
Трг Николе Пашића 5 – 11000 Беoград – Србија – тел: 011/2028 700 – факс: 011/2028 745 

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

 
 

Број: 01-418/21- 

Датум: 16. марта 2021. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 392. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 05. марта 2021. године, са почетком у 10 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 и доношење одлуке о потписивању Анекса бр. 16 Уговора о 

закупу пословног простора  

3. Разматрање пријаве за промену власничке структуре поднете од стране ПМУ 

ММ Променада 2010 д.о.о., Баточина - Радио Баточина 100,6 и доношење 

одлуке; 

4. Разматрање захтева ПМУ Центар за развој Општине Сечањ, Сечањ - Радио 

Сечањ, за брисање из Регистара медијских услуга сходно члану 86. став 3. 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

5. Разматрање захтева ПМУ који медијску услугу пружа искључиво путем 

глобалне информатичке мреже Remark DPCM д.о.о., Београд - Remarker 

(каталог емисија) за промену издавача медија (пружаоца медијске услуге) и 

доношење одлуке;  

6. Информација о достављању Записника са 210. седнице Управног одбора 

Јавне медијске установе Радио-телевизија Војводине, Записника са 



2 

 

ванседничног одлучивања Управног одбора од 05.11.2020. године, 

13.11.2020. године, 18.11.2020. године, 04.12.2020. године, 14.12.2020. 

године и 05.01.2021. године; 

7. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера 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 

јануар 2021. године и доношење одлуке;  

8. Разматрање захтева ПМУ Ф-канал д.о.о., Зајечар - ТВ Ф канал и Радио Ф 

90,8 за промену скраћеног идентификационог знака и доношење одлуке; 

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

ПМУ ,Shoppster д.о.о., Београд - Shoppster;  

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

ПМУ Euronews д.о.о., Београд - Euronews;  

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

ПМУ TV Top Sound д.о.о., Београд - Top TV; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 392. ванредне седнице. 

 

2. Разматрање и доношење одлуке о потписивању Анекса бр. 16 Уговора о 

закупу пословног простора  

3. Разматрање пријаве за промену власничке структуре поднете од стране 

ПМУ ММ Променада 2010 д.о.о., Баточина - Радио Баточина 100,6 и 

доношење одлуке; 

4. Разматрање захтева ПМУ Центар за развој Општине Сечањ, Сечањ - 

Радио Сечањ, за брисање из Регистара медијских услуга сходно члану 

86. став 3. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

5. Разматрање захтева ПМУ који медијску услугу пружа искључиво путем 

глобалне информатичке мреже Remark DPCM д.о.о., Београд - Remarker 

(каталог емисија) за промену издавача медија (пружаоца медијске 

услуге) и доношење одлуке;  

6. Информација о достављању Записника са 210. седнице Управног одбора 

Јавне медијске установе Радио-телевизија Војводине, Записника са 

ванседничног одлучивања Управног одбора од 05.11.2020. године, 

13.11.2020. године, 18.11.2020. године, 04.12.2020. године, 14.12.2020. 

године и 05.01.2021. године; 

7. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера 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 јануар 2021. године и доношење одлуке;  
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8. Разматрање захтева ПМУ Ф-канал д.о.о., Зајечар - ТВ Ф канал и Радио 

Ф 90,8 за промену скраћеног идентификационог знака и доношење 

одлуке; 

9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

за ПМУ ,Shoppster д.о.о., Београд - Shoppster;  

10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

за ПМУ Euronews д.о.о., Београд - Euronews;  

11. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

за ПМУ TV Top Sound д.о.о., Београд - Top TV; 

 

  

2. Разматрање и доношење одлуке о потписивању Анекса бр. 16 Уговора о 

закупу пословног простора; 

 

Извештај правне службе: 

 

Регулаторно тело за електронске медије (као правни следбеник Републичке 

радиодифузне агенције) је уговорна страна у Уговору о закупу пословног простора, 

закљученог дана 27.12.2011. године са Савезом самосталних синдиката Србије, којим 

је Савез, као закуподавац, дао у закуп Регулатору пословни простор који се налази у 

Београду, Трг Николе Пашића бр. 5. Наведени уговор је закључен на период од 10 

година, и то до 31.12.2021. године. 

