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Број: 

Датум: 15.новембра 2019.године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 360. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 31.10.2019. године, са почетком у 11 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 доношење одлуке о усвајању Финансијског плана Регулаторног 

тела за електронске медије за 2020.годину; 

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

захтева Positiv Production д.о.о. Београд - Balkan Trip, бр. 05-1866/19 од 

11.10.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

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

захтева Слободна телевизија д.о.о. Краљево - Слободна телевизија, бр. 05-

1697/19 од 17.09.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

5. Доношење одлуке o надлежности за извештавање о примени препорука УН за 

права детета, а у смислу Матрице за праћење поступања по препорукама 

Комитета УН за права детета; 

6. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Радио 

Рубин д.о.о. Крушевац - Рубин радио 92,2 за промену власничке структуре;  

7. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Друштва 

са ограниченом одговорношћу за телевизијску делатност Телевизија Рубин 

Кикинда - ТВ Рубин, за промену власничке структуре; 
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8. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Буба Мара 

радио XXX д.о.о. Београд - Радио X 91,2 за продужење дозволе за пружање 

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

9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Мелос д.о.о. Краљево - ТВ Мелос, због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Наша визија д.о.о. Београд - Наша Балкан ТВ кабал, пре истека времена на које 

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

11. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде 

за пружање медијске услуге за ПМУ Santos-comerce д.о.о. Зрењанин - ТВ Сантос 

и доношење одлуке; 

12. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

графичког решења идентификације телевизијског програма пружаоца медијске 

услуге Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад - ВТВ; 

13. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висина накнаде за пружање 

медијске услуге пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за производњу, 

трговину и услуге Kolubara Press д.о.о. Лазаревац - K::CN K; 

 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 360. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Финансијског плана 

Регулаторног тела за електронске медије за 2020.годину; 

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

захтева Positiv Production д.о.о. Београд - Balkan Trip, бр. 05-1866/19 од 

11.10.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

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

захтева Слободна телевизија д.о.о. Краљево - Слободна телевизија, бр. 05-

1697/19 од 17.09.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима; 

5. Доношење одлуке o надлежности за извештавање о примени препорука УН 

за права детета, а у смислу Матрице за праћење поступања по препорукама 

Комитета УН за права детета; 

6. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Радио 

Рубин д.о.о. Крушевац - Рубин радио 92,2 за промену власничке структуре; 

7. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Друштва са ограниченом одговорношћу за телевизијску делатност 

Телевизија Рубин Кикинда - ТВ Рубин, за промену власничке структуре; 

8. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Буба Мара 

радио XXX д.о.о. Београд - Радио X 91,2 за продужење дозволе за пружање 

медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 
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9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге Мелос д.о.о. Краљево - ТВ 

Мелос, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Наша визија д.о.о. Београд - Наша Балкан ТВ кабал, пре истека времена на 

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

медијима;  

11. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ Santos-comerce д.о.о. Зрењанин 

- ТВ Сантос и доношење одлуке; 

12. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

графичког решења идентификације телевизијског програма пружаоца 

медијске услуге Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад - ВТВ; 

13. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висина накнаде за пружање 

медијске услуге пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за 

производњу, трговину и услуге Kolubara Press д.о.о. Лазаревац - K::CN K; 

 

  

2. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Финансијског плана 

Регулаторног тела за електронске медије за 2020.годину; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 

2020.годину. 

 

Утврђују се укупни планирани приходи од накнада коју пружалац медијске 

услуге плаћа по решењу за право на пружање медијске услуге по начелу 

пропорционалности, полазећи од стварних трошкова регулације у износу од 

307.927.000,00 динара. 

 

Утврђују се укупни планирани расходи полазећи од стварних трошкова 

регулације у износу од 307.927.000,00 динара. 

 

По основу разлике између планираних прихода и расхода није планиран износ 

јер је чланом 36. став 1. Закона о електронским медијима прописано да се висина 

накнаде за право на пружање медијске услуге утврђује полазећи од стварних трошкова 

регулације по начелу пропорционалности. 

