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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 362. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 05.12.2019. године, са почетком у 13 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. Доношење одлуке о усвајању нацрта  Препоруке комерцијалним пружаоцима 

медијске услуге о обезбеђивању заступљености без дискриминације у току 

предизборне кампање регистрованих политичких странака, коалиција и 

кандидата;  

3. Разматрање предлога Стручне службе о начину праћења пружалаца медијских 

услуга у току изборне кампање и доношење одлуке;  

4. Разматрање и доношење одлуке по пријавaма промене власничке структуре 

пружалаца медијске услуге Радио дифузног предузећа Б92 а.д. Београд, ул. 

Аутопут за Загреб бр. 22 - O2. TV и Play radiо д.о.о. Београд, ул. Аутопут за 

Загреб бр. 22 – Radio Play;  

5. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге ММ 

Променада 2010 д.о.о., Баточинa, ул. Николе Пашића бб-Радио Баточина 100,6; 

6. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Santos-

Comerce друштво са ограниченом одговорношћу за радио-телевизијске 

активности, увоз-извоз и услуге маркетинга Зрењанин, ул. Коче Коларова бр. 29 

- ТВ Сантос и Радио Сантос 105,9, за промену власничке структуре;  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање 
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медијских  услуга бр. К200: Tiszapartfest д.о.о.  за услуге, издавачку делатност и 

трговину Кањижa, Занатлијска 45-Info TV Tiszapart;  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање 

медијских  услуга бр. К336: Центар за информисање Нови Кнежевац д.о.о. Нови 

Кнежевац, Трг Моше Пијаде 11- ТВ Цинк;  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање 

медијских  услуга бр. К383: Предузеће за радиодифузију и маркетинг  Nostalgie-

Plus Koncept д.о.о. Београд, Трг Николе Пашића 1-Radio Nostalgie 105,2;  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање 

медијских  услуга бр. К407: Привредно друштво за производњу и емитовање 

телевизијског програма Телевизија Исток 1 д.о.о. Београд, Булевар Војводе 

Мишића 41-Исток   

11. Доношење одлуке о исправци  решења Савета Регулаторног тела за електронске 

медије број  КН/408-322/19-5 од 15. новембра 2019. године, којим је пружаоцу 

медијске услуге Fortus Media д.о.о. Београд, Доситејева 23-Дечија ТВ  утврђена 

висина накнаде за право на пружање аудио-визуелне медијске услуге;  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање 

медијских  услуга бр. К425: Прва телевизија д.о.о. Београд, Аутопут 22- Trailer 

Channel; 

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање 

медијских  услуга бр. К447: McBox д.о.о. Нови Сад,  Булевар Михајла Пупина 

бр.6-Music BoxTV Ruka Hore;  

14. Доношење одлуке о исправци  решења Савета Регулаторног тела за електронске 

медије број  КН/452-2289/19-1 од 28. новембра 2019. године, којим је пружаоцу 

медијске услуге  Arena Esports Productions д.о.о. Београд, Булевар Николе Тесле 

бр.3-Arena Esports утврђена висина накнаде за право на пружање аудио-визуелне 

медијске услуге;  

15. Доношење одлуке о исправци решења Савета Регулаторног тела за електронске 

медије број  КН/91-1254/17/19-2 од 10. октобра 2019. године, којим је пружаоцу 

медијске услуге  Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable 

Network д.о.о. - огранак KCN Music из Београда, Булевар Арсенија Чарнојевића 

69г- TV K::CN Music 2 утврђена висина накнаде за право на пружање аудио-

визуелне медијске услуге;  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање 

медијских  услуга бр. К448: Toxic Television Network д.о.о. Београд, Нова 4, 

Грмовац 106-Toxic TV;  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање 

медијских  услуга бр. К374: Привредно друштво за радио и телевизијске 

активности Mостнет РТВ д.о.о. Прокупље, Југ Богданова 4-Мостнет;  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање 

медијских  услуга бр. К414: Приватно предузеће за производњу промет и услуге 

Bukovača Company д.о.о. Нова Варош,Треће пролетерске бр. 57-ТВ Златар; 
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19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге Делфин маркетинг д.о.о. Златибор-

Радио Кис 93,4, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге РДП Студио Б д.о.о. Београд-ТВ 

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

електронским медијима;  

21. Разматрање и доношење одлуке о предлогу кандидата за избор председавајућег 

Медитеранске мреже регулаторних тела за 2020. годину; 

 

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 362. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Доношење одлуке о усвајању нацрта  Препоруке комерцијалним 

пружаоцима медијске услуге о обезбеђивању заступљености без 

дискриминације у току предизборне кампање регистрованих политичких 

странака, коалиција и кандидата;  

3. Разматрање предлога Стручне службе о начину праћења пружалаца 

медијских услуга у току изборне кампање и доношење одлуке;  

4. Разматрање и доношење одлуке по пријавaма промене власничке структуре 

пружалаца медијске услуге Радио дифузног предузећа Б92 а.д. Београд, ул. 