Како је 2021. година у којој истиче закуп наведених просторија, Савез самосталних 

синдиката Србије је дописом од 01.03.2021. године предложио продужење закупа и у 

прилогу доставио предлог Анекса бр. 16 Уговора о закупу пословног простора, којим 

би се изменио члан 12. Уговора на начин да би се истим продужио закуп на период од 

10 година, и то од 01.01.2022. године, па закључно са 31.12.2031. године, док би остале 

одредбе Уговора биле непромењене. 

Имајући у виду да је потребно продужити закуп просторија, Правна служба предлаже 

да Савет донесе одлуку: 

Потписује се Анекс бр. 16 Уговора о закупу пословног простора између Регулаторног 

тела за електронске медије и Савеза самосталних синдиката Србије. 

Анекс бр. 16 Уговора ће у име Регулаторног тела за електронске медије потписати 

председница Савета Регулаторног тела за електронске медије Оливера Зекић.  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Потписује се Анекс бр. 16 Уговора о закупу пословног простора између 

Регулаторног тела за електронске медије и Савеза самосталних синдиката Србије. 

 

Анекс бр. 16 Уговора ће у име Регулаторног тела за електронске медије 

потписати председница Савета Регулаторног тела за електронске медије Оливера 

Зекић. 

 

  

3. Разматрање пријаве за промену власничке структуре поднете од стране 

ПМУ ММ Променада 2010 д.о.о., Баточина - Радио Баточина 100,6 и 

доношење одлуке; 
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Извештај правне службе: 

 

Дана 17.02.2021. године пружалац медијске услугe ММ Променада 2010 д.о.о., 

Баточина, Брзан бб - Радио Баточина 100,6 (у даљем тексту: Радио Баточина 100,6) 

доставио је пријаву промене власничке структуре у којој се наводи да би се код 

подносиоца пријаве, након добијања сагласности Регулатора извршила промена 

власничке структуре на тај начин што би Радиша Милошевић из Брзана бб, као 

власник удела од 100% пренео целокупни удео у основном капиталу наведеног 

друштва на другог оснивача Бранислава Милановића из Доброводице бб. 

Подносилац пријаве је ималац дозволе за пружање медијске услуге радија бр. 

472/2011-3 од 05. децембра 2019. године. 

Уз пријаву, подносилац је поднео следећу документацију: 

Копију личне карте будућег оснивача; 

Изјаву законског заступника подносиоца пријаве да будући оснивач не поседује било 

какав удео у капиталу неког другог привредног друштва нити да се налази у својству 

везаних и зависних лица са члановима других привредних друштава који се баве истим 

или сличним пословима. 

Изјаву будућег оснивача наведеног друштва да не поседује било какав удео у капиталу 

неког другог привредног друштва нити да се налази у својству везаних и зависних лица 

са члановима других привредних друштава који се баве истим или сличним пословима. 

Имајући у виду да будући оснивач пружаоца медијске услуге Радио Баточина 100,6 не 

поседује било какав удео у капиталу неког другог привредног друштва, да је 

подносилац пријаве о промени власничке структуре пријавио Регулатору у писаној 

форми да ће бити спроведена промена власничке структуре, да је навео врсту промене 

власничке структуре која се намерава извршити, податке о субјектима који би 

учествовали у тој промени, власничку структуру након извршене промене, као и да је 

уредно доставио потребну документацију сагласно члану 16. Правилника о поступку 

издавања сагласности на акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге и 

поступању по пријави промене власничке структуре, Правна служба предлаже да Савет 

Регулатора донесе: 

