредљивим – 

због коришћења нацистичких ознака и повезивања Бундеслиге са нацистима, а на 

основу члана 6 ставови 1 и 3 Закона о оглашавању: 

Оглашавање мора бити засновано на принципу коришћења дозвољених средстава за 

постизање циља и другим принципима друштвене одговорности..... 

Огласна порука не сме да садржи изјаве или визуелно представљање које се може 

сматрати увредљивим. 

Нацрт предлога одлуке: Да се на сајту Регулатора путем саопштења обавесте сви ПМУ 

да је ова огласна порука противна одредбама Закона о оглашавању и да ће свако њено 

емитовање бити основ за покретање поступка изрицање мера. 

Председница Савета Оливера Зекић предложила да се друга тачка допуни, тиме да се 

спорни спот, уз пропратно писмо пошаље и луксембурском регулаторном телу, с 

обзиром да је Савет ограницен у реаговању за наведени прекогранични канал. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oбавестити све ПМУ путем сајта Регулатора саопштењем да је ова огласна 

порука противна одредбама Закона о оглашавању и да ће свако њено емитовање бити 

основ за покретање поступка изрицање мера. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ranks_and_insignia_of_the_Waffen-SS#/media/File:SS-Sturmbannfuehrer_collar.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Ranks_and_insignia_of_the_Waffen-SS#/media/File:SS-Sturmbannfuehrer_collar.svg
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Упутити допис луксембуршком регулаторном телу у којем ће бити наведено да 

је ова огласна порука противна одредбама Закона о оглашавању и да ће свако њено 

емитовање бити основ за покретање поступка изрицање мера. 

 

  

3. Извештај Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са прилогом 

о одузимању детета емитовним у емисији „Добро јутро“ дана 23.10.2020. 

године у програму ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV и 

доношење одлуке; 

 

Извештај службе за надзор и анализу: 

 

Поступајући по пријави Коморе социјалне заштите и допису Заштитиника грађана у 

вези са случајем емисије „После ручка“ од 23.10.2020. године у којој је обрађен случај 

одузимања од родитеља девојчице Марије Тркуља и њено враћање у породицу, 

спроведено од стране Центра за социјални рад, Регулатор је од Хепи ТВ затражио 

изјашњење у вези са предметним садржајем, а нарочито на околност поштовања 

правила друге стране из члана 8 Правилника о заштити људских права у области 

пружања медијских услуга.  

Хепи ТВ је у изјашњењу навела како је у вези са наведеним садржајем у више наврата 

у емисију позивала представнике социјалне заштите. Наведено је да је у вези са овом 

темом у емисију позван и министар за бригу о породици и демографији Ратко 

Дмитровић, али да се ни он није одазвао позиву. Хепи ТВ je додао и да ће у званичној 

форми обновити позиве како би се омогућио наступ представника социјалне заштите и 

циљу потпуног информисања о чињеницама које су од јавног интереса.  

Стручна служба сматра да је служба социјалне заштите јавна служба чија је делатност 

легитимно подложна преиспитивању и критици. Обавеза је пружаоца медијске услуге 

да у таквим случајевима обезбеди могућност да све заинтересоване стране буду 

равноправно заступљене у дијалогу. Након увида у садржај спорне емисије и у 

изјашњење Хепи ТВ, стручна служба нема простора да закључи како је Хепи ТВ 

прекршила обавезе које су под надзором Регулатора електронских медија. Уколико 

подносилац пријаве и даље сматра да су права повређена, потребно је упутити га на 

поступак предвиђен Законом о јавном информисању и медијима. 

Закључак: Нема основа за покретање поступка. Подносиоца пријаве упутити на 

могућност обраћања другим надлежним установама 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема основа за покретање поступка. Упутити допис подносиоцу пријаве да 

може да се обраћати другим надлежним установама. 

 

  

4. Разматрање захтева да издавање сагласности за измену и допуну Статута 

Јавне медијске установе - Радио Телевизије Војводина и доношење одлуке; 

 

Извештај службе за надзор и анализу: 
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Дана 14.01.20201. године, Јавна медијска установа - Радио Телевизија Војводине (у 

даљем тексту: ЈМУ РТВ), доставила је Регулатору на сагласност измену и допуну 

Статута ЈМУ РТВ, коју Управни одбор ЈМУ РТВ планира да усвоји на редовној 

седници крајем јануара 2021. године. Одредбом из члана 32. став 1. Закона о јавним 

медијским сервисима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014, 103/2015 и 108/2016) прописано 

је да Статут јавног медијског сервиса доноси Управни одбор и на њега сагласност даје 

Савет Регулатора. 

Предложена измена и допуна Статута се односи на седиште РТВ, па би измена била у 

члану 4. став 4. и 5. који се мења и сада гласи: 

„Седиште РТВ је: Нови Сад – Петроварадин. 

Адреса РТВ је: Каменички пут 45“. 

Члан 16. мења се и гласи: 

„ Организацију РТВ чине следћи организациони делови: 

- Интерна ревизија 

- Кабинет Генетралног директора 

- Генерални секретријат 

- Информационе технологије 

- Пословна једница Програм 

- Пословна једница Продукција 

- Пословна једница Техника и технологије 

- Пословна једница Подршка пословању. 

Интерна ревизија успоставља се ради сталног праћења и надзора законитости рада и 

пословања. Интерни ревизор за свој рад одговоран је Управном одбору и Генералном 

директору. Актом о организацији и систематизацији послова у РТВ ближе се уређује 

организација утврђена одредбама овог члана као и други организациони делови, 

делокруг рада организациониих делова, врста послова и посебни услови за рад на тим 

пословима према потребама рада, пословања и развоја РТВ и захтевима организације 

рада тако да обезбеди јединство процеса рада, оптимално функционисање, пуну 

запосленост и рационално коришћење знања и способности запослених. 

