
 

 

 

Број: 2137/2022/1 

Датум: 14.03.2023. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 240. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Регулатор), одржане 26. децембра 2022. године, са почетком у 11.00 

часова. 

 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

 

1. Оливера Зекић, председница Савета; 

2. Милорад Вукашиновић, заменик председнице Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. Александар Витковић, члан Савета 

5. Јудита Поповић, чланица Савета 

6. Вишња Аранђеловић, чланица Савета 

7. Божидар Зечевић, члан Савета 

8. Немања Тасић, члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

 

1. Рајка Галин Ћертић, извршна директорка 

2. Душица Недељковић, начелница Правне службе 

3. Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета 

 

Седница је одржана у седишту Регулатора, Трг Николе Пашића 5, Београд, у сали 

за одржавање седница, на IV спрату. 

 

Седницом је председавала Оливера Зекић, председница Савета Регулатора, која 

је констатовала да седници присуствује већина чланова Савета, те да Савет има кворум 

за рад. 

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање Записника са 239. редовне седнице Савета Регулатора одржане 

06.12.2022. године, Записника са 3. хитне седнице Савета одржане 08.12.2022. 

године и Записника 4. хитне седнице Савета одржане 22.12.2022. године;  

3. Доношење одлуке о издавању дозвола за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за зону 

расподеле (allotment) Авала, а по расписаном Јавном конкурсу за издавање 

дозволa за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем 

терестричког дигиталног преноса за зону расподеле (allotment) Авала, 

објављеног у „Сл. гласник РС“, број 90/2022;  
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4. Доношење одлуке о издавању дозвола за пружање медијске услуге радија 

путем терестричког аналогног преноса на подручју региона – Град Београд, а 

по расписаном Јавном конкурсу за издавање дозвола за пружање медијске 

услуге радија путем терестричког аналогног преноса на подручју региона – 

Град Београд, објављеног у „Сл. гласник РС“, број 90/22; 

5. Разматрање Извештаја Финансијске службе о расподелу средстава резерви по 

Финансијском плану за 2022. годину и доношење одлуке;  

6. Разматрање извештаја Финансијске службе о измени Плана јавних набавки за 

2022. годину и доношења одлуке;  

7. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези 

емисије „Попадија“ емитовање у програму ПМУ Прва д.о.о., Београд – ТВ 

Прва и доношење одлуке;  

8. Разматрање пријаве ПМУ May Media д.о.о., Алексинац – RTV Bosphorus и 

Radio Bosphorus 97,6 о промени власничке структуре, сходно члану 105. 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

9. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Радио телевизија Прима 

Интернационал д.о.о., Бајина Башта;  

10. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Радио Рубин д.о.о., 

Крушевац – Рубин радио 92,2 и доношење одлуке;  

11. Доношење одлуке по захтеву ПМУ Добрила Војнић пр производња 

телевизијског програма Н плус продукција, Смедерево – Fin Radio за брисање 

из Регистра медијских услуга, сходно члану 74. став 1. тачка 2) Закона о 

електронским медијима;  

12. Разматрање захтева подносиоца РТВ М д.о.о., Књажевац – ТВ М за упис у 

Регистар медијских услуга, сходно члану 74. став 1. тачка 2) Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;  

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

ПМУ Јелена Спирић пр Видео продукција Данкос плус, Косовска Митровица 

– Телевизија Данкос плус;  

14. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ 

Pink Media Group д.о.о., Београд – Insta TV;  

15. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ 

NS Vid Media д.о.о., Нови Сад – Радио Сомбор 97,5;  

16. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ 

Centro-scena д.о.о., Београд – Euro Cinema 1;  

17. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ 

Centro-scena д.о.о., Београд – Euro Cinema 2;  

18. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде  ПМУ 

Centro-scena д.о.о., Београд – Euro Cinema 3;  

19. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде  ПМУ 

Centro-scena д.о.о., Београд – Euro Cinema 4;  

20. Разматрање извештаја Правне службе о престанку важења дозволе за 

пружање медијске услуге ПМУ Megvajer d.o.o., Subotica – Lova Lova, сходно 

члану 89. став 1. тачка 3) Закона о електронским медијима и доношење 

одлуке;  

21. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на 

основу извршне исправе против Данило Савић пр, производно-трговинска 

услужна радња Октагон, Крушевац;  