Решење којим се утврђује да планираном променом власничке структуре пружаоца 

медијске услуге ММ Променада 2010 д.о.о., Баточина, Брзан бб - Радио Баточина 

100,6, која би била извршена тако што би досадашњи оснивач Радиша Милошевић из 

Брзана бб, као власник удела од 100% пренео целокупни удео у основном капиталу 

наведеног друштва на другог оснивача Бранислава Милановића из Доброводице бб, 

неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

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 пружаоца медијске услуге ММ Променада 2010 д.о.о., Баточина, Брзан бб - 

Радио Баточина 100,6, која би била извршена тако што би досадашњи оснивач Радиша 

Милошевић из Брзана бб, као власник удела од 100% пренео целокупни удео у 

основном капиталу наведеног друштва на другог оснивача Бранислава Милановића из 

Доброводице бб, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам. 
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4. Разматрање захтева ПМУ Центар за развој Општине Сечањ, Сечањ - 

Радио Сечањ, за брисање из Регистара медијских услуга сходно члану 

86. став 3. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

 

Извештај правне службе: 

 

Дана 22. фебруара 2021. године пружалац медијске услуге Центар за развој општине 

Сечањ, Сечањ, ул. Моше Пијаде бр. 1 - Радио Сечањ поднео је захтев бр. 05-308/21 да 

се избрише из Регистра медијске услуге. Радио Сечањ је уписан у Регистар медијских 

услуга, бр. I-0046 од 30. октобра 2020. године, као пружалац који своју медијску услугу 

пружа искључиво путем глобалне информатичке мреже. 

Одредбом члана 86. став 3. Закона о електронским медијима прописано је да Регулатор 

по службеној дужности брише услугу из Регистра из става 1. овог члана по престанку 

основа њеног пружања. 

Имајући у виду напред наведено, то је предлог Правне службе: 

Да се пружалац медијске услуге Центар за развој општине Сечањ, Сечањ, ул. Моше 

Пијаде бр. 1 - Радио Сечањ, избрише из Регистара медијских услуга пружалаца који 

медијску услугу пружају искључиво путем глобалне информатичке мреже, сходно 

члану 86. став 3. Закона о електронским медијима. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Брише се из Регистара медијских услуга пружалаца који медијску услугу 

пружају искључиво путем глобалне информатичке мреж, пружалац медијске услуге 

Центар за развој општине Сечањ, Сечањ, ул. Моше Пијаде бр. 1 - Радио Сечањ, сходно 

члану 86. став 3. Закона о електронским медијима. 

 

  

5. Разматрање захтева ПМУ који медијску услугу пружа искључиво путем 

глобалне информатичке мреже Remark DPCM д.о.о., Београд - Remarker 

(каталог емисија) за промену издавача медија (пружаоца медијске 

услуге) и доношење одлуке; 

 

Извештај правне службе: 

 

Дана 30. децембра 2020. године пружалац медијске услуге који медијску услугу пружа 

искључиво путем глобалне информатичке мреже Remark DPCM друштво са 

ограниченом одговорношћу Београд-Врачар, ул. Светозара Марковића бр. 17/4/16 - 

Remarker (каталог емисија) обавестио је Регулатора да је извршена промена података о 

медију и да је као нови издавач медија код Агенције за привредне регистре Републике 

Србије уписана Фондација Хартефакт фонд, ул. Светозара Марковића бр. 17/4/16, 

Београд. 

Поступајући по налогу Правне службе Регулатора, подносилац захтева је доставио 

следећу документацију: Уговор о преносу права за издавање медијa, фотокопију личне 

исправе лица одговорног за заступање и главног и одговорног уредника, изјаву 

законског заступника да ће се придржавати истог програмског елабората као и 
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пружалац медијске услуге Remark DPCM друштво са ограниченом одговорношћу 

Београд-Врачар, ул. Светозара Марковића бр. 17/4/16. На основу достављене 

документације утврђено је следеће:  

  

Регистарски број IZ-0019-2 

НАЗИВ ПРУЖАОЦА МЕДИЈСКЕ 

УСЛУГЕ 
Фондација Хартефакт фонд 

Назив медијске услуге Remarker (каталог емисија) 

