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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 334. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 09.04.2019. године, са почетком у 14 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. мр. Горана Пековић, члан Савета 

5. Ђорђe Возаревић, члан Савета 

6. Радојe Кујовић, 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. Саопштење поводом текста „Савет РЕМ-а игнорисао налазе својих служби да 

оправда кампање Пинка и Студија Б“ објављеног на интернет порталу 

www.cins.rs; 

3. Доношење одлуке о измени плана набавки за 2019.годину у оквиру набавки на 

које се закон не примењује; 

4. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва 

са ограниченом одговорношћу Радио Срем из Сремске Митровице, ул. Стари 

Шор бр. 37 - Радио Срем 102,7 за издавање сагласности на акт о преносу 

дозволе; 

5. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. K411 од 

26.12.2018. године за пружање медијске услуге издате на основу захтева TV 

Channels Production d.o.o., Beograd-Zvezdara, ул. Светог Николе бр. 51, Београд - 

STARTV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима; 

6. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. K413 од 

26.12.2018. године за пружање медијске услуге издате на основу захтева TV 

Channels Production d.o.o., Beograd-Zvezdara, ул. Светог Николе бр. 51, Београд - 

http://www.cins.rs/
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STARPLUSTV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским 

медијима; 

7. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. K412 од 

26.12.2018. године за пружање медијске услуге издате на основу захтева TV 

Channels Production d.o.o., Beograd-Zvezdara, ул. Светог Николе бр. 51, Београд- 

SUPERSTARTV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским 

медијима; 

8. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd (Stari grad), ул. 

Високог Стевана бр. 38 - StarTV, бр. 05-594/19 од 05.02.2019. године, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима; 

9. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd (Stari grad), ул. 

Високог Стевана бр. 38 - Star TV Plus, бр. 05-593/19 од 05.04.2019. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

10. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd (Stari grad), ул. 

Високог Стевана бр. 38 - Super Star TV, бр. 05-595/19 од 05.02.2019. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

11. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. 

К409: „MCBoxs“ д.о.о. из Новог Сада, Булевар Михајла Пупина 6 - Music Box 

LALA TV; 

12. Информација са Oсме седнице међувладиног Мешовитог одбора Републике 

Србије и Републике Хрватске за националне мањине одржане 12.03.2019 -

13.03.2019. године у Загребу и Пакрацу; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 334. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда;  

2. Саопштење поводом текста „Савет РЕМ-а игнорисао налазе својих служби 

да оправда кампање Пинка и Студија Б“ објављеног на интернет порталу 

www.cins.rs; 

3. Доношење одлуке о измени плана набавки за 2019.годину у оквиру набавки 

на које се закон не примењује; 

4. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Друштва са ограниченом одговорношћу Радио Срем из Сремске 

http://www.cins.rs/
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Митровице, ул. Стари Шор бр. 37 - Радио Срем 102,7 за издавање 

сагласности на акт о преносу дозволе; 

5. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. K411 

од 26.12.2018. године за пружање медијске услуге издате на основу захтева 

TV Channels Production d.o.o., Beograd-Zvezdara, ул. Светог Николе бр. 51, 

Београд- STARTV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским 

медијима; 

6. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. K413 

од 26.12.2018. године за пружање медијске услуге издате на основу захтева 

TV Channels Production d.o.o., Beograd-Zvezdara, ул. Светог Николе бр. 51, 

Београд- STARPLUSTV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о 

електронским медијима; 

7. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. K412 

од 26.12.2018. године за пружање медијске услуге издате на основу захтева 

TV Channels Production d.o.o., Beograd-Zvezdara, ул. Светог Николе бр. 51, 

Београд - SUPERSTARTV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о 

електронским медијима; 

8. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd (Stari grad), ул. 

Високог Стевана бр. 38 - StarTV, бр. 05-594/19 од 05.02.2019. године, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима; 

9. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd (Stari grad), ул. 

Високог Стевана бр. 38 - Star TV Plus, бр. 05-593/19 од 05.04.2019. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

10. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd (Stari grad), ул. 