22. Информација о достављању Плана пословања за 2022. годину са четвртом 

изменом, Плана пословања за 2022. годину са петом изменом, Записника са 
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треће и четврте седнице УО РТВ у 2022, Плана пословања за 2022. годину са 

шестом изменом, Финансијског извештаја РТВ за период јануар-јун 2022 и 

Записника са ванседничног изјашњавања УО РТВ у 2022. години;  

23. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе дозволе ПМУ РТВ-

МН Топлица д.о.о., Прокупље – ТВ 027-кабл, пре истека времена на које је 

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

24. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе дозволе ПМУ Радио 

телевизија Цариброд д.о.о., Димитровград – ТВ Цариброд-кабл, пре истека 

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

електронским медијима;  

25. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе дозволе ПМУ 

Софтић д.о.о., Тутун – Радио РС, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима;  

26. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе дозволе ПМУ On line 

TV prodaja d.o.o., Београд – Б 1-кабл, пре истека времена на које је издата 

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

27. Разматрање Извештаја са Завршне конференције о слободи изражавања и 

слободи медија у Југоисточној Европи 20. октобра 2022. године Будва, Црна 

Гора;  

28. Извештај са 18. пленарног састанак Европскe регулаторнe групe за 

аудиовизуелне медијске услуге (ЕРГА);  

 

• 

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног, председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а Савет једногласно усвојио допуњени дневни ред 240. редовне седнице. 

 

•  

2. Усвајање Записника са 239. редовне седнице Савета Регулатора одржане 

06.12.2022. године, Записника са 3. хитне седнице Савета одржане 

08.12.2022. године и Записника 4. хитне седнице Савета одржане 

22.12.2022. године;  

 

Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Записник са 239. редовне седнице Савета Регулатора одржане 

06.12.2022. године, Записник са 3. хитне седнице Савета одржане 08.12.2022. године и 

Записник 4. хитне седнице Савета одржане 22.12.2022. године. 

 

•  
3. Доношење одлуке о издавању дозвола за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за 

зону расподеле (allotment) Авала, а по расписаном Јавном конкурсу за 

издавање дозволa за пружање медијске услуге телевизијског емитовања 

путем терестричког дигиталног преноса за зону расподеле (allotment) 

Авала, објављеног у „Сл. гласник РС“, број 90/2022; 
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Председница Савета је у складу са Законом предложила формирање комисије 

која ће спровести гласање за доделу дозволе за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања путем терестричког дигиталног преноса за зону расподеле (allotment) Авала.  

 

За чланове комисије предложени су: 

 

1. Немања Тасић, члан Савета 

2. Вишња Аранђеловић, чланица Савета и 

3. Душица Недељковић, начелница правне службе 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета, Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Формира се комисија за спровођење гласања у следећем саставу: 

 

1. Немања Тасић, члан Савета 

2. Вишња Аранђеловић, чланица Савета и 

3. Душица Недељковић, начелница правне службе 

 

Након тога приступило се тајном гласању. Записник о већању и гласању налази 

се у прилогу Записника. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Уздаје се дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем 

терестричког дигиталног преноса за зону расподеле (allotment) Авала, а по расписаном 

Јавном конкурсу за издавање дозволa за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања путем терестричког дигиталног преноса за зону расподеле (allotment) Авала: 

 

1. ТВАВ-1/22 Радиодифузно предузеће СТУДИО Б д.о.о., Београд – ТВ Студио 

Б  

2. ТВАВ-2/22 UNA WORLD д.о.о., Београд – Уна 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Расписује се Jавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за зону расподеле 

(allotment) Авала (1 дозвола). 

Оглас објавити у службеном гласнику и интернет страници РЕМ-а. 

 

•  
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4. Доношење одлуке о издавању дозвола за пружање медијске услуге радија 

путем терестричког аналогног преноса на подручју региона – Град 

Београд, а по расписаном Јавном конкурсу за издавање дозвола за 

пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса 

на подручју региона – Град Београд, објављеног у „Сл. гласник РС“, број 

90/22; 

 

Председница Савета је у складу са Законом предложила формирање комисије 

која ће спровести гласање за доделу дозволе за пружање медијске услуге радија путем 

терестричког аналогног преноса на подручју региона – Град Београд.  