Седиште и адреса правног лица Светозара Марковића 17, Београд 

Адреса студија Светозара Марковића 17, Београд 

Матични број 17753657 

ПИБ 106228082 

Телефон 062/8000-349 

Факс  / 

Електронска пошта  info@heartefact.org 

Веб портал remarker.media 

Име и презиме лица одговорног за 

заступање пружаоца медијске услуге 
Андреј Носов 

Име и презиме главног и одговорног 

уредника пружаоца медијске услуге 
Андреј Носов 

Врста електронског медија  телевизија 

Садржај медијске услуге (члан 43. став 

2. Закона о електронским медијима)  
општа медијска услуга 

Основ пружања медијске услуге  члан 74. Закона о електронским медијима 

Датум уписа 15.09.2017. године 

 

Правна служба предлаже: 

Да Савет Регулатора дозволи промену издавача медија подносиоцу захтева Remark 

DPCM друштво са ограниченом одговорношћу Београд-Врачар, ул. Светозара 

Марковића бр. 17/4/16 и да се као издавач медија у Регистар медијских услуга 

пружаоца који медијске услуге пружају искључиво путем глобалне информатичке 

мреже, сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима упише 

Фондација Хартефакт фонд, ул. Светозара Марковића бр. 17/4/16, Београд. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Дозвољава се промена издавача медија подносиоцу захтева Remark DPCM 

друштво са ограниченом одговорношћу Београд-Врачар, ул. Светозара Марковића бр. 

17/4/16. 

Уписује се у Регистар медијских услуга, пружаоца који медијске услуге пружају 

искључиво путем глобалне информатичке мреже, сходно члану 74. став 1. тачка 2. 

Закона о електронским медијима, Фондација Хартефакт фонд, ул. Светозара 

Марковића бр. 17/4/16, Београд као издавач медија. 

 

  

6. Информација о достављању Записника са 210. седнице Управног одбора 

Јавне медијске установе Радио-телевизија Војводине, Записника са 
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ванседничног одлучивања Управног одбора од 05.11.2020. године, 

13.11.2020. године, 18.11.2020. године, 04.12.2020. године, 14.12.2020. 

године и 05.01.2021. године; 

 

Извештај правне службе: 

 

Одредбом члана 51. Закона о Јавним медијским сервисима („Сл. гласник РС“ бр. 

83/2014, 103/2015, 108/2016 и 161/2020) прописано је да Јавна медијска установа 

Радио-телевизија Војводине једном годишње Савету Регулатора ради информисања 

подноси извештај о раду и пословању за претходну годину. 

У записнику са ванседничног одлучивања одржаног 05.11.2020. године усвојен је План 

набавки РТВ-а за 2020. годину на који се не примењује Закон о јавним набавкама са 

другом изменом. 

У записнику са ванседничног одлучивања одржаног 13.11.2020. године дата је 

сагласност на правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији послова РТВ-а. У записнику са ванседничног одлучивања одржаног 

18.11.2020. године усваја се План пословања РТВ-а за 2020. годину са трећом изменом, 

План јавних набавки РТВ-а за 2020. годину са другом изменом. 

У записнику са ванседничног одлучивања одржаног 04.12.2020. године дата је 

сагласност Генералном директору РТВ да закључи Анекс VII Уговора о краткорочној 

бескаматној позајмици са Републиком Србијом (200.000.000,00 динара), као и 

сагласност за потписивање Анекса V Уговора о краткорочној бескаматној позајмици са 

Репулбиком Србијом (300.000.000,00 динара). 

У записнику са ванседничног одлучивања одржаног 14.12.2020. године донета је 

између осталог Одлука о расходовању и начину отуђења средстава ван употребе. 

У записнику са 210. седнице Управног одбора одржане 23.12.2020. године усвојен је 

План производње и емитовања програма РТВ-а за 2021. годину, програмски концепт за 

2021. годину, План пословања за 2021. годину, План јавних набавки за 2021. годину, 

као и финансијски ивештај за период јануар-септембар 2020. године. 

