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Број: 01-575/21 

Датум: 16.04.2021. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 394. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 30. марта 2021. године, са почетком у 13 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 Финансијских извештаја, Напомена и Извештаја ревизора по 

завршном рачуну за 2020. годину Регулаторног тела за електронске медије и 

доношење одлуке; 

3. Разматрање Извештаја о реализацији Финансијског плана РЕМ за 2020. 

годину и доношење одлуке; 

4. Разматрање Извештаја о раду РЕМ-а за 2020. годину и доношење одлуке; 

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

накнаде за пружање медијске услуге за извршног дужника YU Eco д.о.о., 

Суботица – TV YU Eco и доношење одлуке; 

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

на који је издата ПМУ ПИ Канал д.о.о., Пирот – ТВ ПИ Канал, због 

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

медијима; 
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7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена 

на који је издата ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о., Чачак – ТМС Телевизија 

Телемарк-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

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

на који је издата ПМУ Телевизија Исток 1 д.о.о., Београд – ТВ Исток 1-

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

електронским медијима; 

9. Разматрање захтева и доношење одлуке у поступку продужења дозволе 

ПМУ Студио д.о.о., Лесковац – ТВ Студио-кабал, у складу са чланом 88. 

Закона о електронским медијима; 

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

на који је издата ПМУ Прва телевизија д.о.о., Београд – Live Melody-кабал, 

сходно члану 89. став 1. тачка 3) Закона о електронским медијима; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 394. ванредне седнице. 

 

2. Разматрање Финансијских извештаја, Напомена и Извештаја ревизора 

по завршном рачуну за 2020. годину Регулаторног тела за електронске 

медије и доношење одлуке; 

3. Разматрање Извештаја о реализацији Финансијског плана РЕМ за 2020. 

годину и доношење одлуке; 

4. Разматрање Извештаја о раду РЕМ-а за 2020. годину и доношење 

одлуке; 

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

накнаде за пружање медијске услуге за извршног дужника YU Eco д.о.о., 

Суботица – TV YU Eco и доношење одлуке; 

6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ ПИ Канал д.о.о., Пирот – ТВ ПИ Канал, 

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

електронским медијима; 

7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о., Чачак – 

ТМС Телевизија Телемарк-кабал, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Телевизија Исток 1 д.о.о., Београд – ТВ 

Исток 1-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

9. Разматрање захтева и доношење одлуке у поступку продужења дозволе 

ПМУ Студио д.о.о., Лесковац – ТВ Студио-кабал, у складу са чланом 88. 

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

времена на који је издата ПМУ Прва телевизија д.о.о., Београд – Live 

Melody-кабал, сходно члану 89. став 1. тачка 3) Закона о електронским 

медијима; 

 

  

2. Разматрање Финансијских извештаја, Напомена и Извештаја ревизора 

по завршном рачуну за 2020. годину Регулаторног тела за електронске 

медије и доношење одлуке; 

 

Напомена за тачке 2., 3. и 4. 

 

Чланом 39. Закона о електронским медијима прописано је да Савет Регулатора 

подноси Народној скупштини РС годишњи извештај о раду који између осталог 

садржи: податке о извршеним пословима из надлежности Регулатора у претходној 

календарској години (тачка 4 предложеног дневног реда), реализацију финансијског 

планa (тачка 3 предложеног дневног реда), финансијски извештај и извештај 

овлашћеног ревизора (тачка 2 предложеног дневног реда). Годишњи Извештај о раду 

Регулатора за претходну календарску годину подноси се до краја првог тромесечја 

текуће године односно до 31. марта текуће године. Наведени извештаји налазе се у 

материјалима за насловну седницу. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Финансијски извештај и Извештај ревизора по завршном рачуну за 

2020. годину Регулаторног тела за електронске медије.  

 

  

3. Разматрање Извештаја о реализацији Финансијског плана РЕМ за 2020. 

годину и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Извештај о реализацији Финансијског плана РЕМ за 2020. годину.  

 

  

4. Разматрање Извештаја о раду РЕМ-а за 2020. годину и доношење 

одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Извештај о раду РЕМ-а за 2020. годину. 
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Извештај о раду са финансијским извештајем, извештајем ревизора по завршном 

рачуну за 2020. годину као и извештајем о реализацији финансијског плана РЕМ за 

2020. годину, доставити Народној скупштини РС и објавити на званичној интернет 

страници Регулатора.  