Аутопут за Загреб бр. 22 - O2. TV и Play radiо д.о.о. Београд, ул. Аутопут за 

Загреб бр. 22 – Radio Play;  

5. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге ММ 

Променада 2010 д.о.о., Баточинa, ул. Николе Пашића бб-Радио Баточина 

100,6; 

6. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Santos-Comerce друштво са ограниченом одговорношћу за радио-

телевизијске активности, увоз-извоз и услуге маркетинга Зрењанин, ул. 

Коче Коларова бр. 29 - ТВ Сантос и Радио Сантос 105,9, за промену 

власничке структуре;  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских  услуга бр. К200: Tiszapartfest д.о.о.  за услуге, 

издавачку делатност и трговину Кањижa, Занатлијска 45-Info TV Tiszapart;

  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских  услуга бр. К336: Центар за информисање Нови 

Кнежевац д.о.о. Нови Кнежевац, Трг Моше Пијаде 11- ТВ Цинк;  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских  услуга бр. К383: Предузеће за радиодифузију и 
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маркетинг  Nostalgie-Plus Koncept д.о.о. Београд, Трг Николе Пашића 1-

Radio Nostalgie 105,2;  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских  услуга бр. К407: Привредно друштво за производњу и 

емитовање телевизијског програма Телевизија Исток 1 д.о.о. Београд, 

Булевар Војводе Мишића 41-Исток   

11. Доношење одлуке о исправци  решења Савета Регулаторног тела за 

електронске медије број  КН/408-322/19-5 од 15. новембра 2019. године, 

којим је пружаоцу медијске услуге Fortus Media д.о.о. Београд, Доситејева 

23-Дечија ТВ  утврђена висина накнаде за право на пружање аудио-

визуелне медијске услуге;  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских  услуга бр. К425: Прва телевизија д.о.о. Београд, 

Аутопут 22- Trailer Channel; 

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских  услуга бр. К447: McBox д.о.о. Нови Сад,  Булевар 

Михајла Пупина бр.6-Music BoxTV Ruka Hore;  

14. Доношење одлуке о исправци  решења Савета Регулаторног тела за 

електронске медије број  КН/452-2289/19-1 од 28. новембра 2019. године, 

којим је пружаоцу медијске услуге  Arena Esports Productions д.о.о. Београд, 

Булевар Николе Тесле бр.3-Arena Esports утврђена висина накнаде за право 

на пружање аудио-визуелне медијске услуге;  

15. Доношење одлуке о исправци решења Савета Регулаторног тела за 

електронске медије број  КН/91-1254/17/19-2 од 10. октобра 2019. године, 

којим је пружаоцу медијске услуге  Друштво за радио и телевизијске 

активности Kopernikus Cable Network д.о.о. - огранак KCN Music из 

Београда, Булевар Арсенија Чарнојевића 69г- TV K::CN Music 2 утврђена 

висина накнаде за право на пружање аудио-визуелне медијске услуге;  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских  услуга бр. К448: Toxic Television Network д.о.о. Београд, 

Нова 4, Грмовац 106-Toxic TV;  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских  услуга бр. К374: Привредно друштво за радио и 

телевизијске активности Mостнет РТВ д.о.о. Прокупље, Југ Богданова 4-

Мостнет;  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских  услуга бр. К414: Приватно предузеће за производњу 

промет и услуге Bukovača Company д.о.о. Нова Варош,Треће пролетерске 

бр. 57-ТВ Златар; 

19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге Делфин маркетинг д.о.о. 

Златибор-Радио Кис 93,4, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 
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20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге РДП Студио Б д.о.о. Београд-ТВ 

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

електронским медијима;  

21. Разматрање и доношење одлуке о предлогу кандидата за избор 

председавајућег Медитеранске мреже регулаторних тела за 2020. годину; 

 

  

2. Доношење одлуке о усвајању нацрта  Препоруке комерцијалним 

пружаоцима медијске услуге о обезбеђивању заступљености без 

дискриминације у току предизборне кампање регистрованих политичких 

странака, коалиција и кандидата; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се нацрт Препоруке комерцијалним пружаоцима медијске услуге о 

обезбеђивању заступљености без дискриминације у току предизборне кампање 

регистрованих политичких странака, коалиција и кандидата. 