У записнику са ванседничног одлучивања одржаног 05. јануара 2021. године године 

дата је сагласност Генералном директору РТВ да закључи Анекс VI Уговора о 

краткорочној бескаматној позајмици са Републиком Србијом ( 20.000.000,00 динара). 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом. 

 

  

7. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера 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 јануар 2021. године и доношење одлуке; 
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Извештај службе за надзор и анализу: 

ПМУ 

ТВ ПИНК TВ Б92 РТС 1 РТС 2 
Национална 

ХЕПИ ТВ 
ПРВА ЧЛАНОВИ 

ЗАКОНА 

12 3      

29.1.1      1 

29.1.2 109  1  100 12 

30.1  3     

32 3    2  

33.1 49 5 1 4   

33.4 17 29 4 3 20 30 

35.1 147 10   1 14 

35.2    1   

37.2  2     

37.3 8    48 17 

46.3.3     20  

46.5     9  

66.4 16    1 18 

Укупно 

(појединачно) 
352 49 6 8 201 92 

Укупно (сви) 708 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца 

медијских услуга Pink Internacional Company д.о.о., Београд - ТВ Пинк, Б92 а.д., 

Београд - ТВ Б92, Прва телевизија д.о.о., Београд - Прва, Happy TV д.о.о., Београд - 

Nacionalna Happy TV у вези са повредама одредби члана 12; 29.1.1; 29.1.2; 30.1; 32; 

33.1; 33.4; 35.1; 37.2; 37.3; 46.3.3; 46.5; 66.4 Закона о електронских медија, а по 

извештају Службе за надзор и анализу за месец јануар 2021. године. 

 

  

8. Разматрање захтева ПМУ Ф-канал д.о.о., Зајечар - ТВ Ф канал и радио 

Ф 90,8 за промену скраћеног идентификационог знака и доношење 

одлуке; 

 

Извештај правне службе: 

 

Према Регистру пружалаца медијских услуга, Друштво са ограниченом одговорношћу 

за радио и телевизију Ф-канал из Зајечара, ТПЦ 22. децембар Трг ослобођења бб 

ималац је дозволе за пружање медијске услуге телевизијског емитовања број 107/2008-

4 од 20.04.2018. године, Алотмент Дели Јован: Бор, Голубац, Кладово, Кучево, 

Мајданпек, Неготин, Жагубица. Алотмент Тупижница: Бабушница, Бела Паланка, 

Бољевац, Димитровград, Гаџин Хан, Књажевац, Пирот, Сврљиг, Власотинце, Зајечар, 

на локалном подручју Л 58/Зајечар (ТВ Ф канал); дозволе за пружање медијске услуге 

радија број 296/2008-2 од 12.10.2016. године на локалном подручју Лр 87/Зајечар 

(Радио Ф 90,8), као и дозволе за пружање медијске услуге путем електронске 
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комуникационе мреже број K250 од 06.07.2016. године (ТВ Ф канал). Према наведеним 

дозволама, оснивач Друштва са ограниченом одговорношћу за радио и телевизију Ф-

канал из Зајечара је Саша Фировић са 100% удела у оснивачком капиталу наведеног 

друштва.  

Дана 26.02.2021. године, пружалац медијске услуге Друштво са ограниченом 

одговорношћу за радио и телевизију Ф-канал из Зајечара, доставио је Регулатору 

захтев за добијање сагласности за промену скраћеног идентификационог знака у нови 

скраћени идентификациони знак TV NOVA, односно Radio Nova 90,8. У прилогу 

захтева достављена су графичка решења за напред наведене скраћене 

идентификационе знакове.  

Чланом 49. Закона о електронским медијима одређено је да се на обавезу 

идентификације пружаоца медијске услуге примењују одредбе закона којим се уређује 

област јавног информисања и медија. 

Чланом 34. Закона о јавном информисању и медијима одређено је да се у сваком 

медију обавезно објављују основни подаци о медију у облику импресума, скраћеног 

импресума, односно идентификације. 

