
 

Трг Николе Пашића 5 – 11000 Беград – Србија – тел: 011/2028 700, 011/3033 245 – факс: 011/2028 745 

www.rra.org.rs – e-mail: office@rra.org.rs – ПИБ: 102945724 – Матични број: 17488554 

 

Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 346. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 30.07.2019. године, са почетком у 14,00 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. Горан Пековић, члан Савета 

5. Ђорђe Возаревић, члан Савета 

6. Радојe Кујовић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Јелена Коло, координатор за међународне односе. 

 

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. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге 

бр. К 209-4 издате на основу захтева пружаоца медијске услуге R Media Group  

д.о.о. Београд-Стари Град, ул. Француска 14 – Агро ТВ, сходно члану 89. став 1. 

тачка 1) Закона о електронским медијима; 

3. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге 

бр. K 210-4 издате на основу захтева пружаоца медијске услуге R Media Group  

д.о.о. Београд-Стари Град, ул. Француска 14 – Женска ТВ, сходно члану 89. став 

1. тачка 1) Закона о електронским медијима; 

4. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге 

бр. K 212-3 од 28.09.2015. године издате на основу захтева пружаоца медијске 

услуге R Media Group  д.о.о. Београд-Стари Град, ул. Француска 14 – Replay TV, 

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

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

захтева Друштва за телекомуникације HD WIN д.о.о, Београд – Агро ТВ, сходно 

члану 83. Закона о електронским медијима; 

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

захтева Друштва за телекомуникације HD WIN д.о.о, Београд – Женска ТВ, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

7. Разматрање и доношење одлуке у поступку укидања решења број 05-366/19-5 од 

22.04.2019. године о издавању сагласности на планирану промену власничке 
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структуре  пружаоца медијске услуге Предузећа за производњу, промет и услуге 

Клик Комерц д.о.о. Ариље, ул. Војводе Мишића бр.38 - ТВ Клик; 

8. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске Предузећа за 

производњу, промет и услуге Клик Комерц д.о.о. Ариље, ул. Војводе Мишића 

бр.38 - ТВ Клик; 

9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Удружењa 

грађана НС плус Нови Сад, улица Змај Јовина бр. 26 – Радио НС плус 105,2 за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге, у складу са чланом 88. став 2. 

Закона о електронским медијима; 

10. Обавештење о промени власничке структуре и разматрање и доношење одлуке у 

поступку давања сагласности на промену скраћеног идентификационог знака 

пружаоца медијске услуге Удружења за информисање путем електронских и 

принтаних медија Ром прес, ул. Џона Кенедија бр. 51/3, Београд (Нови Београд) 

- ТВ Ром; 

11. Извештај за Савет о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код 

комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са дозволом за пружање 

медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-Телевизија Србије 

(РТС) за јун 2019; 

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Градска М телевизија д.о.о. – Градска М Телевизија - кабл. из Сремске 

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

8) Закона о електронским медијима; 

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Предузеће за производњу, промет и услуге М о.д. – Радио Фокус Плус 101,7 из 

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

Закона о електронским медијима; 

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

ГМЦ траде д.о.о. – Радио Гем из Лазаревца, пре истека времена на које је издата 

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

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Santos-comerce д.о.о. – Радио Сантос 105,9 из Зрењанина, пре истека времена на 

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

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

услуге за имоца дозволе за пружање медијске услуге бр. 548/2019,  Новосадска 

ТВ д.о.о. из Новог Сада, Трг Слободе 3/III-Војвођанска ТВ; 

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

услуге за  Зона Плус д.о.о. из Ниша, Бранка Радичевића 30-Зона Плус 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 346. ванредне седнице. 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К 209-4 издате на основу захтева пружаоца медијске услуге R 
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Media Group  д.о.о. Београд-Стари Град, ул. Француска 14 – Агро ТВ, 

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

3. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. K 210-4 издате на основу захтева пружаоца медијске услуге R 