 

  

3. Разматрање предлога Стручне службе о начину праћења пружалаца 

медијских услуга у току изборне кампање и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предлог Плана стручне службе о начину праћења пружалаца медијских 

услуга у току изборне кампање.  

 

Доноси се одлука да Савет буде у сталном заседању и да разматра извештаје 

Службе и поднете пријаве. 

 

  

4. Разматрање и доношење одлуке по пријавaма промене власничке структуре 

пружалаца медијске услуге Радио дифузног предузећа Б92 а.д. Београд, ул. 

Аутопут за Загреб бр. 22 - O2. TV и Play radiо д.о.о. Београд, ул. Аутопут за 

Загреб бр. 22 – Radio Play; (број предмета:05-2260/19) 

 

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 Радио дифузног предузећа „Б92“ а.д. Београд, ул. Аутопут за Загреб - O2. 

TV, која би била извршена тако што би непосредни оснивач тог друштва, Друштво за 

консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем Астонко д.о.о. 

Београд откупило 0,001160% акција у Радио дифузном предузећу „Б92“ а.д. Београд од 
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акционара Клас Марка Персона из Стокхолма, Шведска, законског наследника ранијег 

мањинског акционара пок. Мануеле Персон бив. из Београда, неће настати стање којим 

се нарушава медијски плурализам. 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре Play radiо д.о.о. Београд, ул. Аутопут за Загреб бр. 22 – Radio Play, која би 

била извршена тако што би посредни оснивач тог друштва, Друштво за консултантске 

активности у вези с пословањем и осталим управљањем Астонко д.о.о. Београд 

откупило 0,001160% акција у Радио дифузном предузећу „Б92“ а.д. Београд од 

акционара Клас Марка Персона из Стокхолма, Шведска, законског наследника ранијег 

мањинског акционара пок. Мануеле Персон бив. из Београда, неће настати стање којим 

се нарушава медијски плурализам. 

 

  

5. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге ММ 

Променада 2010 д.о.о. Баточине, ул. Николе Пашића бб - Радио Баточина 

100,6; (број предмета:05-1889/19) 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге ММ Променада 2010 д.о.о. из 

Баточине, ул. Николе Пашића бб – Радио Баточина 100,6, којим ће обавестити истог да 

је према одредби из члана 105. став 1. Закона о електронским медијима ("Службени 

гласник РС", бр. 83/2014 и 6/2016-др. закон), ималац дозволе за пружање медијске 

услуге дужан да сваку промену власничке структуре у основном капиталу (промена 

оснивача или промена висине 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. 

 

Даје се налог Стручној служби Регулатора да изврши промену података у 

дозволи за емитовање програма ММ Променада 2010 д.о.о. из Баточине, ул. Николе 

Пашића бб – Радио Баточина 100,6, а који се односе на власничку структуру, законског 

заступника и адресу седишта правног лица. 

 

  

6. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Santos-Comerce друштво са ограниченом одговорношћу за радио-

телевизијске активности, увоз-извоз и услуге маркетинга Зрењанин, ул. 

Коче Коларова бр. 29 - ТВ Сантос и Радио Сантос 105,9, за промену 

власничке структуре; (број предмета:05-2250/19) 

 

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 Santos-Comerce друштво са ограниченом одговорношћу за радио-

телевизијске активности, увоз-извоз и услуге маркетинга из Зрењанина, ул. Коче 

Коларова бр. 29, која би била извршена тако што би досадашњи сувласник Дејана 

Туцић пренела целокупан свој оснивачки удео на правно лице Телевизију спорта и 

здравља СОС Канал Плус д.о.о. Београд, ул. Булевар Војводе Мишића бр. 39а – СОС 

канал плус, док би  сувласник Мирјана Беслаћ од укупног свог оснивачког удела у 

висини од 49% пренела удео од 24,5% на физичко лице Дејану Туцић и удео од 24,5% 

на физичко лице Дубравку Поповић из Зрењанина, ЈМБГ 2209970855037, 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 пружање медијске услуге Santos-Comerce д.о.о. 

Зрењанин који се односе на власничку структуру наведеног пружаоца медијске услуге. 