Имајући у виду напред наведену законску одредбу, те да се горепоменуте измене 

односе на измену седишта РТВ и унутрашњу организациону структуру РТВ, предлог 

правне службе је да Савет Регулатора донесе одлуку којом се даје сагласност на 

планирану измену и допуну Статута Јавне медијске установе - Радио Телевизије 

Војводина. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на планирану измену и допуну Статута Јавне медијске 

установе - Радио Телевизије Војводина. 

 

  

5. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Удружење Доловачки 

дар, Доловo – Радио Џубокс 102,7 и доношење одлуке; 

 

Извештај Правне службе: 

 

Дана 01.10.2020. године пружалац медијске услуге Удружење Доловачки дар из 

Долова, ул. Фискултурна бб – Радио Џубокс 102,7 (у даљем тексту: Радио Џубокс 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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102,7) упутио је Регулаторном телу за електронске медије (у даљем тексту: Регулатор) 

допис којим је обавестио истог о промени чланова Удружења Доловачки дар из Долова 

које је ималац дозволе за пружање медијске услуге радија број 539/2016 од 25.04.2016. 

године.  

У допису се наводи да је до промене дошло на тај начин што су из удружења иступили 

чланови Ненад Митић, Зора Радић и Борислав Радић, а уместо њих удружењу су 

приступили нови чланови и то: физичко лице Стефан Радић из Београда и правна лица 

Радиодифузно предузеће Радио Оскар д.о.о. Београд, Медијски центар Радио Пулс 

Гроцка д.о.о. Београд и Привредно друштво за радио и телевизијске активности Duga 

Sky радио телевизија Дуга д.о.о. Пожаревац. 

У прилогу дописа достављене су следеће исправе: изјава законског заступника Радија 

Џубокс 102,7, Стефана Радића, да променом чланова Удружења Доловачки дар из 

Долова неће доћи до нарушавања медијског плурализма, сходно одредбама члана 45. 

став 1. алинеја 2. и члана 46. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник 

РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење); изјава законског заступника 

Радија Џубокс 102,7, Стефана Радића, да је именовани повезано лице са новим 

члановима удружења на тај начин што је власник 100% удела у Привредном друштву 

за радио и телевизијске активности Duga Sky радио телевизија Дуга д.о.о. Пожаревац и 

Радиодифузном предузећу Радо Оскар д.о.о. Београд које је оснивач са 100% удела у 

привредном друштву Предузеће за производњу, трговину и услуге Контекст д.о.о. 

Гроцка које је једини оснивач Предузећа за радио-рекламне активности No1 Galaxi 

2108 д.o.o. Лазаревац; изјава законског заступника, Стефана Радића, да су 

Радиодифузно предузеће Радио Оскар д.о.о. Београд Предузеће за производњу, 

трговину и услуге Контекст д.о.о. Гроцка и Предузеће за радио-рекламне активности 

No1 Galaxi 2108 д.o.o. Лазаревац оснивачи удружења Центар за едукацију и 

унапређење друштва Пулс Београд које је једини члан са 100% удела у привредном 

друштву Медијски центар Радио Пулс Гроцка д.о.о. Београд и да су привредна 

друштва Медијски центар Радио Пулс Гроцка д.о.о. Београд, Предузеће за производњу, 

трговину и услуге Контекст д.о.о. Гроцка и Привредно друштво за радио и 

телевизијске активности Duga Sky радио телевизија Дуга д.о.о. Пожаревац оснивачи 

удружења Медијски центар Пулс Београд. У допису се такође наводи да будући да 

удружење као правна форма нема оснивачки капитал и да се његови чланови не 

уписују у регистар Агенције за привредне регистре, те да је чланство у удружењу 

слободна воља појединца, то није потребна претходна сагласност Регулатора за 

промену чланова удружења.  

С обзиром да достављена документација није била потпуна и да се на основу исте, као 

и на основу увида у регистар АПР-а, није могло поуздано утврдити да ли је већ 

извршена планирана промена чланова удружења, то је дана 14.10.2020. године Радију 

Џубокс 102,7 упућен допис у коме се наводи да је је ималац дозволе за пружање 

медијске услуге дужан да сваку промену власничке структуре у основном капиталу 

(промена оснивача или промена висине учешћа оснивача у капиталу) претходно 

пријави Регулатору у писменој форми у складу са чланом 105. став 1. Закона о 

електронским медијима. Такође, наведеним дописом наложено је законском 

заступнику Радија Џубокс 102,7 да се изјасни да ли је већ извршена планирана промена 

чланова Удружења Доловачки дар, као и да достави Регулатору допуну документаије, 

одноно Статут Удружења Доловачки дар и Одлуку о иступању досадашњих чланова и 

приступању нових. Поступајући по налогу Регулатора, Радио Џубокс 102,7 је дана 

09.12.2020. доставио допис у коме се наводи да је дана 18.09.2020. године извршена 

промена чланова Удружења Доловачки дар. У прилогу дописа достављена је тражена 

документација и то: Статут Удружења Доловачки дар од 18.09.2020. године; Одлука 
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Скупштине удружења о промени Статута удружења од 18.09.2020. године и Одлука 

Скупштине удружења о промени чланова удружења. 

