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Број: 01-221/21- 

Датум: 23. фебруара 2021. године  

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 389. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 04. фебруара 2021. године, са почетком у 11 

часова 

 

У раду седнице учествовали су електронским односно телефонским путем 

сходно члану 37. став 2) Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета: 

 

1. Оливера Зекић, председница Савета; 

2. Горан Петровић, заменик председника Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. Јудита Поповић, члан Савета 

5. Радоје Кујовић, члан Савета 

6. Александар Витковић, члан Савета 

7. Зоран Симјановић, члан Савета 

8. Вишња Аранђеловић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

Седницом је председавала председница Савета, Оливера Зекић, која је 

констатовао да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.  

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда 

2. Разматрање Меморандума о разумевању Удружења грађана „Друштво поноса“ 

(Београд Прајд) и Регулаторног тела за електронске медије и доношење одлуке;  

3. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за ПМУ 

Dexy World TV д.о.о. , Београд - Dexy World TV; 

4. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за ПМУ 

Toxic television Network д.о.о., Београд - Toxic Folk;  

5. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за ПМУ 

Arena Channels Group д.о.о. , Нови Београд - Arena Fight;  

6. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за ПМУ 

IDJWorld д.о.о., Београд – IDJKids;  

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

Laser Vision д.о.о., Сврљиг - Super D+; 
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8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ Радио Телевизија Шабац д.о.о., Шабац - ТВ Шабац сходно 

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

Након слања електронским путем материјала и предлога дневног реде за седницу 

пристизали су имејл одговори чланова Савета. 

Члан савета Јудита Поповић у свом одговору подсетила је чланове Савета да члан 115. 

став 1. Закона о електронским медијима, предвиђа обавезу Савета Регулатора да 

усклади Статут и остала акта у року од 90 дана од дана ступања на снагу ЗЕМ 

(„Сл.гласник РС“ 83/14 од 05.08.2014 год.), те да савет РЕМ-а није поступио у складу 

са наведеном одредбом Закона. Истакла је да сматра да је усклађивање Статута и 

осталих аката приоритет и да не постоје оправдани разлози за кршење закона.  

Члан Савета Јудита Поповић изнела је свој став да је, предстојећа ванредна седница 

заказана према општем акту који је донет на основу закона који више није на снази, те 

да сходно томе и одлуке које се доносе на седницама представљају изругивање закона 

и самом РЕМ-у. Затим је истакла да је против дневног реда као и против по свим 

тачкама дневног реда, и предложила да се закаже хитна седница на којој би се 

расправљало о разлозима за одлагање усклађивања општих аката и Статута са ЗЕМ и 

начина превазилажења настале ситуације. 

Члан савета Александра Јанковић у свом одговору изнела је и молбу колегиници 

Јудити да допуне дневног реда буду правно уобличене и достављене свим члановима 

Савета у време које омогућава Члановима савета да промисле о предлогу и изјасне се у 

адекватном термину. 

Након тога председница Савета Оливера Зекић послала је имејл у којем је проследила 

члановима Савета детаљно образлозење начелнице Правне службе Душице 

Недељковић, везане за мејл члана савета Јудите Поповић, у коме је како сматра 

председница Савета изнет низ паушалних и злонамерних, оцена везаних за + рад 

Савета РЕМ-а. 

Душицино образложење: 

Закон о електронским медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14 и 6/16-др. закон) ступио је 

на снагу 13.08.2014. године. 

Након тога, Регулаторно тело за електронске медије покренуло је процедуру доношења 

Предлога стратегије развоја медијске услуге ради и аудио-визуелних медијских услуга 

у РС, Статута Регулатора и других општих аката које се односе на програмске садржаје 

ПМУ. 
Статут Регулаторног тела за електронске медије усвојен је на 147. редовној седници 

Савета одржаној дана 30.10.2014. године и достављен је Народној скупштини РС дана 

06.11.2014. године на сагласност 

Садржај нижих правних аката мора да буде усклађен са садржајем виших правних 

аката.  
Чланом 5. став 9. Закона о електронским медијима предвиђено је да се начин рада и 

унутрашња организација Регулатора уређује Статутом. 
Самим Статутом предвиђено је да се уређује назив, надлежност, заступање, органи, 

начин рада и организација рада Регулатора. 
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На основу правила о усклађености аката и наведених одредби Регулатор није могао да 

врши усклађивање других општих аката ниже правне снаге (нпр. правилника о 

систематизацији) док се не усвоји Статут. 
Напомињено да је Савет Регулатора од усвајања Закона о електронским медијима 

донео 23 општа акта, препруке и упутство, а која се односе на програмске садржаје. 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 389. ванредне седнице. 