Media Group  д.о.о. Београд-Стари Град, ул. Француска 14 – Женска ТВ, 

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

4. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. K 212-3 од 28.09.2015. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге R Media Group  д.о.о. Београд-Стари Град, ул. Француска 

14 – Replay TV, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским 

медијима; 

5. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске  услуге на 

основу захтева Друштва за телекомуникације HD WIN д.о.о, Београд – Агро 

ТВ, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

6. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске  услуге на 

основу захтева Друштва за телекомуникације HD WIN д.о.о, Београд – 

Женска ТВ, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

7. Разматрање и доношење одлуке у поступку укидања решења број 05-366/19-

5 од 22.04.2019. године о издавању сагласности на планирану промену 

власничке структуре  пружаоца медијске услуге Предузећа за производњу, 

промет и услуге Клик Комерц д.о.о. Ариље, ул. Војводе Мишића бр.38 - ТВ 

Клик; 

8. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске Предузећа 

за производњу, промет и услуге Клик Комерц д.о.о. Ариље, ул. Војводе 

Мишића бр.38 - ТВ Клик; 

9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Удружењa 

грађана НС плус Нови Сад, улица Змај Јовина бр. 26 – Радио НС плус 105,2 

за продужење дозволе за пружање медијске услуге, у складу са чланом 88. 

став 2. Закона о електронским медијима; 

10. Обавештење о промени власничке структуре и разматрање и доношење 

одлуке у поступку давања сагласности на промену скраћеног 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Удружења за 

информисање путем електронских и принтаних медија Ром прес, ул. Џона 

Кенедија бр. 51/3, Београд (Нови Београд) - ТВ Ром; 

11. Извештај за Савет о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању 

код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са дозволом за 

пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-

Телевизија Србије (РТС) за јун 2019; 

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Градска М телевизија д.о.о. – Градска М Телевизија - кабл. из Сремске 

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

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Предузеће за производњу, промет и услуге М о.д. – Радио Фокус Плус 101,7 

из Врања, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

ГМЦ траде д.о.о. – Радио Гем из Лазаревца, пре истека времена на које је 

издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 
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15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Santos-comerce д.о.о. – Радио Сантос 105,9 из Зрењанина, пре истека 

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

електронским медијима; 

16. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге за имоца дозволе за пружање медијске услуге бр. 548/2019,  

Новосадска ТВ д.о.о. из Новог Сада, Трг Слободе 3/III - Војвођанска ТВ; 

17. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге за  Зона Плус д.о.о. из Ниша, Бранка Радичевића 30-Зона 

Плус 

 

 
 

2. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. К 209-4 издате на основу захтева пружаоца медијске услуге R 

MEDIA GROUP  d.o.o., Београд-Стари Град, ул. Француска 14, Београд– 

Агро ТВ, 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 број К209-4 од 23.01.2018. године издата пружаоцу аудио-визуелне 

медијске услуге R Media Group  д.о.о. Београд-Стари Град, ул. Француска 14 – Агро ТВ 

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

електронским медијима.    

Брише се дозвола за пружање медијске услуге из става 1. изреке овог решења из 

Регистра медијских услуга. 

Укида се привремено решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број 

КН/209-1342/17 од 21.04.2017. године. 

Налаже се пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења да одмах по 

пријему овог решења, под претњом принудног извршења, обустави пружање медијске 

услуге чије је право на пружање стекао издавањем дозволе из става 1. изреке.   

                                                   

 

 

3. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. K 210-4 издате на основу захтева пружаоца медијске услуге R 

Media Group  д.о.о. Београд-Стари Град, ул. Француска 14 – Женска ТВ, 

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 број К210-5 од 19.07.2019. године издата пружаоцу аудио-визуелне 

медијске услуге R Media Group  д.о.о. Београд-Стари Град, ул. Француска 14 – Женска 
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ТВ пре истека времена на који је издата, сходно члану члану 89. став 1. тачка 1) Закона 

о електронским медијима. 