Увидом у регистар медијских услуга Регулатора утврђено је да је Радио Џубокс 102,7 

ималац дозволе број 539/2016 од 25.04.2016. године за пружање медијске услуге радија 

на локалном подручју, Лр 218 (Долово), његов нови члан Медијски центар Радио Пулс 

Гроцка д.о.о. Београд је ималац дозволе број 299/2008-5 од 05.04.2018. године за 

пружање медијске услуге радија на локалном подручју, Лр 91 (Гроцка), док је члан 

удружења Привредно друштво за радио и телевизијске активности Duga Sky радио 

телевизија Дуга д.о.о. Пожаревац ималац дозволе број 490/2011-3 од 19.02.2020. године 

за пружање медијске услуге радија на локалном подручју, Лр 142 (Пожаревац). 

Имајући у виду достављене исправе, утврђено је да услед извршене промене власничке 

структуре неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам. Такође, увидом 

у податке којима располаже Регулатор, утврђено је да пружалац медијске услуге Радио 

Џубокс 102,7 није до сада вршио промену власничке структуре, односно чланова 

удружења без претходне сагласности Регулатора, те је на основу напред наведених 

чињеница нацрт предлога Правне службе:  

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Удружење Доловачки дар из Долова, ул. 

Фикултурна бб – Радио Џубокс 102,7 којим ће обавестити истог да је према одредби из 

члана 105. став 1. Закона о електронским медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014 и 

6/2016-др. закон), ималац дозволе за пружање медијске услуге дужан да сваку промену 

власничке структуре у основном капиталу (промена оснивача или промена висибне 

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

Савет Регулатора убудуће, у случају непријављивања промене власничке структуре 

Регулатору, покренути поступак изрицања мера, у складу са чланом 28. Закона о 

електронским медијима. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Удружење Доловачки дар из Долова, 

ул. Фикултурна бб – Радио Џубокс 102,7 у којем ће исти бити обавештен да је према 

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

83/2014 и 6/2016-др. закон), ималац дозволе за пружање медијске услуге дужан да 

сваку промену власничке структуре у основном капиталу (промена оснивача или 

промена висибне учешћа оснивача у капиталу), претходно пријави Регулатору у 

писменој форми и да ће Савет Регулатора убудуће, у случају непријављивања промене 

власничке структуре Регулатору, покренути поступак изрицања мера, у складу са 

чланом 28. Закона о електронским медијима. 

 

  

6. Разматрање захтева ПМУ Радио и телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачка 

Паланка – РТВ Вап за упис у Регистар медијских услуга, 74. став 1. тачка 2) 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

 

Извештај Правне службе: 

 

Дана 30.12.2020. године, пружалац медијске услуге радија Радио и телевизија Бачка 

Паланка д.о.о., Бачка Паланка, ул. Жарка Зрењанина 74/4- РТВ БАП, поднео је захтев 

бр. 05-2340/20 за упис у Регистар медијских услуга. РТВ БАП ће пружати линеарну 
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медијску услугу радија искључиво путем глобалне информатичке мреже. Одредбом 

члана 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима прописано је да пружалац 

медијске услуге који медијску услугу пружа искључиво путем глобалне информатичке 

мреже није у обавези да претходно прибави дозволу за пружање медијске услуге, 

односно одобрење за пружање медијске услуге на захтев, али има обавезу уписа у 

Регистар медијских услуга. 

Поступајући по налогу Правне службе Регулатора, подносилац захтева РТВ БАП 

доставио је документацију у складу са чланом 86. став 2. Закона о електронским 

медијима. На основу достављене документације утврђено је следеће: 102673926 

 

Регистарски број - 

НАЗИВ ПРУЖАОЦА МЕДИЈСКЕ 

УСЛУГЕ 

Радио и телевизија Бачка Паланка друштво са 

ограниченом одговорношћу, Бачка Паланка 

Назив медијске услуге РТВ БАП 

Седиште и адреса правног лица Жарка Зрењанина 74/4, Бачка Паланка 

Адреса студија Жарка Зрењанина 74/4, Бачка Паланка 

Матични број 08779384 

ПИБ 102673926 

Телефон 060/725-1691 

Факс  / 

Електронска пошта  rtvbap.bp@gmail.com 

Веб портал 
www. rtvbap.rs.rs. 

www.radiobap.caster.fm 

Име и презиме лица одговорног за 

заступање пружаоца медијске 

услуге 

Драгана Дошен Ћирковић 

Име и презиме главног и 

одговорног уредника пружаоца 

медијске услуге 

Драгана Дошен Ћирковић 

Врста електронског медија  радио 

Садржај медијске услуге (члан 43. 

став 2. Закона о електронским 

медијима)  

општа медијска услуга 

Основ пружања медијске услуге  члан 74. Закона о електронским медијима 

Датум уписа  2021. године 

 

Предлог Правне службе: 

 

Да се пружалац медијске услуге радија Радио и телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачка 

Паланка- РТВ БАП, упише у Регистар медијских услуга пружаоца који медијске услуге 

пружају искључиво путем глобалне информатичке мреже, сходно члану 74. став 1. 

тачка 2) Закона о електронским медијима. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Уписати у Регистар медијских услуга пружаоца који медијске услуге пружају 

искључиво путем глобалне информатичке мреже, пружаоца медијске услуге радија 
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Радио и телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачка Паланка – РТВ Бап, сходно члану 74. 

став 1. тачка 2) Закона о електронским медијима. 