Високог Стевана бр. 38 – Super Star TV, бр. 05-595/19 од 05.02.2019. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

11. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга 

бр. К409: „MCBoxs“ д.о.о. из Новог Сада, Булевар Михајла Пупина 6 - Music 

Box LALA TV; 

12. Информација са Oсме седнице међувладиног Мешовитог одбора Републике 

Србије и Републике Хрватске за националне мањине одржане 12.03.2019. -

13.03.2019. године у Загребу и Пакрацу; 

 

 
 

2. Саопштење поводом текста „Савет РЕМ-а игнорисао налазе својих служби 

да оправда кампање Пинка и Студија Б“ објављеног на интернет порталу 

www.cins.rs;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

http://www.cins.rs/


4 
 

О Д Л У К У 

 

Издаје се саопштење: 

 

Поштоване госпође и господо из ЦИНС-а,  

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије апсолутно дели вашу забринутост за 

госпођу Тамару Скроза, њено здравље и здравље њене породице, којом сте и почели 

текст: „Савет РЕМ игнорисао налазе својих служби да оправда Пинк и Студио Б”. 

 

Пошто се бавимо медијима, и има нас и те струке, сматрамо да непријатности и страх 

које је госпођа Скроза осетила и заслужују солидарност коју сте великодушно исказали. 

 

Опет, не можемо да вас не питамо - а шта је са непријатношћу и страхом који би могли 

да осете људи у РЕМ-у, када ви објавите фалсификат, то јест извештај који не постоји? 

 

Једини извештај стручних служби РЕМ-а, сачињен поводом догађаја које сте поменули, 

потписан је и заведен 21.03.2018. године, под редним бројем: 07-220/18-72, и у њему 

нема ничега од онога што сте навели, па ни тврдњи да је, у случају госпође Скроза, 

прекршен закон. 

 

Савет РЕМ-а не само да није игнорисао тај извештај, него је по њему и поступио. 

 

Извештај који сте ви објавили је, дакле, фалсификат, и да сте се сетили да се обратите 

РЕМ-у и затражите, на шта имате право, извештај, добили бисте га, и сами бисте могли 

да га упоредите са урадком који сте тако громогласно објавили. 

 

Не знамо одакле вам, не знамо ко вам га је и зашто сачинио, али врло добро знамо да то 

није валидан извештај наше стручне службе. 

 

Наш је заведен, потписан и све време је био јаван и доступан, пошто РЕМ нема, нити ће 

имати, никакве “тајне извештаје”. 

 

Не знамо како ћете објаснити овај фалсификат, а још мање трапави покушај да се 

укључите у кампању коју против РЕМ-а воде политички субјекти, али се надамо да ћете 

бити довољно поштени да то не називате новинарством, пошто то свакако није. 

 

Када је реч о изјавама бивших чланова РЕМ-а, суздржаћемо се од било каквог 

коментара, осим напомене да је господина Вељковића, у РЕМ, убацио баш Драган 

Ђилас, ваљда да допринесе независности регулаторног тела. 

 

На крају, онај детаљ о страху и непријатности, слободно заборавите. Страх због 

фалсификата, непознавања и погрешних тумачења закона, и лоших кампања, одавно 

више не осећамо, а непријатност остављамо вама. 

 

Ако сте у стању за то, бар онолико колико сте били у стању да измислите непостојећи 

извештај. 

 

У прилогу вам достављамо и једини постојећи извештај наше стручне службе. Заведен 

и потписан. 
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Савет РЕМ-а 

 

 

3. Доношење одлуке о измени плана набавки за 2019.годину у оквиру набавки 

на које се закон не примењује;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се измена Плана набавки за 2019. годину. 

 

 

 

4. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге 

Друштва са ограниченом одговорношћу Радио Срем из Сремске 

Митровице, ул. Стари Шор бр. 37 - Радио Срем 102,7 за издавање 

сагласности на акт о преносу дозволе;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на Нацрт Уговора о издвајању уз припајање од 15.03.2019. године на 

основу кога би се извршио пренос дозволе Регулаторног тела за електронске медије за 

пружање медијске услуге радија број 74/2007-9 од 01.07.2018. године са имаоца дозволе 

Друштво са ограниченом одговорношћу Радио Срем из Сремске Митровице, ул. Стари 

Шор бр. 37 - Радио Срем 102,7 на друштво стицаоца РТВ Продукција С.И.С. д.о.о. 