 

За чланове комисије предложени су: 

 

1. Немања Тасић, члан Савета 

2. Вишња Аранђеловић, чланица Савета и 

3. Душица Недељковић, начелница правне службе 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета, Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Формира се комисија за спровођење гласања у следећем саставу: 

 

1. Немања Тасић, члан Савета 

2. Вишња Аранђеловић, чланица Савета и 

3. Душица Недељковић, начелница правне службе 

 

Након тога приступило се тајном гласању. Записник о већању и гласању налази 

се у прилогу Записника. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге радија путем терестричког 

аналогног преноса на подручју региона – Град Београд, а по расписаном Јавном 

конкурсу за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија путем терестричког 

аналогног преноса на подручју региона – Град Београд: 

 

1. РБГ-1/22 Радиодифузно предузеће СТУДИО Б д.о.о., Београд - Радио Студио Б  

2. РБГ-2/22 Привредно друштво за радио дифузну делатност NAXI д.о.о., Београд - 

Naxi radio 96,9 

3. РБГ-4/22 РАДИО ТОП ФМ д.о.о. предузеће за радиодифузију, маркетинг и 

услуге, Београд - ТОП ФМ  

4. РБГ-5/22 Предузеће за радиодифузију и маркетинг NOSTALGIE PLUS 

KONCEPT д.о.о., Београд – Nostalgie 105,2 

5. РБГ-6/22 Предузеће за визуелне и пословне комуникације SPIRIT SOUND MFM 

д.о.о., Београд - Радио С4 102,2 
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6. РГБ-7/22 Радиодифузно друштво ПИНГВИН друштво са ограниченом 

одговорношћу, Београд - Радио С3 90,9 

7. РБГ-8/22 PINK MEDIA GROUP д.о.о., Београд - Радио Пинк 

8. РБГ-9/22 Привредно друштво БЕТА РАДИО д.о.о., Београд - Супер ФМ 

9. РБГ-10/22 СПОРТ РАДИО ФМ д..о.о., Београд - Welcome to fun radio 

10. РБГ-11/22 Предузеће за радиодифузну делатност и пружање услуга ТДИ РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о., Београд – Радио ТДИ 91,8 

11. РБГ-12/22 РАДИО НОВОСТИ д.о.о., Београд – Радио Новости 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Расписује се Jавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге 

радија путем терестричког аналогног преноса на подручју региона – Град Београд Бгр 9 

(1 дозвола). 

 

Оглас објавити у службеном гласнику и интернет страници РЕМ-а. 

 

•  
5. Разматрање Извештаја Финансијске службе о расподелу средстава 

резерви по Финансијском плану за 2022. годину и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Извештај Финансијске службе о расподелу средстава резерви по 

Финансијском плану за 2022. годину. 

 

•  

6. Разматрање извештаја Финансијске службе о измени Плана јавних 

набавки за 2022. годину и доношења одлуке;  

 

Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се измена Плана јавних набавки за 2022. годину. 

• 

7. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези емисије „Попадија“ емитовање у програму ПМУ Прва д.о.о., 

Београд – ТВ Прва и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 

 

• 

8. Разматрање пријаве ПМУ May Media д.о.о., Алексинац – RTV Bosphorus 

и Radio Bosphorus 97,6 о промени власничке структуре, сходно члану 105. 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност пружаоцу медијске услуге MAY MEDIA doo Aleksinac- RTV 

BOSPHORUS и RADIO BOSPHORUS 97,6 на планирану промену власничке структуре, 

тако што ће: оснивач г. Икре Шилик са 100% удела у укупном капиталу, пренети 100% 

удела на Media Advertising doo za marketing i propagandu Beograd (Zvezdara).  

 

Након промене, власничка структура пружаоца медијске услуге MAY MEDIA doo 

Aleksinac- RTV BOSPHORUS ће бити следећа: Media Advertising doo za marketing i 

propagandu Beograd (Zvezdara) са 100% удела у капиталу наведеног друштва. 

 

• 

9. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Радио телевизија 

Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Радио телевизија ПРИМА 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ д.о.о. Бајина Башта којим ће обавестити истог да је према одредби 

из члана 105. став 1. Закона о електронским медијима ("Службени гласник РС", бр. 

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

структуре у основном капиталу (промена оснивача или промена висибне учешћа 

оснивача у капиталу), претходно пријави Регулатору у писменој форми. Савет 

Регулатора ће убудуће, у случају непријављивања промене власничке структуре 

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

електронским медијима. 