 

  

7. Разматрање пријаве за промену власничке структуре ПМУ Rimi media 

group d.o.o., Београд – Радио Каролина плус 104,5 и доношење одлуке; 

 

Извештај правне службе: 

 

Дана 18.01.2021. године пружалац медијске услуге Rimi media group d.o.o., Београд, 

Алексе Ненадовића 19-21– Радио Каролина плус 104,5 (у даљем тексту: подносилац 

пријаве) нам је доставио пријаву промене власничке структуре у којој се наводи да би 

се код подносиоца пријаве, након добијања сагласности Регулатора извршила промена 

власничке структуре на тај начин што би постојећи ималац Ружица Крџић пренела део 

свог удела oд 51% у капиталу друштва на Global Media technology, Београд, Косовска 

26, МБ 21337234, ПИБ: 110324611 чији је оснивач са 100% учешћа у капиталу Саша 

Благојевић.  

Након извршене промене власничка структура пружаоца медијске услуге би била 

следећа: Global Media technology би имао 51% удела у капиталу друштва, а Ружица 

Крџић 49% у капиталу друштва.  

Global Media technology, Београд, Косовска 26 има 100% удела у капиталу пружаоца 

медијске услуге привредно друштво Радиодифузно предузеће Студио Б д.о.о., Београд, 

Масарикова 5, МБ 07010109, ПИБ 100158887 (ималац дозволе 24/2006-6 од 

12.12.2020.год) 

Увидом у Регистар медијских услуга утврдили смо следеће: 

1) Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге 

Matrix D, Чачак – Radio TDI Central 89,1 (оснивач са учешћем од 100% Милош 

Крџић); 

2) Предузеће за радиодифузну делатност и маркетинг Radio Seven д.о.о., Ниш – 

Радио TDI Seven 88,8 (оснивач са учешћем од 100% Милош Крџић); 

3) Предузеће за радиодифузну делатност и пружање услуга ТДИ Радио телевизија 

д.о.о., Београд –ТДИ радио 91,8 (оснивач са учешћем од 100% Maxim media plus 

d.o.o., Београд, док су оснивачи правног лица Ружица и Милош Крџић са 

учешћем од по 50%); 

4) Предузеће за радиодифузну делатност и пружање услуга ТДИ Радио телевизија 

д.о.о., Београд –ТДИ радио Исток (оснивач са учешћем од 100% Maxim media 

plus d.o.o., Београд, док су оснивачи правног лица Ружица и Милош Крџић са 

учешћем од по 50%); 

5) Радио Јат друштво са ограниченом одговорношћу за радиодифузију, Београд – 

Радио Јат 90,2 (оснивач са учешћем од 100% Maxim media plus d.o.o., Београд, 

док су оснивачи правног лица Милош Крџић и Ружица Крџић са уделом од по 

50%); 

6) Каролина радио д.о.о., Београд (оснивач са учешћем од 100% Maxim media plus 

d.o.o., Београд, док су оснивачи правног лица Милош Крџић и Ружица Крџић са 

уделом од по 50%); 

7) Друштво са ограниченом одговорношћу за емитовање радио програма Радио 

Хит ФМ, Београд (оснивач са учешћем од 100% је Lite FM d.o.o., Beograd чији је 

оснивач са учешћем од 100% Maxim media plus d.o.o., Београд, чији су оснивачи 

Милош Крџић и Ружица Крџић са уделом од по 50%); 
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8) Производно услужно предузеће Бис-комерц д.о.о., Београд (оснивач са учешћем 

од 100% Maxim media plus d.o.o., Београд, чији су оснивачи Милош Крџић и 

Ружица Крџић са уделом од по 50%); 

9) Балтазар д.о.о., Ниш (оснивач са учешћем од 100% Maxim media plus d.o.o., 

Београд, чији су оснивачи Милош Крџић и Ружица Крџић са уделом од по 50%); 

10) Радио 5 д.о.о. за радио-дифузну делатност Нови Сад (оснивач са учешћем од 

100% Maxim media plus d.o.o., Београд, чији су оснивачи Милош Крџић и 

Ружица Крџић са уделом од по 50%) 

Подносилац пријаве је ималац дозволе за пружање медијске услуге радија 535/2016-6 

од 08.06.2020. године. 

 Уз пријаву, подносилац је поднео следећу документацију: 

- Податке о повезаности са правним лицима  

- Изјаву законског заступника подносиоца пријаве да услед промене власничке 

структуре неће доћи до нарушавања медијског плурализма, сходно члану 45. 

став 1. алинеја 2. и члану 46. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. 

гласник РС“ бр. 83/14 и 58/15); 

- Извод из АПР за подносиоца пријаве  

- Извод из АПР за Global media 

- Извод из Апр за Студио Б 

- Изјаву законског заступника подносиоца пријаве да услед промене власничке 

структуре неће доћи до нарушавања медијског плурализма са подацима о 

слушаности  

Чланом 105. став 1. Закона о електронским медијима прописано је да сваку промену 

власничке структуре у основном капиталу (промена оснивача или промена учешћа 

оснивача у капиталу), ималац дозволе за пружање медијске услуге мора претходно да 

пријави Регулатору у писаној форми, док је ставом 2. наведеног члана прописано да 

ако Регулатор утврди да би планираним променама власничке структуре учешћа у 

основном капиталу могло настати стање којим се нарушава медијски плурализам, 

препоручиће имаоцу дозволе за пружање медијске услуге да промене усклади на начин 

којим би се избегло то стање. 

Чланом 160. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 

83/2014-др. закон, 5/2015 и 44/2018) прописано је да је пренос удела (у друштву са 

ограниченом одговорношћу) слободан, осим ако је овим законом или оснивачким 

актом другачије одређено.  