 

  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских  услуга бр. К200: Tiszapartfes“ д.о.о.  за услуге, 

издавачку делатност и трговину Кањижа, Занатлијска 45-Info TV Tiszapart; 

(број предмета: КН/200-2330/19) 

 

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 К 200: TISZAPARTFEST д.о.о.  за услуге, издавачку 

делатност и трговину из Кањиже, Занатлијска 45- Info TV Tiszapart , МБ 20921200, 

почев  од 05.10.2019. године ,у  износу од 2.223,00  динара. 

 

  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских  услуга бр. К336: Центар за информисање Нови 

Кнежевац д.о.о. Нови Кнежевац, Трг Моше Пијаде 11-ТВ Цинк; (број 

предмета: КН/336-2329/19) 

 

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 К 336: Центар за информисање Нови Кнежевац д.о.о. из 

Новог Кнежевца, Трг Моше Пијаде 11- ТВ Цинк, МБ 08758069, почев  од05.10.2019. 

године ,у  износу од  856,71  динара. 
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9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских  услуга бр. К383: Предузеће за радиодифузију и 

маркетинг  Nostalgie-Plus Koncept д.о.о. Београд, Трг Николе Пашића 1-

Radio Nostalgie 105,2; (број предмета: КН/383-2319/19) 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге радија 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К 383 : Предузеће за радиодифузију и маркетинг  

NOSTALGIE-PLUS KONCEPT д.о.о. из Београда,Трг Николе Пашића 1- Radio Nostalgie 

105,2,МБ17206036, почев  од05.12.2019. године, у  износу од 3,927,43  динара. 

 

  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских  услуга бр. К407: Привредно друштво за производњу и 

емитовање телевизијског програма Телевизија Исток 1 д.о.о. Београд, 

Булевар Војводе Мишића 41- Исток 1; (број предмета: КН/407-2320/19) 

 

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 К 407 : Привредно друштво за производњу и емитовање 

телевизијског програма Телевизија Исток 1 д.о.о. из Београда, Булевар Војводе 

Мишића 41- Исток 1, МБ21420620, почев  од 05.12.2019. године ,у  износу од 4.873,50  

динара. 

  

11. Доношење одлуке о исправци  решења Савета Регулаторног тела за 

електронске медије број  КН/408-322/19-5 од 15. новембра 2019. године, 

којим је пружаоцу медијске услуге Fortus Media д.о.о. Београд, Доситејева 

23-Дечија ТВ  утврђена висина накнаде за право на пружање аудио-

визуелне медијске услуге; (број предмета: КН/408-322/19) 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

РЕШЕЊЕ Савета Регулаторног тела за електронске медије број КН/408-322/19-

5 од 15. новембра 2019. године, којим је утврђена висина годишње накнаде пружаоцу 

медијске услуге Fortus Media д.о.о. из Београда, Доситејева 23 - Дечија ТВ, за право на 

пружање аудио-визуелне медијске услуге, исправља се тако што: 
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- У изреци решења, у првом ставу, у петом реду, уместо броја: „86.168,29 “, треба да 

пише: „243.920,38“. 

 
- У изреци решења, у првом ставу, у деветом реду, уместо броја: „7.180,69“, треба да 

пише: „20.326,70“. 

 

У преосталом делу решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број 

КН/408-322/19-5 од 15. новембра. 2019. године, остаје неизмењено. 

 

Ова Решење о исправци производи правно дејство од дана од кога производи 

правно дејство решење које се исправља. 

 

  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских  услуга бр. К425: Прва телевизија д.о.о. Београд, 

Аутопут 22-Trailer Channel; (број предмета: КН/425-2322/19) 

 

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 К 425 : „Прва телевизија“д.о.о. из Београда, Аутопут 22- 

TRAILER CHANNEL, МБ20136588 , почев  од 05.12.2019. године ,у  износу од 1.292,33  

динара. 

 

  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских  услуга бр. К447: McBox д.о.о. Нови Сад,  Булевар 

Михајла Пупина бр.6-Music BoxTV Ruka Hore; (број предмета: КН/447-

2323/19) 

 

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 К 447 : „McBox“д.о.о. из Новог Сада,  Булевар Михајла 

Пупина бр.6  - Music BoxTV Ruka Hore, МБ 20847689 , почев  од 05.12.2019. године ,у  

износу од 18.542,40  динара. 