 

• 

10. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Радио Рубин 

д.о.о., Крушевац – Рубин радио 92,2 и доношење одлуке;  

 

Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 
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Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре Радио Рубин д.о.о. из Крушевца – Рубин радио 92,2 која би била извршена 

тако што би његов досадашњи оснивач Милош Милошевић пренео целокупан свој 

оснивачки удео у висини од 100% у капиталу друштва на Владана Гашића, неће настати 

стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

• 

11. Доношење одлуке по захтеву ПМУ Добрила Војнић пр производња 

телевизијског програма Н плус продукција, Смедерево – Fin Radio за 

брисање из Регистра медијских услуга, сходно члану 74. став 1. тачка 2) 

Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Избрисати из Регистра медијских услуга пружалаца који медијске услуге пружају 

искључиво путем глобалне информатичке мреже, пружаоца медијске услуге радија, 

Добрила Војнић пр производња телевизијског програма Н плус продукција, Смедерево 

– Fin Radio, сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима. 

 

• 

12. Разматрање захтева подносиоца РТВ М д.о.о., Књажевац – ТВ М за упис 

у Регистар медијских услуга, сходно члану 74. став 1. тачка 2) Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Уписује се у Регистар медијских услуга пружаоца који медијске услуге пружају 

искључиво путем глобалне информатичке мреже, подносилац захтева РТВ М д.о.о., 

Књажевац, Насеље Главичица – ТВ М, сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о 

електронским медијима. 

 

• 

13. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Јелена Спирић пр Видео продукција Данкос плус, Косовска 

Митровица – Телевизија Данкос плус; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 
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УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) 

пружаоцу медијске услуге К496: Јелена Спирић ПР Видео продукција „Данкос плус“ из 

Косовске Митровице, ул. Сутјеска бр.70б – Телевизија Данкос плус, МБ 63643718 почев 

од 26.12.2022. године, у износу од 594.082,50 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 49.506,87 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. 

 

• 

14. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд – Insta TV; 

 

 Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) 

пружаоцу медијске услуге К506: „PINK MEDIA GROUP“ д.о.о. из Београда, ул. 

Незнаног јунака бр. 1 – INSTA TV, МБ 06908381 почев од 26.12. 2022. године, у износу 

од 436.547,18 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 36.378,93 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. 

 

• 

15. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде  

ПМУ NS Vid Media д.о.о., Нови Сад – Радио Сомбор 97,5;  

 

Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење: 

 

УТВРЂУЈЕ висина годишње накнаде за коју је дужан да плаћа пружалац медијске 

услуге „NS VID MEDIA“ д.о.о. из Новог Сада, ул. Пастерова бр.18 –Радио Сомбор 97,5, 
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МБ 21036943, за право на пружање медијске услуге радија, стечено на основу издате 

дозволе за пружање медијске услуге број 569/2022, у укупном износу од 42.727,84 

динара. 

 

Пружалац медијске услуге из става 1. изреке је дужан да, под претњом принудног 

извршења, плати за првих шест месеци пружања медијске услуге ½ годишње накнаде за 

пружање медијске услуге из става1. изреке решења, умањену за износ депозита, тако да 

је потребно да уплати износ од 10.682,92 динара у року од осам (8) дана од дана пријема 

дозволе за пружање медијске услуге и овог решења, на рачун Регулаторног тела за 

електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања: Уплата шестомесечне 

наканаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог решења. 

 

Пружалац медијске услуге из става 1. изреке дужан је да, под претњом принудног 

извршења почев од 01.01.2023. године, плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде 

за пружање медијске услуге из става 1. изреке решења, и то у износу од 3.560,65 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. 

 

•  

16. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Centro-scena д.о.о., Београд – Euro Cinema 1;  

 

Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) 

пружаоцу медијске услуге К508: „Centro-scena“ предузеће за посредовање и 

организацију у сценско-музичким делатностима, маркетинг д.о.о. из Београда, ул. 

Светогорска бр. 4 – Euro Cinema 1, МБ 06001599 почев од 26.12. 2022. године, у износу 

од 381.766,48 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 31.813,87 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. 