Одредбом члана 35. ст. 4. и 5. овог закона одређено је да идентификација телевизијског 

програма садржи карактеристичну ознаку аудио-визуелне медијске услуге, односно 

телевизијског програма и да се идентификација телевизијског програма објављује све 

време трајања програма, док је одредбом члана 35. ст. 5. и 6. тог закона одређено да 

идентификација радио програма садржи назив радио програма и радио фреквенције на 

којима се емитује програм и да се идентификација радио програма објављује најмање 

једном на свака два сата трајања програма. 

Имајући у виду напред наведено, то је нацрт предлога Правне службе: 

Да Савет Регулатора одобри промену скраћеног идентификационог знака пружаоца 

медијске услуге Друштва са ограниченом одговорношћу за радио и телевизију Ф-канал 

из Зајечара, ТПЦ 22. децембар Трг ослобођења бб – ТВ Ф канал у нови скраћени 

идентификациони знак TV NOVA; 

Да Савет Регулатора одобри промену скраћеног идентификационог знака пружаоца 

медијске услуге Друштва са ограниченом одговорношћу за радио и телевизију Ф-канал 

из Зајечара, ТПЦ 22. децембар Трг ослобођења бб – Радио Ф 90,8 у нови скраћени 

идентификациони знак Radio Nova 90,8.  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се промена скраћеног идентификационог знака пружаоца медијске 

услуге Друштва са ограниченом одговорношћу за радио и телевизију Ф-канал из 

Зајечара, ТПЦ 22. децембар Трг ослобођења бб – ТВ Ф канал у нови скраћени 

идентификациони знак TV NOVA. 

Одобрава се промена скраћеног идентификационог знака пружаоца медијске 

услуге Друштва са ограниченом одговорношћу за радио и телевизију Ф-канал из 

Зајечара, ТПЦ 22. децембар Трг ослобођења бб – Радио Ф 90,8 у нови скраћени 

идентификациони знак Radio Nova 90,8. 

 

  

9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

за ПМУ Shoppster д.о.о., Београд - Shoppster; 
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Извештај службе: 

 

,,Shoppster“ д.о.о. из Београда, ул. Милутина Миланковића бр. 11г– Shoppster, је у 

складу са одредбом члана 84. Закона о електронским медијима, доставио Регулатору, у 

року од 30 дана од дана пријема дозволе, уговор са оператором електронске 

комуникационе мреже за дистрибуцију медијских садржаја. Увидом у документацију, 

утврђено је да пружалац медијске услуге Shoppster свој медијски садржај дистрибуира 

на подручју, на којем оператори, имају укупно 916601 прикључак. 

На основу наведеног, предлог је да : 

Савет Регулаторног тела за електронске медије на основу члана 36. Закона о 

електронским медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/14 и 6/16- др. закон), члана 139 

Закона о општем управном поступку(„Сл. гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18-аутентуично 

тумачење) и Правилника о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за 

пружање медијске услуге („Сл. гласник РС“ бр. 104/16) у поступку утврђивања висине 

годишње накнаде за право на пружање медијске услуге телевизије путем електронске 

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

медијске услуге ,,Shoppster“ д.о.о. из Београда, ул. Милутина Миланковића бр. 11г– 

Shoppster, а чији је законски заступник Љиљана Ахметовић, на седници одржаној дана 

....2021. године, донео је  

 

П Р И В Р Е М Е Н О Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије путем 

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

пружаоцу медијске услуге К462: ,,Shoppster“ д.о.о. из Београда, ул. Милутина 

Миланковића бр. 11г - Shoppster, МБ 221496600 почев од .... 2021. године, у износу од 

19.592,35 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 1.632,69 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 једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

П Р И В Р Е М Е Н О Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К462: ,,Shoppster“ д.о.о. из Београда, ул. Милутина 

Миланковића бр. 11г - Shoppster, МБ 221496600 почев од 05.03.2021. године, у износу 

од 19.592,35 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 1.632,69 динара до петог у месецу за текући месец, на 

рачун Регулаторног тела за електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха 
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плаћања: Уплата месечне накнаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог 

решења. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

за ПМУ Euronews д.о.о., Београд - Euronews; 

 

Извештај службе: 

 

„Euronews“ д.о.о. из Београда, ул. Милутина Миланковића 9– Euronews, је у складу са 

одредбом члана 84. Закона о електронским медијима, доставио Регулатору, у року од 

30 дана од дана пријема дозволе, уговор са оператором електронске комуникационе 

мреже за дистрибуцију медијских садржаја. Увидом у документацију, утврђено је да 

пружалац медијске услуге Euronews свој медијски садржај дистрибуира на подручју, на 

којем оператори, имају укупно 13764 прикључкa. 