 

  

14. Доношење одлуке о исправци  решења Савета Регулаторног тела за 

електронске медије број  КН/452-2289/19-1 од 28. новембра 2019. године, 

којим је пружаоцу медијске услуге  Arena Esports Productions д.о.о. Београд, 
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Булевар Николе Тесле бр.3-Arena Esports утврђена висина накнаде за право 

на пружање аудио-визуелне медијске услуге; (број предмета: КН/452-

2289/19) 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

РЕШЕЊЕ Савета Регулаторног тела за електронске медије број КН/452-

2289/19-1 од 28. новембра 2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге  „Arena 

Esports Productions" д.о.о. из Београда, Булевар Николе Тесле бр.3-Arena Esports утв 

рђена висина годишње накнаде, за право на пружање аудио-визуелне медијске услуге, 

исправља се тако што: 

 

- У изреци решења, у првом ставу, у четвртом реду, уместо броја: „20847689 “, 

треба да пише: „21502855“. 

 

У преосталом делу решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број 

број КН/452-2289/19-1 од 28. новембра 2019. године, остаје неизмењено. 

 

Ова Решење о исправци производи правно дејство од дана од кога производи 

правно дејство решење које се исправља. 

  

15. Доношење одлуке о исправци решења Савета Регулаторног тела за 

електронске медије број  КН/91-1254/17/19-2 од 10. октобра 2019. године, 

којим је пружаоцу медијске услуге  Друштво за радио и телевизијске 

активности Kopernikus Cable Network д.о.о.-огранак KCN Music из 

Београда, Булевар Арсенија Чарнојевића 69г-TV K::CN Music 2 утврђена 

висина накнаде за право на пружање аудио-визуелне медијске услуге; (број 

предмета: КН/91-1254/17) 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

РЕШЕЊЕ Савета Регулаторног тела за електронске медије број КН/91-

1254/17/19-2 од 10. октобра 2019. године, којим је утврђена висина годишње накнаде 

пружаоцу медијске услуге Друштво за радио и телевизијске активности KOPERNIKUS 

CABLE NETWORK д.о.о. – огранак KCN Music из Београда, Булевар Арсенија 

Чарнојевића 69г- TV K::CN Music 2, за право на пружање аудио-визуелне медијске 

услуге, исправља се тако што: 

 
- У изреци решења, у првом ставу, у петом реду, уместо броја: „21053252 “, 

треба да пише: „20231769“. 

 

У преосталом делу решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број 

КН/91-1254/17/19-2 од 10. октобра 2019. године, остаје неизмењено. 

 

Ова Решење о исправци производи правно дејство од дана од кога производи 

правно дејство решење које се исправља. 
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16. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских  услуга бр. К448: Toxic Television Network д.о.о. Београд, 

Нова 4, Грмовац 106- Toxic TV; (број предмета: КН/448-2290/19) 

 

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 К448 : Toxic Television Network  д.о.о. из Београда, Нова 

4, Грмовац 106- Toxic TV, МБ 21494771 , почев  од 05.12.2019. године,у  износу од 

3.841,09  динара. 

 

  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских  услуга бр. К374: Привредно друштво за радио и 

телевизијске активности Mостнет РТВ д.о.о. Прокупље, Југ Богданова 4-

Мостнет; (број предмета: КН/374-2331/19) 

 

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 К 374 : Привредно друштво за радио и телевизијске 

активности Mостнет РТВ д.о.о. из Прокупља, Југ Богданова 4 -Мостнет, МБ 20305860 , 

почев  од 05.12.2019. године, у  износу од 2.760,94  динара. 

 

  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских  услуга бр. К414: Приватно предузеће за производњу 

промет и услуге Bukovača Company д.о.о. Нова Варош, Треће пролетерске 

бр. 57-ТВ Златар; (број предмета: КН/414-2321/19) 

 

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 К 414 : Приватно предузеће за производњу промет и 

услуге „Bukovača Company“д.о.о. из Нове Вароши, Треће пролетерске бр. 57-ТВ Златар, 

МБ06570640, почев  од 05.12.2019. године, у  износу од 1.723,11  динара. 
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19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге Делфин маркетинг д.о.о. 

Златибор-Радио Кис 93,4, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; (број предмета: 08-942/19) 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

  

20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата пружаоцу медијске услуге РДП Студио Б д.о.о. Београд-ТВ 

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

електронским медијима; (број предмета: 08-1710/19) 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

  

21. Разматрање и доношење одлуке о предлогу кандидата за избор 

председавајућег Медитеранске мреже регулаторних тела за 2020. годину; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се глас за Агенцију за електроничке медије из Хрватске.  

 

Налаже се стручним службама да обавесте Извршни секретаријат МНРА о 

исходу гласања Савета електронским путем. 

 

 

Седница завршена у 13.30 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