 

• 

17. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Centro-scena д.о.о., Београд – Euro Cinema 2; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) 

пружаоцу медијске услуге К509: „Centro-scena“ предузеће за посредовање и 

организацију у сценско-музичким делатностима, маркетинг д.о.о. из Београда, ул. 

Светогорска бр. 4 – Euro Cinema 2, МБ 06001599 почев од 26.12.2022. године, у износу 

од 381.766,48 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 31.813,87 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. 

 

• 

18. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Centro-scena д.о.о., Београд – Euro Cinema 3; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) 

пружаоцу медијске услуге К510: „Centro-scena“ предузеће за посредовање и 

организацију у сценско-музичким делатностима, маркетинг д.о.о. из Београда, ул. 

Светогорска бр. 4 – Euro Cinema 3, МБ 06001599 почев од 26.12. 2022. године, у износу 

од 381.766,48 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 31.813,87 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. 

 

• 

19. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Centro-scena д.о.о., Београд – Euro Cinema 4; 
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Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) 

пружаоцу медијске услуге К511: „Centro-scena“ предузеће за посредовање и 

организацију у сценско-музичким делатностима, маркетинг д.о.о. из Београда, ул. 

Светогорска бр. 4 – Euro Cinema 4, МБ 06001599 почев од 26.12.2022. године, у износу 

од 381.766,48 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 31.813,87 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. 

 

• 

20. Разматрање извештаја Правне службе о престанку важења дозволе за 

пружање медијске услуге ПМУ Megvajer d.o.o., Subotica – Lova Lova, 

сходно члану 89. став 1. тачка 3) Закона о електронским медијима и 

доношење одлуке; 

  

 Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге, бр. К 502 

од 28.06.2022. године, пружаоцу медијске услуге Megvajer d.o.o. za marketing i trgovinu 

Subotica– Lova Lova, сходно члану 89. став 1. тачка 3. Закона о електронским медијима.  

 

Да се представник пружаоца медијске услуге Megvajer d.o.o. za marketing i 

trgovinu Subotica– Lova Lova позове на седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о 

чињеници која је била основ за покретање поступка. 

 

• 

21. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на 

основу извршне исправе против Данило Савић ПР, производно-

трговинска услужна радња Октагон, Крушевац;  

 

Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 
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Подноси се предлог за извршење на основу судске одлуке, односно пресуде 

Привредног суда у Краљеву П. бр. 685/21 од 23.03.2022. године, против Данило Савић 

ПР, производно-трговинска услужна радња „Октагон“, Крушевац. 

 

•  

22. Информација о достављању Плана пословања за 2022. годину са 

четвртом изменом, Плана пословања за 2022. годину са петом изменом, 

Записника са треће и четврте седнице УО РТВ у 2022, Плана пословања 

за 2022. годину са шестом изменом, Финансијског извештаја РТВ за 

период јануар-јун 2022 и Записника са ванседничног изјашњавања УО 

РТВ у 2022. години;  

 

Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом. 

 

• 

23. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе дозволе ПМУ 

РТВ-МН Топлица д.о.о., Прокупље – ТВ 027-кабл, пре истека времена на 

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

медијима; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

• 

24. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе дозволе ПМУ 

Радио телевизија Цариброд д.о.о., Димитровград – ТВ Цариброд-кабл, 

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

Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

• 

25. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе дозволе ПМУ 

Софтић д.о.о., Тутун – Радио РС, због постојања разлога из члана 89. став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 
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Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

• 

26. Доношење одлуке у поступку Доношење одлуке у поступку престанка 

важења дозволе дозволе ПМУ On line TV prodaja d.o.o., Београд – Б1-

кабл, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима; 

  

Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

• 

27. Разматрање Извештаја са Завршне конференције о слободи изражавања 

и слободи медија у Југоисточној Европи 20. октобра 2022. године Будва, 

Црна Гора;  

 

Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем. 

 

• 

28. Извештај са 18. пленарног састанак Европскe регулаторнe групe за 

аудиовизуелне медијске услуге (ЕРГА); 

Након спроведене дискусије председница Савета Регулатора Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем. 

 

Саставни део овог Записника је Записник о већању и гласању и гласачки листићи 

 

Седница завршена у 13 часова. 

 

 

Записник сачинила: 

Секретар канцеларије Савета 
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ДРАГАНА ТАЉИЋ 

 ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

ОЛИВЕРА ЗЕКИЋ 