 

  

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

захтева Positiv Production д.о.о. Београд - Balkan Trip, бр. 05-1866/19 од 

11.10.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

 

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

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Positiv 

Production д.о.о. Београд - Balkan Trip, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

 

  

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

захтева Слободна телевизија д.о.о. Краљево - Слободна телевизија, бр. 05-

1697/19 од 17.09.2019. 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 Слободна 

телевизија д.о.о. Краљево - Слободна телевизија, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима. 

 

  

5. Доношење одлуке o надлежности за извештавање о примени препорука УН 

за права детета, а у смислу Матрице за праћење поступања по препорукама 

Комитета УН за права детета; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Регулаторно тело за електронске медије је сагласно да предлогом надлежности 

за препоруку у којој је наведен Регулатор и у овом тренутку Регулатор може да 

доставља извештаје по тачки 2 индикатора - „Јавни сервис Републике Србије у 

програмској шеми има редовне садржаје који се односе на права детета“.  

 

Налаже се Служби за надзор и анализу да прати број емисија ЈМУ којe се односе 

на права детета. 

 

Доставити допис Канцеларији за људска и мањинска права и УНИЦЕФ-у којим 

се прихвата предлог надлежности и којима ће се затражити састанак у циљу 

разјашњења осталих индикатора и даљег поступања Регулатора у складу са истим. 

 

  

6. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Радио 

Рубин д.о.о. Крушевац - Рубин радио 92,2 за промену власничке структуре; 

 

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

 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре Радио Рубин д.о.о. Крушевац - Рубин радио 92,2 која би била извршена тако 

што би досадашњи члан тог друштва Иванa Радојевић из Београда, пренела целокупан 

свој оснивачки удео у висини од 25% удела у том друштву на другог члана друштва, 

Милошa Милошевићa из Крушевца, неће настати стање којим се нарушава медијски 

плурализам. 

 

Даје се налог Стручној служби да након достављања извода из АПР-а изврши 

промену података у дозволи за пружање медијске услуге Рубин радио 92,2 а који се 

односе на власничку структуру, пословно име и седиште наведеног пружаоца медијске 

услуге. 

 

  

7. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Друштва са ограниченом одговорношћу за телевизијску делатност 

Телевизија Рубин, Кикинда - ТВ Рубин, за промену власничке структуре; 

 

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 Друштва са ограниченом одговорношћу за телевизијску делатност 

Телевизија Рубин, Кикинда - ТВ Рубин која би била извршена тако што би досадашњи 

члан тог друштва Милош Милошевић из Крушевца, пренео целокупан свој оснивачки 

удео у висини од 25% на другог члана друштва, Ивану Радојевић из Београда, неће 

настати стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

Даје се налог Стручној служби да након достављања извода из АПР-а изврши 

промену података у дозволама за земаљско и кабловско пружање медијске услуге ТВ 

Рубин, а који се односе на власничку структуру, пословно име и седиште наведеног 

пружаоца медијске услуге и законског заступника у земаљској дозволи. 

 

  

8. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Буба Мара 

радио XXX д.о.о. Београд - Радио X 91,2 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 

 

Усваја се захтев ПМУ Буба Мара радио XXX д.о.о. Београд - Радио X 91,2 за 

продужење дозволе.  

Налаже се ПМУ да програмски садржај у целости усклади са програмским 

елаборатом. 
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9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге Мелос д.о.о. Краљево - ТВ 

Мелос, због постојања разлога из члана 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. 

 

  

10. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Наша визија д.о.о. Београд – Наша Балкан ТВ кабал, 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. 

 

  

11. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ Santos-comerce д.о.о. Зрењанин 

– ТВ Сантос и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ Santos-comerce д.о.о. Зрењанин – ТВ Сантос да у року од 30 

дана измири доспели дуг према Регулатору. 

 

  

12. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

графичког решења идентификације телевизијског програма пружаоца 

медијске услуге Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад - ВТВ; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за промену графичког решења идентификације телевизијског 

програма код пружаоца медијске услуге Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад – ВТВ 
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13. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висина накнаде за пружање 

медијске услуге пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за 

производњу, трговину и услуге Kolubara Press д.о.о. Лазаревац - K::CN K; 

 

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 К26: Привредно друштво за производњу, трговину и 

услуге Kolubara Press д.о.о. Лазаревац - K::CN K, МБ 20143908 почев од 01.01.2020. 

године ,у износу од 5.034,64 динара. 

 

 

Седница завршена у 11.30 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