Чланом 45. став 1. алинеја 2. Закона о јавном информисању и медијима предвиђено је 

да ради спречавања настанка или јачања претежног утицаја у области јавног 

информисања, који значајно ограничава медијски плурализам, није дозвољено 

обједињавање оснивачких односно управљачких права у два или више издавача који 

пружају аудио, односно аудио-визуелне медијске услуге, чији збирни удео у 

слушаности, односно гледаности прелази 35% од укупне слушаности, односно 

гледаности у зони покривања, у календарској години која претходи обједињавању. 

Одредбом члана 19. став 1. Правилника о поступку издавања сагласности на акт о 

преносу дозволе за пружање медијске услуге и поступању по пријави промене 

власничке структуре („Сл. гласник РС“ бр. 93/15) прописано је да ако утврди да 

планираном променом власничке структуре имаоца дозволе неће настати стање којим 

се нарушава медијски плурализам, Регулатор доноси решење којим се то утврђује.  

Имајући у виду да је подносилац пријаве у пријави промене власничке структуре 

пријавио Регулатору у писаној форми да ће бити спроведена промена власничке 

структуре, да је навео врсту промене власничке структуре која се намерава извршити, 
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податке о правним субјектима који би учествовали у тој промени, као и власничку 

структуру након извршене промене (оснивачи и висина њихових удела у основном 

капиталу), да уредно доставио документацију уз пријаву предвиђену чланом 16. 

Правилника о поступку издавања сагласноти на акт о преносу дозволе за пружање 

медијске услуге и поступању по пријави власничке структуре, као и да услед 

планиране промене власничке структуре не би настало стање којим се нарушава 

медијски плурализам, Правна служба предлаже да Савет Регулатора донесе: 

Решење којим се утврђује да планираном променом власничке структуре пружаоца 

медијске Rimi media group d.o.o., Београд, Алексе Ненадовића 19-21– Радио Каролина 

плус 104,5 која би била извршена тако што би досадашњи оснивач тог друштва Ружица 

Крџић пренела 51% свог оснивачког удела на Global Media technology, Београд, 

Косовска 26, МБ 21337234, ПИБ: 110324611, не би настало стање којим се нарушава 

медијски плурализам. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре пружаоца медијске Rimi media group d.o.o., Београд, Алексе Ненадовића 19-

21– Радио Каролина плус 104,5 која би била извршена тако што би досадашњи оснивач 

тог друштва Ружица Крџић пренела 51% свог оснивачког удела на Global Media 

technology, Београд, Косовска 26, МБ 21337234, ПИБ: 110324611, не би настало стање 

којим се нарушава медијски плурализам. 

 

  

8. Разматрање пријаве за промену власничке структуре ПМУ Matrix D д.о.о., 

Чачак – Радио ТДИ Central 89,1 и доношење одлуке; 
 

Извештај правне службе: 

 

Дана 18.01.2021. године пружалац медијске услуге Друштво са ограниченом 

одговорношћу за производњу, трговину и услуге Matrix D, Чачак, др Драгише 

Мишовића 73/1 – Радио ТДИ Central 89,1 (у даљем тексту: подносилац пријаве) нам је 

доставио пријаву промене власничке структуре у којој се наводи да би се код 

подносиоца пријаве, након добијања сагласности Регулатора извршила промена 

власничке структуре на тај начин што би постојећи ималац Милош Крџић пренео свој 

удео oд 51% у капиталу друштва на Global Media technology, Београд, Косовска 26, МБ 

21337234, ПИБ: 110324611 чији је оснивач са 100% учешћа у капиталу Саша 

Благојевић.  

Након извршене промене власничка структура пружаоца медијске услуге би била 

следећа: Global Media technology би имао 51% удела у капиталу друштва, а Mилош 

Крџић 49% у капиталу друштва.  

Global Media technology, Београд, Косовска 26 има 100% удела у капиталу пружаоца 

медијске услуге привредно друштво Радиодифузно предузеће Студио Б д.о.о., Београд, 

Масарикова 5, МБ 07010109, ПИБ 100158887 (ималац дозволе 24/2006-6 од 

12.12.2020.год) 

Увидом у Регистар медијских услуга утврдили смо следеће: 

1) Предузеће за радиодифузну делатност и маркетинг Radio Seven д.о.о., Ниш – 

Радио TDI Seven 88,8 (оснивач са учешћем од 100% Милош Крџић); 
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2) RIMI Media Group д.о.о., Београд – Радио Каролина плус 104,5 (оснивач са 

учешћем од 100% Ружица Крџић); 

3) Предузеће за радиодифузну делатност и пружање услуга ТДИ Радио телевизија 

д.о.о., Београд –ТДИ радио 91,8 (оснивач са учешћем од 100% Maxim media plus 

d.o.o., Београд, док су оснивачи правног лица Ружица и Милош Крџић са 

учешћем од по 50%); 

4) Предузеће за радиодифузну делатност и пружање услуга ТДИ Радио телевизија 

д.о.о., Београд –ТДИ Радио Исток (оснивач са учешћем од 100% Maxim media 

plus d.o.o., Београд, док су оснивачи правног лица Ружица и Милош Крџић са 

учешћем од по 50%); 

5) Радио Јат друштво са ограниченом одговорношћу за радиодифузију, Београд – 

Радио Јат 90,2 (оснивач са учешћем од 100% Maxim media plus d.o.o., Београд, 

док су оснивачи правног лица Милош Крџић и Ружица Крџић са уделом од по 

50%); 

6) Каролина радио д.о.о., Београд (оснивач са учешћем од 100% Maxim media plus 

d.o.o., Београд, док су оснивачи правног лица Милош Крџић и Ружица Крџић са 

уделом од по 50%); 