 

2. Разматрање Меморандума о разумевању Удружења грађана „Друштво 

поноса“ (Београд Прајд) и Регулаторног тела за електронске медије и 

доношење одлуке;  

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

ПМУ Dexy World TV д.о.о. , Београд - Dexy World TV; 

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

ПМУ Toxic television Network д.о.о., Београд - Toxic Folk;  

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

ПМУ Arena Channels Group д.о.о. , Нови Београд - Arena Fight;  

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

ПМУ IDJWorld д.о.о., Београд – IDJKids;  

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

ПМУ Laser Vision д.о.о., Сврљиг - Super D+; 

8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ Радио Телевизија Шабац д.о.о., Шабац - ТВ 

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

 

  

2. Разматрање Меморандума о разумевању Удружења грађана „Друштво 

поноса“ (Београд Прајд) и Регулаторног тела за електронске медије и 

доношење одлуке; 

 

Извештај правне службе: 

 

Дана 29.01.2021. године Удружење грађана „Друштво поноса“ (Београд Прајд) поднело 

је Регулатору Меморандум о разумевању (у даљем тексту: Меморандум). 

Правна служба извршила је увид у достављени текст Меморандума чији је циљ 

унапређење комуникације и координације Регулатора и Удружења „Друштво поноса” 

(Београд Прајд) у случајевима непоштовања људских права и случајевима говора 

мржње у електронским медијима. 

Након усаглашавања текста Меморандума, нацрт Предлога Правне службе: да Савет 

Регулаторног тела за електронске медије донесе одлуку о потписивању Меморандума о 

разумевању са Удружењем грађана „Друштво поноса“ (Београд Прајд). 
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Члан Савета Вишња Аранђеловић изнела је свој став када је реч о меморандуму и 

нагласила да сматра да не сме да се дозволи дискриминација ЛГБТ популације али да 

не сме да се дозволи ни да се створи атмосфера у којој се ово питање не сме јавно 

претресати и да једино буде дозвољено да се чују само позитивни тонови. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Потписује се Меморандум о разумевању са Удружењем грађана „Друштво поноса“ 

(Београд Прајд). 

  

 

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

ПМУ Dexy World TV д.о.о. , Београд - Dexy World TV; 

 

Извештај правне службе: 

Утврђује се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије путем 

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

пружаоцу медијске услуге К455: „Dexy World TV“ за производњу и емитовање 

телевизијског програма д.о.о. из Београда, ул. Тошин бунар бр. 272- Dexy World TV, 

МБ 21542407 почев од .... 2021. године, у износу од 220.598,98 динара. 

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

месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. изреке 

решења и то износ од18.383,25 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. 

Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи Привремено решење Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/455-1050/20-1 од 10.06.2020. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије путем 

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

пружаоцу медијске услуге К455: „Dexy World TV“ за производњу и емитовање 

телевизијског програма д.о.о. из Београда, ул. Тошин бунар бр. 272 - Dexy World TV, 

МБ 21542407 почев од 04.02. 2021. године, у износу од 220.598,98 динара. 
Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, 

плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. 

изреке решења и то износ од 18.383,25 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. 

Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи Привремено решење Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/455-1050/20-1 од 10.06.2020. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 
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4. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

ПМУ Toxic television Network д.о.о., Београд - Toxic Folk; 

 

Извештај правне службе: 

 

Утврђује СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије путем 

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

пружаоцу медијске услуге К459: „Toxic television Network” д.о.о. из Београда, Нова 4, 

Грмовац 106 – Toxic Folk, МБ 21494771 почев од .... 2021. године, у износу од 

220.598,98 динара. 

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

месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. изреке 

решења и то износ од 18.383,25 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. 

Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи Привремено решење Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/459-1068/20-1 од 26.06.2020. године. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије путем 

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

пружаоцу медијске услуге К459: „Toxic television Network” д.о.о. из Београда, Нова 4, 

Грмовац 106 – Toxic Folk, МБ 21494771 почев од 04.02.2021. године, у износу од 

220.598,98 динара. 

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

плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. 

изреке решења и то износ од 18.383,25 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. 

Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи Привремено решење Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/459-1068/20-1 од 26.06.2020. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

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

ПМУ Arena Channels Group д.о.о. , Нови Београд - Arena Fight; 

 

Извештај правне службе: 

 

Утврђује се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије путем 

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

пружаоцу медијске услуге К460: „Arena Channels Group”д.о.о. из Београда, ул. 

Милутина Миланковића 9а, Нови Београд – Arena Fight, МБ 20510293 почев од .... 

2021. године, у износу од 220.598,98 динара. 
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Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, плаћа 

месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. изреке 

решења и то износ од 18.383,25 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. 

 

Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи Привремено решење Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/460-1069/20-1 од 10.06.2020. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије путем 

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

пружаоцу медијске услуге К460: „Arena Channels Group”д.о.о. из Београда, ул. 

Милутина Миланковића 9а, Нови Београд – Arena Fight, МБ 20510293 почев од 

04.02.2021. године, у износу од 220.598,98 динара. 
Пружалац медијске услуге дужан је да, под претњом принудног извршења, 

плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. 

изреке решења и то износ од 18.383,25 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. 

Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи Привремено решење Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/460-1069/20-1 од 10.06.2020. године. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

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

ПМУ IDJWorld д.о.о., Београд – IDJKids; 

 

Извештај правне службе: 

Утврђује се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије путем 

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

пружаоцу медијске услуге К468: „IDJWorld“ д.о.о. из Београда, Панчевачки пут 36в – 

IDJKids , МБ 21243957 почев од .... 2021. године, у износу од :301.138,27 динара. 

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

месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. изреке 

решења и то износ од : 25.094,85 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. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

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

 

Утврђује висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије путем 

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

пружаоцу медијске услуге К468: „IDJWorld“ д.о.о. из Београда, Панчевачки пут 36в – 

IDJKids , МБ 21243957 почев од 04.02.2021. године, у износу од 301.138,27 динара. 

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

плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. 

изреке решења и то износ од 25.094,85 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. 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

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

ПМУ Laser Vision д.о.о., Сврљиг - ТВ Ласер; 

 

Извештај правне службе: 

Утврђује Се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије путем 

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

пружаоцу медијске услуге К269: Друштво са ограниченом одговорношћу Laser Vision 

д.о.о. из Сврљига, Момчила Милошевића бб – ТВ Ласер, МБ 07988044 почев од .... 

2021. године, у износу од 71.127,00 динара. 

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

месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. изреке 

решења и то износ од 5.927,25 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. 

Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи Привремено решење Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/269-1434/17-1 од 16.04.2017. године. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином 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 К269: Laser Vision д.о.о. из Сврљига, Момчила 

Милошевића бб – ТВ Ласер, МБ 07988044 почев од 04.02. 2021. године, у износу од 

71.127,00 динара. 

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

плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде за пружање медијске услуге из става 1. 

изреке решења и то износ од 5.927,25 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. 

Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи Привремено решење Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/269-1434/17-1 од 16.04.2017. године. 
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Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ Радио Телевизија Шабац д.о.о., Шабац - ТВ 

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

 

Извештај финансијске службе: 

На основу стања дуга на дан 09.06.2020.године послато је Обавештење о неизмиреном 

дугу у износу од 674.356,80 динара (6 мес). 

Покренут поступак одузимања дозволе 26.06.2020.године на износ дуга од 

674.356,80динара. 

Месечни износ накнаде 112.392,80 динара. 

Уплатама од 225.000,00 динара, дана 15.09.2020. године, 240.000,00 динара дана 

15.01.2021.године и 240.000,00 динара дана 22.01.2021. год., дуг по поступку је 

измирен у целости.  

Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

Седница завршена у 12 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

  

Драгана Таљић  

 

 ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 

 

 