Брише се дозвола за пружање медијске услуге из става 1. изреке овог решења из 

Регистра медијских услуга. 

Укида се привремено решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број 

КН/210-1349/17 од 21.04.2017. године. 

Налаже се пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења да одмах по 

пријему овог решења, под претњом принудног извршења, обустави пружање медијске 

услуге чије је право на пружање стекао издавањем дозволе из става 1. изреке.   

 

 
 

4. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске 

услуге бр. K 212-3 од 28.09.2015. године издате на основу захтева пружаоца 

медијске услуге R Media Group  д.о.о. Београд-Стари Град, ул. Француска 

14 – Replay TV, 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 за пружање медијске услуге број К212-3 од 28.09.2015. 

године издата на основу захтева пружаоца медијске услуге R Media Group  д.о.о. 

Београд-Стари Град, ул. Француска 14 – Replay TV пре истека времена на који је 

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

Брише се дозвола за пружање медијске услуге из става 1. изреке овог решења из 

Регистра медијских услуга. 

Укида се привремено решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број 

КN/212-1338/17 о утврђивању висине накнаде за пружање медијске услуге. 

Налаже се пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења да одмах по 

пријему овог решења, обустави пружање медијске услуге на подручју за које му је 

издата дозвола из става 1. изреке, под претњом принудног извршења. 

 

 

 

5. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске  услуге на 

основу захтева Друштва за телекомуникације HD WIN д.о.о, Београд – Агро 

ТВ, 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 Друштву за телекомуникације 

HD WIN д.о.о, Београд - Агро ТВ, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

 
 



6 
 

6. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске  услуге на 

основу захтева Друштва за телекомуникације HD WIN д.о.о, Београд – 

АГРО ТВ, 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 Друштву за телекомуникације 

HD WIN д.о.о, Београд - Женска ТВ, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

 

 
 

7. Разматрање и доношење одлуке у поступку укидања решења број 05-366/19-

5 од 22.04.2019. године о издавању сагласности на планирану промену 

власничке структуре  пружаоца медијске услуге Предузећа за производњу, 

промет и услуге Клик Комерц д.о.о. Ариље, ул. Војводе Мишића бр.38 - ТВ 

Клик; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Укида се решење Савета РЕМ број 05-366/19-5 од 22.04.2019. године о издавању 

сагласности на планирану промену власничке структуре  пружаоца медијске услуге 

Предузећа за производњу, промет и услуге Клик Комерц д.о.о. Ариље, ул. Војводе 

Мишића бр.38 - ТВ Клик. 

 

 

 

8. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске Предузећа 

за производњу, промет и услуге Клик Комерц д.о.о. Ариље, ул. Војводе 

Мишића бр.38 - ТВ Клик; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно констатовали да су 

упознати са обавештењем о промени власничке структуре наведеног ПМУ и донели су  

 

О Д Л У К У 

 

Упути допис пружаоцу медијске услуге Предузећа за производњу, промет и 

услуге Клик Комерц д.о.о. Ариље, ул. Војводе Мишића бр. 38 - ТВ Клик којим ће 

обавестити истог да је према одредби из члана 105. став 1. Закона о електронским 

медијима ("Сл. 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, поднети захтев за покретање прекршајног поступка и 

покренути поступак изрицања мера у складу са чланом 24. став 3.  и члана 28. Закона о 

електронским медијима  
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9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Удружењa 

грађана НС плус Нови Сад, улица Змај Јовина бр. 26 – Радио НС плус 105,2 

за продужење дозволе за пружање медијске услуге, у складу са чланом 88. 

став 2. 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 Удружењу грађана НС плус 

Нови Сад, улица Змај Јовина бр. 26 – Радио НС плус 105,2, у складу са чланом 88. став 

2. Закона о електронским медијима. 