7) Друштво са ограниченом одговорношћу за емитовање радио програма Радио 

Хит ФМ, Београд (оснивач са учешћем од 100% је Lite FM d.o.o., Beograd чији је 

оснивач са учешћем од 100% Maxim media plus d.o.o., Београд, чији су оснивачи 

Милош Крџић и Ружица Крџић са уделом од по 50%); 

8) Производно услужно предузеће Бис-комерц д.о.о., Београд (оснивач са учешћем 

од 100% Maxim media plus d.o.o., Београд, чији су оснивачи Милош Крџић и 

Ружица Крџић са уделом од по 50%); 

9) Балтазар д.о.о., Ниш (оснивач са учешћем од 100% Maxim media plus d.o.o., 

Београд, чији су оснивачи Милош Крџић и Ружица Крџић са уделом од по 50%); 

10) Радио 5 д.о.о. за радио-дифузну делатност Нови Сад (оснивач са учешћем од 

100% Maxim media plus d.o.o., Београд, чији су оснивачи Милош Крџић и 

Ружица Крџић са уделом од по 50%) 

Подносилац пријаве је ималац дозволе за пружање медијске услуге радија 446/2010-5 

од 21.08.2017. године. 

Уз пријаву, подносилац је поднео следећу документацију: 

- Податке о повезаности са правним лицима  

- Изјаву законског заступника подносиоца пријаве да услед промене власничке 

структуре неће доћи до нарушавања медијског плурализма, сходно члану 45. 

став 1. алинеја 2. и члану 46. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. 

гласник РС“ бр. 83/14 и 58/15); 

- Извод из АПР за подносиоца пријаве  

- Извод из АПР за Global media 

- Извод из Апр за Студио Б 

- Изјаву законског заступника подносиоца пријаве да услед промене власничке 

структуре неће доћи до нарушавања медијског плурализма са подацима о 

слушаности  

 

Правна служба предлаже да Савет Регулатора донесе: 

Решење којим се утврђује да планираном променом власничке структуре пружаоца 

медијске Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге 

Matrix D, Чачак, др Драгише Мишовића 73/1 – Радио ТДИ Central 89,1 која би била 

извршена тако што би досадашњи оснивач тог друштва Милош Крџић пренео 51% свог 
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оснивачког удела на Global Media technology, Београд, Косовска 26, МБ 21337234, 

ПИБ: 110324611, не би настало стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре пружаоца медијске Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, 

трговину и услуге Matrix D, Чачак, др Драгише Мишовића 73/1 – Радио ТДИ Central 

89,1 која би била извршена тако што би досадашњи оснивач тог друштва Милош 

Крџић пренео 51% свог оснивачког удела на Global Media technology, Београд, 

Косовска 26, МБ 21337234, ПИБ: 110324611, не би настало стање којим се нарушава 

медијски плурализам. 

 

  

9. Разматрање пријаве за промену власничке структуре ПМУ Radio Seven 

д.о.о., Ниш –Радио TDI Seven 88,8 и доношење одлуке; 

 

Извештај правне службе: 

 

Дана 18.01.2021. године пружалац медијске услуге Предузеће за радиодифузну 

делатност и маркетинг Radio Seven д.о.о., Ниш, Булевар Немањића 2 –Радио TDI Seven 

88,8 (у даљем тексту: подносилац пријаве) нам је доставио пријаву промене власничке 

структуре у којој се наводи да би се код подносиоца пријаве, након добијања 

сагласности Регулатора извршила промена власничке структуре на тај начин што би 

постојећи ималац Милош Крџић пренео свој удео oд 51% у капиталу друштва на Global 

Media technology, Београд, Косовска 26, МБ 21337234, ПИБ: 110324611 чији је оснивач 

са 100% учешћа у капиталу Саша Благојевић.  

Након извршене промене власничка структура пружаоца медијске услуге би била 

следећа: Global Media technology би имао 51% удела у капиталу друштва, а Милош 

Крџић 49% у капиталу друштва.  

Global Media technology, Београд, Косовска 26 има 100% удела у капиталу пружаоца 

медијске услуге привредно друштво Радиодифузно предузеће Студио Б д.о.о., Београд, 

Масарикова 5, МБ 07010109, ПИБ 100158887 (ималац дозволе 24/2006-6 од 

12.12.2020.год) 

Увидом у Регистар медијских услуга утврдили смо следеће: 

1) Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге 

Matrix D, Чачак – Radio TDI Central 89,1 (оснивач са учешћем од 100% Милош 

Крџић); 

2) RIMI Media Group д.о.о., Београд – Радио Каролина плус 104,5 (оснивач са 

учешћем од 100% Ружица Крџић); 

3) Предузеће за радиодифузну делатност и пружање услуга ТДИ Радио телевизија 

д.о.о., Београд –ТДИ радио 91,8 (оснивач са учешћем од 100% Maxim media plus 

d.o.o., Београд, док су оснивачи правног лица Ружица и Милош Крџић са 

учешћем од по 50%); 

4) Предузеће за радиодифузну делатност и пружање услуга ТДИ Радио телевизија 

д.о.о., Београд –ТДИ Радио Исток (оснивач са учешћем од 100% Maxim media 

plus d.o.o., Београд, док су оснивачи правног лица Ружица и Милош Крџић са 

учешћем од по 50%); 
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5) Радио Јат друштво са ограниченом одговорношћу за радиодифузију, Београд – 

Радио Јат 90,2 (оснивач са учешћем од 100% Maxim media plus d.o.o., Београд, 

док су оснивачи правног лица Милош Крџић и Ружица Крџић са уделом од по 

50%); 

6) Каролина радио д.о.о., Београд (оснивач са учешћем од 100% Maxim media plus 

d.o.o., Београд, док су оснивачи правног лица Милош Крџић и Ружица Крџић са 

уделом од по 50%); 

