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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 344. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 10.07.2019. године, са почетком у 13.30 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. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио Брег 

д.о.о. Тител - Радио Брег, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа за 

информисање и трговину Мега друштво са ограниченом одговорношћу Инђија - 

Радио Мега 89,2, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Duga Sky RTV 

Duga д.о.о. Пожаревац - Радио Дуга 90,1, за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске Радио Епархије 

сремске Рума - Радио Српски Сион, за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

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

услуге радија за Миле Влаисављевић предузетник, Занатска радња Столар 

дрводеља Крагујевац - Радио Левач 90,3; 
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7. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге телевизијског емитовања за Радио телевизија Шумадија д.о.о. 

Аранђеловац-РТВ Шумадија; 

8. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Удружење грађана НС плус, Нови 

Сад, број 05-1993/18/19-10, за издавање дозволе за пружање терестријалне 

медијске услуге радија Радију НС Плус 105,2; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 344. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио Брег 

д.о.о. Тител - Радио Брег, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

за информисање и трговину Мега друштво са ограниченом одговорношћу 

Инђија - Радио Мега 89,2, за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Duga Sky 

RTV Duga д.о.о. Пожаревац - Радио Дуга 90,1, за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима; 

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске Радио Епархије 

сремске Рума - Радио Српски Сион, за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

6. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге радија за Миле Влаисављевић предузетник, Занатска 

радња Столар дрводеља Крагујевац - Радио Левач 90.3; 

7. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања за Радио телевизија Шумадија 

д.о.о. Аранђеловац - РТВ Шумадија; 

8. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Удружење грађана НС плус, 

Нови Сад, број 05-1993/18/19-10, за издавање дозволе за пружање 

терестријалне медијске услуге радија Радију НС Плус 105,2; 

 

 
 

2. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио Брег 

д.о.о. Тител-Радио Брег, за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге 

Радио Брег д.о.о. Тител - Радио Брег. 

 

 
 

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузећа 

за информисање и трговину Мега друштво са ограниченом одговорношћу 

Инђија-Радио Мега 89,2, за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге 

Предузеће за информисање и трговину Мега друштво са ограниченом одговорношћу 

Инђија - Радио Мега 89,2. 

 

Упутити допис пму да мора да усклади свој програм са важећим законским 

одредбама. 

 

 
 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Duga Sky 

RTV Duga д.о.о. Пожаревац - Радио Дуга 90,1, за продужење дозволе за 

пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 
Продужава се дозвола за пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге 

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

 

 

 

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске Радио Епархије 

сремске Рума - Радио Српски Сион, за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге 

Радио Епархије сремске Рума - Радио Српски Сион. 
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6. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге радија за Миле Влаисављевић предузетник, Занатска 

радња Столар дрводеља Крагујевац - Радио Левач 90.3;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге радија 

коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге Миле Влаисављевић предузетник, 

Занатска радња Столар дрводеља Крагујевац - Радио Левач 90.3, МБ 61259813, бр. 

Дозволе за пружање медијске услуге 544/2019, почев од 10.07. 2019. године па убудуће 

док за то постоје законски услови, у укупном износу од 4.253,00 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 1.063,50 динара у року од осам 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 

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

 

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

почев од 10.07.2019. године плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање 

медијске услуге из става 1. изреке решења, и то у износу од 354,42 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. 

 

 

 

7. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања за Радио телевизија Шумадија 

д.о.о. Аранђеловац - РТВ Шумадија;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге „Радио 

телевизија Шумадија д.о.о. Аранђеловац - РТВ Шумадија, МБ 07122802, бр. Дозволе за 

пружање медијске услуге 545/2019, за зону покривања Рудник-Црни врх, почев од 

10.07.2019. године па убудуће док за то постоје законски услови, у укупном износу од 

3.700.664,01 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 
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медијске услуге из става 1. изреке решења,умањену за износ депозита, и то у укупном 

износу од 925.166,01 динара у року од осам 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 накнаде за пружање 

медијске услуге и позивом на број овог решења.  

 

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

почев од 10.07..2019. године плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за 

пружање медијске услуге из става 1. изреке решења, и то у износу од 308.388,67 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. 

 

 
 

8. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Удружење грађана НС плус 

Нови Сад, број 05-1993/18/19-10, за издавање дозволе за пружање 

терестријалне медијске услуге радија Радију НС Плус 105,2;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев Удружења грађана НС плус из Новог Сада. 

 

Упути допис Рателу за издавање нове дозволе за коришћење радио-фреквенције. 

 

 

Седница завршена у 14 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