Рума, улица Главна 172а, ПИБ 111194317, МБ 21439703. 

 

 

 

5. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. K411 

од 26.12.2018. године за пружање медијске услуге издате на основу захтева 

TV Channels Production d.o.o., Beograd-Zvezdara, ул. Светог Николе бр. 51, 

Београд - STARTV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским 

медијима;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола Регулаторног тела за електронске медије за пружање медијске 

услуге бр. 411 од 26.12.2018. године, пружаоцу аудио-визуелне медијске услуге TV 

Channels Production d.o.o., Beograd-Zvezdara, ул. Светог Николе бр. 51, Београд - 

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

о електронских медија. 
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Бришe се дозволa за пружање медијске услуге из става 1. изреке овог решења из 

Регистра медијских услуга. 

 

 

 

6. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. K413 

од 26.12.2018. године за пружање медијске услуге издате на основу захтева 

TV Channels Production d.o.o., Beograd-Zvezdara, ул. Светог Николе бр. 51, 

Београд - STARPLUSTV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о 

електронским медијима;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола Регулаторног тела за електронске медије за пружање медијске 

услуге бр. 413 од 26.12.2018. године, пружаоцу аудио-визуелне медијске услуге TV 

Channels Production d.o.o., Beograd-Zvezdara, ул. Светог Николе бр. 51, Београд - 

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

Закона о електронских медија. 

 

Бришe се дозволa за пружање медијске услуге из става 1. изреке овог решења из 

Регистра медијских услуга. 

 

 

 

7. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. K412 

од 26.12.2018. године за пружање медијске услуге издате на основу захтева 

TV Channels Production d.o.o., Beograd-Zvezdara, ул. Светог Николе бр. 51, 

Београд - SUPERSTARTV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о 

електронским медијима;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола Регулаторног тела за електронске медије за пружање медијске 

услуге бр. 412 од 26.12.2018. године, пружаоцу аудио-визуелне медијске услуге TV 

Channels Production d.o.o., Beograd-Zvezdara, ул. Светог Николе бр. 51, Београд - 

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

Закона о електронских медија. 

 

Бришe се дозволa за пружање медијске услуге из става 1. изреке овог решења из 

Регистра медијских услуга. 
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8. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd (Stari grad), ул. 

Високог Стевана бр. 38 - StarTV, бр. 05-594/19 од 05.02.2019. године, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Društvo za 

telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd (Stari grad), ул. Високог Стевана бр. 38 - 

StarTV, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 

9. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd (Stari grad), ул. 

Високог Стевана бр. 38 - Star TV Plus, бр. 05-593/19 од 05.04.2019. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Društvo za 

telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd (Stari grad), ул. Високог Стевана бр. 38 - Star 

TV Plus, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 

 

10. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу 

захтева Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd (Stari grad), ул. 

Високог Стевана бр. 38 - Super Star TV, бр. 05-595/19 од 05.02.2019. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Društvo za 

telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd (Stari grad), ул. Високог Стевана бр. 38 - Super 

Star TV, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 
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11. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга 

бр. К409: „MCBoxs“ д.о.о. из Новог Сада, Булевар Михајла Пупина 6 - Music 

Box Lala TV;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије путем 

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

пружаоцу медијске услуге : „MCBoxs“ д.о.о. из Новог Сада, Булевар Михајла Пупина 6 

- Music Box Lala TV , МБ 20847689, почев од..... ,у износу од 14.175,05 динара. 

 

 

 

12. Информација са Oсме седнице међувладиног Мешовитог одбора Републике 

Србије и Републике Хрватске за националне мањине одржане 12.03.2019. -

13.03.2019. године у Загребу и Пакрацу;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови савета упознати а Информацијом. 

 

 

Седница завршена у 14:30 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