7) Друштво са ограниченом одговорношћу за емитовање радио програма Радио 

Хит ФМ, Београд (оснивач са учешћем од 100% је Lite FM d.o.o., Beograd чији је 

оснивач са учешћем од 100% Maxim media plus d.o.o., Београд, чији су оснивачи 

Милош Крџић и Ружица Крџић са уделом од по 50%); 

8) Производно услужно предузеће Бис-комерц д.о.о., Београд (оснивач са учешћем 

од 100% Maxim media plus d.o.o., Београд, чији су оснивачи Милош Крџић и 

Ружица Крџић са уделом од по 50%); 

9) Балтазар д.о.о., Ниш (оснивач са учешћем од 100% Maxim media plus d.o.o., 

Београд, чији су оснивачи Милош Крџић и Ружица Крџић са уделом од по 50%); 

10) Радио 5 д.о.о. за радио-дифузну делатност Нови Сад (оснивач са учешћем од 

100% Maxim media plus d.o.o., Београд, чији су оснивачи Милош Крџић и 

Ружица Крџић са уделом од по 50%) 

Подносилац пријаве је ималац дозволе за пружање медијске услуге радија 275/2008-7 

од 11.06.2018. године. 

 Уз пријаву, подносилац је поднео следећу документацију: 

- Податке о повезаности са правним лицима  

- Изјаву законског заступника подносиоца пријаве да услед промене власничке 

структуре неће доћи до нарушавања медијског плурализма, сходно члану 45. 

став 1. алинеја 2. и члану 46. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. 

гласник РС“ бр. 83/14 и 58/15); 

- Извод из АПР за подносиоца пријаве  

- Извод из АПР за Global media 

- Извод из Апр за Студио Б 

- Изјаву законског заступника подносиоца пријаве да услед промене власничке 

структуре неће доћи до нарушавања медијског плурализма са подацима о 

слушаности  

Правна служба предлаже да Савет Регулатора донесе: 

Решење којим се утврђује да планираном променом власничке структуре пружаоца 

медијске Предузеће за радиодифузну делатност и маркетинг Radio Seven д.о.о., Ниш, 

Булевар Немањића 2 – Радио TDI Seven 88,8 која би била извршена тако што би 

досадашњи оснивач тог друштва Милош Крџић пренео 51% свог оснивачког удела на 

Global Media technology, Београд, Косовска 26, МБ 21337234, ПИБ: 110324611, не би 

настало стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре пружаоца медијске Предузеће за радиодифузну делатност и маркетинг Radio 

Seven д.о.о., Ниш, Булевар Немањића 2 – Радио TDI Seven 88,8 која би била извршена 

тако што би досадашњи оснивач тог друштва Милош Крџић пренео 51% свог 
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оснивачког удела на Global Media technology, Београд, Косовска 26, МБ 21337234, 

ПИБ: 110324611, не би настало стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

  

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

ПМУ Kopernikus Cable Network д.о.о., Ниш – K::CN Istok; 

 

Извештај службе: 

 

На седници одржаној дана 13.03.2019.године Савет Регулатора је донео одлуку о 

издавању дозволе за пружање медијске услуге телевизијског емитовања Друштво за 

радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network д.о.о., Ниша, Цара Душана 

бр.45 – K::CN Istok (у даљем тексту : K::CN Istok). 

ЈП Емисиона техника и везе је доставило Уговоре о приступу мултиплексу, за 

Алотмент Тупижница бр.5747/20, закључен дана 26.10.2020.године и Алотмент Дели 

Јован бр. 5745/20, закључен дана 26.10.2020.године са K::CN Istok. 

 

Нацрт предлога одлуке:  

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је 

дужан да плаћа пружалац медијске услуге Друштво за радио и телевизијске активности 

Kopernikus Cable Network д.о.о. из Ниша, Цара Душана бр.45 – K::CN Istok, МБ 

20231769, ималац Дозволе за пружање медијске услуге број 558/2020, почев од .... 2021. 

године па убудуће док за то постоје законски услови,у укупном износу од 2.369.282,81 

динара. 

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

плати за првих шест месеци пружања медијске услуге 1/2 годишње накнаде за пружање 

медијске услуге из става 1. изреке решења, умањену за износ депозита, тако да је 

потребно да уплати износ од 592.321,40 динара у року од осам дана од дана пријема 

овог решења, на рачун Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са 

назнаком – сврха плаћања: Уплата шестомесечне накнаде за пружање медијске услуге 

и позивом на број овог решења.  

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

почев од .... јула 2021. године плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за 

пружање медијске услуге из става 1. изреке решења, и то у износу од 197.440,23 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. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је 

дужан да плаћа пружалац медијске услуге Друштво за радио и телевизијске активности 

Kopernikus Cable Network д.о.о. из Ниша, Цара Душана бр.45 – K::CN Istok, МБ 

20231769, ималац Дозволе за пружање медијске услуге број 558/2020, почев од 

19.01.2021. године па убудуће док за то постоје законски услови,у укупном износу од 

2.369.282,81 динара. 
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Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, 

плати за првих шест месеци пружања медијске услуге 1/2 годишње накнаде за пружање 

медијске услуге из става 1. изреке решења, умањену за износ депозита, тако да је 

потребно да уплати износ од 592.321,40 динара у року од осам дана од дана пријема 

овог решења, на рачун Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са 

назнаком – сврха плаћања: Уплата шестомесечне накнаде за пружање медијске услуге 

и позивом на број овог решења.  

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

почев од 19. јула 2021. године плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за 

пружање медијске услуге из става 1. изреке решења, и то у износу од 197.440,23 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. 