 

  

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

накнаде за пружање медијске услуге за извршног дужника YU ECO 

д.о.о., Суботица – TV Yu Eco и доношење одлуке; 

 

Извештај финансијске службе: 

 

Мишљење финасијске службе је да се захтев може одобрити јер би на тај начин 

извршење било спроведено без евентуалног спровођења на имовини дужника што би 

довело до дуготрајнијег поступка наплате. У случају редовног плаћања доспелог дуга, 

финансијска служба Регулатора би, на месечном нивоу, обавештавала надлежног 

Јавног извршитеља о редовним уплатама. 

У случају неплаћања финансијска служба Регулатора би обавестила надлежног Јавног 

извршитеља о неплаћању, како би могао да активира процес извршења. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се молба за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге за извршног дужника YU Eco д.о.о., Суботица – 

TV Yu Eco.  

 

  

6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге ПИ Канал д.о.о.,  

Пирот – ТВ ПИ Канал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 

8) Закона о електронским медијима; 

 

Извештај финансијске службе: 

 

Уплатом од 231.793,12 динара 24.03.2021. године, дуг је измирен у целости. 

Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак.  

 

  

7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о. Чачак – 

Телевизија Телемарк-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима; 
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Извештај финансијске службе: 

 

Уплатом од 6.503,63 динара 22.03.2021. године, дуг је измирен у целости. Финансијска 

служба предлаже обуставу поступка. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак.  

 

  

8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Телевизија Исток 1 д.о.о., Београд – ТВ 

Исток 1-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима; 

 

Извештај финансијске службе: 

 

Уплатама са рачуна другог правног лица, од 2.030,60 динара, за коју је уговор о 

преузимању испуњења достављен 03.02.2021. године и од 1.218,36 динара за коју је 

уговор о преузимању испуњења достављен 26.03.2021. године, дуг је измирен у 

целости.  

Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак.  

  

9. Разматрање захтева и одлучивање o продужењу дозволе за пружање 

медијске услуге издате на основу захтева ПМУ Студио д.о.о., Лесковац – 

ТВ Студио-кабал, у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима; 

 

Извештај правне службе: 

 

Увидом у списе предмета, Правна служба, Служба за надзор и анализу програма 

емитера и Финансијска служба Регулатора су сачиниле извештаје на основу којих је 

утврђено да ПМУ ТВ Студио испуњава све услове за продужење дозволе издате на 

основу захтева, сходно члану 88. став 3. Закона о електронским медијима. 

 

Предлог Правне службе је да се ПМУ Студио д.о.о., Лесковац – ТВ Студио продужи 

дозвола за пружање медијске услуге бр. К177 од 07.05.2013. године, сходно члану 88. 

Закона о електронским медијима. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 



6 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге бр. К177 од 07.05.2013. 

године, ПМУ Студио д.о.о., Лесковац – ТВ Студио, сходно члану 88. Закона о 

електронским медијима.  

 

  

10. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Прва телевизија д.о.о., Београд – Live 

Melody-кабал, сходно члану 89. став 1. тачка 3) Закона о електронским 

медијима; 

 

Извештај правне службе: 

 

Регулаторно тело за електронске медије (у даљем тексту: Регулатор) је дана 12.02.2019. 

године издало дозволу ПМУ Прва телевизија д.о.о., Беооград, ул. Аутопут за Загреб бр. 

22 – Live Melody за пружање медијске услуге на основу захтева бр. К427-1 од 

12.02.2019. године, путем електронске комуникационе мреже (осим терестричке). Live 

Melody је специјализована (музичка) телевизија. 

Имајући у виду да Live Melody није започео пружање медијске услуге у законском 

року тачније у року 90 дана од дана достављања дозволе, испуњен је законски основ за 

одузимање дозволе за пружање медијске услуге. 

Предлог Правне службе је да се покрене поступак одузимања дозволе за пружање 

медијске услуге, бр. К427-1 од 12.02.2019. године, пружаоцу медијске услуге Прва 

телевизија д.о.о., Београд – Live Melody, сходно члану 89. став 1. тачка 3) Закона о 

електронским медијима кап и да се представник пружаоца медијске услуге Прва 

телевизија д.о.о., Београд – Live Melody позове на седницу Савета Регулатора, ради 

изјашњења о чињеници која је била основ за покретање поступка. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе за пружање медијске услуге, бр. 

К427-1 од 12.02.2019. године, ПМУ Прва телевизија д.о.о., Београд – Live Melody, 

сходно члану 89. став 1. тачка 3) Закона о електронским медијима. 

 

Позвати на седницу Савета Регулатора представника ПМУ Прва телевизија 

д.о.о., Београд – Live Melody, ради изјашњења о чињеници која је била основ за 

покретање поступка.  

 

Седница завршена у 14 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

  

Драгана Таљић  

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 