О Д Л У К У 

 

Наставити са надзором над програмом ПМУ Удружење грађана НС плус Нови 

Сад, улица Змај Јовина бр. 26 – Радио НС плус 105,2. 

 

 

 

10. Обавештење о промени власничке структуре и разматрање и доношење 

одлуке у поступку давања сагласности на промену скраћеног 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Удружења за 

информисање путем електронских и принтаних медија Ром прес, ул. Џона 

Кенедија бр. 51/3, Београд (Нови Београд) - ТВ Ром; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 
 

Усваја се захтев за промену скраћеног идентификационог знака пружаоца 

медијске услуге Удружења за информисање путем електронских и принтаних медија 

„Ром прес“, ул. Џона Кенедија бр. 51/3, Београд (Нови Београд), у нови скраћени 

идентификациони знак Инфо 24. 

 

О Д Л У К У 
 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Удружењу за информисање путем 

електронских и принтаних медија Ром прес, ул. Џона Кенедија бр. 51/3, Београд (Нови 

Београд), којим ће обавестити истог да је према одредби из члана 105. став 1. Закона о 

електронским медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/2014 и 06/16), 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. 
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11. Извештај за Савет о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању 

код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са дозволом за 

пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-

Телевизија Србије (РТС) за јун 2019; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 
 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против ТВ Пинк, О2 ТВ, 

Хепи и Прва ТВ. 

 

 
 

12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Градска М телевизија д.о.о. – Градска М Телевизија-кабл. из Сремске 

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

тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 
 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Градска 

М телевизија д.о.о. – Градска М Телевизија-кабл. из Сремске Митровице, због 

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

 

 

 

13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Предузеће за производњу, промет и услуге „М“ о.д. – РАДИО ФОКУС 

ПЛУС 101,7 из Врања, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 
 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Предузеће за производњу, промет и услуге М о.д. – Радио Фокус Плус 101,7 из Врања, 

због престанка разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

 

 

14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

ГМЦ траде д.о.о. – Радио Гем из Лазаревца, пре истека времена на које је 

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

 

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

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге ГМЦ 

траде д.о.о. – Радио Гем из Лазаревца, због престанка разлога из члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима. 

 

 
 

15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Santos-comerce д.о.о. – Радио Сантос 105,9 из Зрењанина, пре истека 

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

електронским медијима; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 
 

Обуставља се поступак одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Santos-

comerce д.о.о. – Радио Сантос 105,9 из Зрењанина, због престанка разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

 

 

16. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге за имаоца дозволе за пружање медијске услуге бр. 548/2019,  

Новосадска ТВ д.о.о. из Новог Сада, Трг Слободе 3/III-ВТВ; 

 

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 Новосадска ТВ д.о.о. из Новог Сада, Трг Слободе 

3/III-Војвођанска ТВ, МБ 08691193, ималац  Дозволе за пружање медијске услуге број 

548/2019,  почев од 30. јула 2019. године па убудуће док за то постоје законски услови, 

у укупном износу од  6.012.586,36 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 1.503.147,18 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 

31. јануара 2020. године плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање 

медијске услуге из става 1. изреке решења, у износу од 501.048,86 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. 
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17. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге за Зона Плус д.о.о. из Ниша, Бранка Радичевића 30-Зона 

Плус; 

 

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 ЗОНА ПЛУС д.о.о. из Ниша, Бранка Радичевића 

30-Зона Плус, МБ 20812346, ималац  Дозволе за пружање медијске услуге број 

547/2019,  почев од 30. јула 2019. године па убудуће док за то постоје законски услови, 

у укупном износу од  5.037.672,18 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 1.259.418,09 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 

31. јануара 2020. године плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање 

медијске услуге из става 1. изреке решења, и то у износу од 419.806,02 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 14:30 часова. 

 

Записник сачинила: 

Координатор за међународне односе    

 

Јелена Коло            

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