 

  

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

ПМУ Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable 

Network д.о.о., Ниш – K::CN Јug; 

 

Извештај службе: 

 

На седници одржаној дана 13.03.2019.године Савет Регулатора је донео одлуку о 

издавању дозволе за пружање медијске услуге телевизијског емитовања Друштво за 

радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network д.о.о. из Ниша, Цара 

Душана бр.45 – K::CN Јug (у даљем тексту : K::CN Јug). 

ЈП Емисиона техника и везе је доставило Уговор о приступу мултиплексу, за Алотмент 

Бесна Кобила бр.5748/20, закључен дана 26.10.2020.године са K::CN Јug . 

 

Нацрт предлога одлуке:  

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је 

дужан да плаћа пружалац медијске услуге Друштво за радио и телевизијске активности 

Kopernikus Cable Network д.о.о. из Ниша, Цара Душана бр.45 – K::CN Јug, МБ 

20231769, ималац Дозволе за пружање медијске услуге број 557/2020, почев од .... 2021. 

године па убудуће док за то постоје законски услови, у укупном износу од 927.623,81 

динара. 

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

плати за првих шест месеци пружања медијске услуге 1/2 годишње накнаде за пружање 

медијске услуге из става 1. изреке решења, умањену за износ депозита, тако да је 

потребно да уплати износ од 231.923,91 динара у року од осам дана од дана пријема 

овог решења, на рачун Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са 

назнаком – сврха плаћања: Уплата шестомесечне накнаде за пружање медијске услуге 

и позивом на број овог решења.  

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

почев од .... јула 2021. године плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за 

пружање медијске услуге из става 1. изреке решења, и то у износу од 77.307,82 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.  

 



17 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је 

дужан да плаћа пружалац медијске услуге Друштво за радио и телевизијске активности 

Kopernikus Cable Network д.о.о. из Ниша, Цара Душана бр.45 – K::CN Јug, МБ 

20231769, ималац Дозволе за пружање медијске услуге број 557/2020, почев од 

19.01.2021. године па убудуће док за то постоје законски услови, у укупном износу од 

927.623,81 динара. 

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

плати за првих шест месеци пружања медијске услуге 1/2 годишње накнаде за пружање 

медијске услуге из става 1. изреке решења, умањену за износ депозита, тако да је 

потребно да уплати износ од 231.923,91 динара року од осам дана од дана пријема овог 

решења, на рачун Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком 

– сврха плаћања: Уплата шестомесечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом 

на број овог решења.  

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

почев од 19. јула 2021. године плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за 

пружање медијске услуге из става 1. изреке решења, и то у износу од 77.307,82 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. 

 

  

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

ПМУ Kopernikus Cable Network д.о.о., Ниш – K::CN Zapad; 

 

Извештај службе: 

 

На седници одржаној дана 13.03.2019.године Савет Регулатора је донео одлуку о 

издавању дозволе за пружање медијске услуге телевизијског емитовања Друштво за 

радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network д.о.о. из Ниша, Цара 

Душана бр.45 – K::CN Zapad (у даљем тексту : K::CN Zapad) 

ЈП Емисиона техника и везе је доставило Уговор о приступу мултиплексу, за Алотмент 

Цер - Маљен бр.5746/20, закључен дана 26.10.2020.године са K::CN Zapad . 

Будући да пржалац медијске услуге плаћа накнаду за право на пружање услуге, у 

складу са одредбама члана 35. Закона о електронским медијима, потребно је да: 

 

Нацрт предлога одлуке:  

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је 

дужан да плаћа пружалац медијске услуге Друштво за радио и телевизијске активности 

Kopernikus Cable Network д.о.о. из Ниша, Цара Душана бр.45 – K::CN Zapad, МБ 

20231769, ималац Дозволе за пружање медијске услуге број 559/2020, почев од .... 2021. 

године па убудуће док за то постоје законски услови, у укупном износу од 2.493.104,97 

динара. 

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

плати за првих шест месеци пружања медијске услуге 1/2 годишње накнаде за пружање 

медијске услуге из става 1. изреке решења, умањену за износ депозита, тако да је 

потребно да уплати износ од 623.276,49 динара у року од осам дана од дана пријема 
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овог решења, на рачун Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са 

назнаком – сврха плаћања: Уплата шестомесечне накнаде за пружање медијске услуге 

и позивом на број овог решења.  

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

почев од .... јула 2021. године плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за 

пружање медијске услуге из става 1. изреке решења, и то у износу од 207.758,75 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. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је 

дужан да плаћа пружалац медијске услуге Друштво за радио и телевизијске активности 

Kopernikus Cable Network д.о.о. из Ниша, Цара Душана бр.45 – K::CN Zapad, МБ 

20231769, ималац Дозволе за пружање медијске услуге број 559/2020, почев од 

19.01.2021. године па убудуће док за то постоје законски услови, у укупном износу од 

2.493.104,97 динара. 

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

плати за првих шест месеци пружања медијске услуге 1/2 годишње накнаде за пружање 

медијске услуге из става 1. изреке решења, умањену за износ депозита, тако да је 

потребно да уплати износ од 623.276,49 динара у року од осам дана од дана пријема 

овог решења, на рачун Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са 

назнаком – сврха плаћања: Уплата шестомесечне накнаде за пружање медијске услуге 

и позивом на број овог решења.  

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

почев од 19. јула 2021. године плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за 

пружање медијске услуге из става 1. изреке решења, и то у износу од 207.758,75 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. 

 

Седница завршена у 12.30 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

  

Драгана Таљић  

 

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 

 

 