На основу наведеног, предлог је да : 

Савет Регулаторног тела за електронске медије на основу члана 36. Закона о 

електронским медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/14 и 6/16- др. закон), члана 139 

Закона о општем управном поступку(„Сл. гласник РС“ бр. 18/16 и95/18-аутентично 

тумачење) и Правилника о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за 

пружање медијске услуге („Сл. гласник РС“ бр. 104/16) у поступку утврђивања висине 

годишње накнаде за право на пружање медијске услуге телевизије путем електронске 

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

медијске услуге „Euronews“ д.о.о. из Београда, ул. Милутина Миланковића 9– 

Euronews, а чији су законски заступници Раде Гојсовић и Дарко Петровић, на седници 

одржаној дана ....2021. године, донео је  

 

П Р И В Р Е М Е Н О Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије путем 

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

пружаоцу медијске услуге К466: „Euronews“ д.о.о. из Београда, ул. Милутина 

Миланковића 9– Euronews, МБ 21501859 почев од .... 2021. године, у износу од 

5.884,11 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 490,34 динарадо 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 једногласно донели 

 

  



12 

 

О Д Л У К У 

 

П Р И В Р Е М Е Н О Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К466: „Euronews“ д.о.о. из Београда, ул. Милутина 

Миланковића 9– Euronews, МБ 21501859 почев од 05.03.2021. године, у износу од 

5.884,11 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 490,34 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. 

 

  

11. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

за ПМУ TV Top Sound д.о.о., Београд – Top TV; 

 

Извештај службе: 

 

„TV Top Sound“ д.о.о. из Београда, ул. Гајева 9-11– TOP TV, је у складу са одредбом 

члана 84. Закона о електронским медијима, доставио Регулатору, у року од 30 дана од 

дана пријема дозволе, уговор са оператором електронске комуникационе мреже за 

дистрибуцију медијских садржаја. Увидом у документацију, утврђено је да пружалац 

медијске услуге TOP TV свој медијски садржај дистрибуира на подручју, на којем 

оператори, имају укупно 7901 прикључак. 

На основу наведеног, предлог је да : 

Савет Регулаторног тела за електронске медије на основу члана 36. Закона о 

електронским медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/14 и 6/16- др. закон), члана 139 

Закона о општем управном поступку(„Сл. гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18-аутентуично 

тумачење) и Правилника о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за 

пружање медијске услуге („Сл. гласник РС“ бр. 104/16) у поступку утврђивања висине 

годишње накнаде за право на пружање медијске услуге телевизије путем електронске 

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

медијске услуге „TV Top Sound“ д.о.о. из Београда, ул. Гајева 9-11– TOP TV, а чији је 

законски заступник Соња Николић, на седници одржаној дана ....2021. године, донео је  

 

П Р И В Р Е М Е Н О  Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије путем 

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

пружаоцу медијске услуге К470: „TV Top Sound“ д.о.о. из Београда, ул. Гајева 9-11 - 

TOP TV, МБ 21404756 почев од .... 2021. године, у износу од : 3.377,68 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 281,47 динара до петог у месецу за текући месец, на рачун 
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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 једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

П Р И В Р Е М Е Н О Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К470: „TV Top Sound“ д.о.о. из Београда, ул. Гајева 9-11 

- TOP TV, МБ 21404756 почев од 05.03.2021. године, у износу од : 3.377,68 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 281,47 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. 

 

 

 

Седница завршена у 11 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

  

Драгана Таљић  

 

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 

 

 


