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Број: 01-1202/21 

Датум:  13.07.2021. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 399. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 21. јуна 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, чланица Савета 

5. Радоје Кујовић, члан Савета 

6. Александар Витковић, члан Савета 

7. Вишња Аранђеловић, чланица Савета 

8. Милорад Вукашиновић 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 Извештаја Финансијске службе о утврђивању вишка прихода над 

расходима Регулаторног тела за електронске медије за 2020. годину и доношење 

одлуке; 

3. мена на које је издата ПМУ Прва телевизија д.о.о., Београд – Прва због 

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

и доношење одлуке;   

4. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Б92 д.о.о., Београд – 

ТВ Б92, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;  

5. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Јефимија д.о.о., 

Крушевац – ТВ Јефимија, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке;   
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6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата ПМУ ТВ Пирот д.о.о., Пирот – ТВ Пирот, 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 РТВ Шумадија д.о.о.. Аранђеловац – РТВ Шумадија, због 

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

8. 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 април 

2021. године; 

9. 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 мај 2021. 

године;  

10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези 

осме епизоде серије „Калкански кругови“ емитоване у програму Јавна медијска 

установа Радио Телевизија Србије, Београд – РТС и доношење одлуке;  

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са 

објављивањем мере изречене ПМУ Радио Новости д.о.о., Београд - Радио 

Новости 104,7;   

12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези са објављивањем мере 

изречене Клик-Комерц д.о.о. Горњи Милановац - ТВ Инфо 24 плус; 

13. Разматрање Извештаја Правне службе о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Jutro production д.о.о., Чачак - 

Радио Озон ФМ 98,3 због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским 

медијима и доношење одлуке;   

14. Доношење одлуке о одузимању дозволе Радио Барајево д.о.о. – у принудној 

ликвидацији - Радио Барајево 105,9 пре истека времена на које је издата, због 

постојања разлога из члана 89. став 2. Закона о електронским медијима;  

15. Разматрање извештаја Правне службе о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Прва телевизија д.о.о., 

Београд – Trailer Channel, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;   

16. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Kitchen TV д.о.о. Београд  – 

Kitchen TV;  

17. Разматрање захтева SMBG d.o.o., Београд – Skymusic entertainment/SE о 

издавању дозволе за пружање медијске услуге, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;   

18. Разматрање захтева ХАХАХА Данијел Јовановић пр Снимање и издавање 

звучних записа и музике, Темерин за упис у Регистар медијских услуга, сходно 

члану 74. став 1. тачка 2) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

19. Разматрање захтева o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на 

основу захтева ПМУ Наша визија д.о.о., Београд – Наша визија, у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

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

Телевизија Фрушка гора Београд - ТВ Фрушка гора, сходно члану 36. Закона о 

електронским медијима;  
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21. Извештај са саветовања за правнике и економисте одржаног у организацији 

удружења Центар за едукацију, инвестиције и одрживи развој „Реформатор“ у 

периоду од 28. - 31. маја 2021. године у Врњачкој Бањи у са темом „Новине у 

раду и отклањање потешкоћа у примени прописа“. 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 399. ванредне седнице. 

 

  

2. Разматрање Извештаја Финансијске службе о утврђивању вишка прихода 

над расходима Регулаторног тела за електронске медије за 2020. годину и 

доношење одлуке; 

3. мена на које је издата ПМУ Прва телевизија д.о.о., Београд – Прва због 

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

медијима и доношење одлуке;   

4. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка 

престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Б92 

д.о.о., Београд – ТВ Б92, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

5. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка 

престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ 

Јефимија д.о.о., Крушевац – ТВ Јефимија, због постојања разлога из члана 

89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ ТВ Пирот д.о.о., Пирот – ТВ Пирот, 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 РТВ Шумадија д.о.о.. Аранђеловац – РТВ 

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

електронским медијима;   

8. 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 април 2021. године; 

9. 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 мај 2021. године;  

10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези осме епизоде серије „Калкански кругови“ емитоване у програму Јавна 
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медијска установа Радио Телевизија Србије, Београд – РТС и доношење 

одлуке;  

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са објављивањем мере изречене ПМУ Радио Новости д.о.о., Београд - 

Радио Новости 104,7;   

12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези са објављивањем 

мере изречене Клик-Комерц д.о.о. Горњи Милановац - ТВ Инфо 24 плус; 

13. Разматрање Извештаја Правне службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Jutro production 

д.о.о., Чачак – Радио Озон ФМ 98,3 због постојања разлога из члана 99. 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке;   

14. Доношење одлуке о одузимању дозволе Радио Барајево д.о.о. – у принудној 

ликвидацији - Радио Барајево 105,9 пре истека времена на које је издата, 

због постојања разлога из члана 89. став 2. Закона о електронским 

медијима;  

15. Разматрање извештаја Правне службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Прва телевизија 

д.о.о., Београд – Trailer Channel, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;   

16. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Kitchen TV д.о.о. 

Београд  – Kitchen TV;  

17. Разматрање захтева SMBG d.o.o., Београд – Skymusic entertainment/SE о 

издавању дозволе за пружање медијске услуге, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;   

18. Разматрање захтева ХАХАХА Данијел Јовановић пр Снимање и издавање 

звучних записа и музике, Темерин за упис у Регистар медијских услуга, 

сходно члану 74. став 1. тачка 2) Закона о електронским медијима и 

доношење одлуке;  

19. Разматрање захтева o продужењу дозволе за пружање медијске услуге 

издате на основу захтева ПМУ Наша визија д.о.о., Београд – Наша визија, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

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

ПМУ Телевизија Фрушка гора Београд - ТВ Фрушка гора, сходно члану 36. 

Закона о електронским медијима;  

21. Извештај са саветовања за правнике и економисте одржаног у 

организацији удружења Центар за едукацију, инвестиције и одрживи 

развој „Реформатор“ у периоду од 28. - 31. маја 2021. године у Врњачкој 

Бањи у са темом „Новине у раду и отклањање потешкоћа у примени 

прописа“. 

 

  

2. Разматрање Извештаја Финансијске службе о утврђивању вишка 

прихода над расходима Регулаторног тела за електронске медије за 2020. 

годину и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 
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На основу чл.34 Законa о електронским медијима („Службени гласник 

РС“,бр.83/2014), Одлуке Савета Регулаторног тела за електронске медије донете на 

399. седници одржаној дана 21.06.2021. године председница Савета Регулаторног тела 

за електронске медије доноси следећи 

 

Н А Л О Г  
 

Да се у складу са одредбом члана 34. став 8. Законa о електронским медијима 

изврши уплата износа од 28.528.759,48 динара у корист буџета Републике Србије на 

рачун број 840-741224843-62, позив на број 97-44018.  

 

Утврђена разлика између вишка остварених укупних прихода и остварених 

укупних расхода по завршном рачуну за 2020. годину у износу од 28.528.759,48 динара 

обрачуната је у виду исказане добити у пословању. 

 

  

3. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка 

престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ 

Прва телевизија д.о.о., Београд – Прва због постојања разлога из члана 

89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење 

одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата ПМУ Прва телевизија д.о.о., Београд – Прва, због постојања разлога из члана 

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

 

Позвати представника ПМУ на седницу Савета ради изјашњења о чињеници 

која је била основ за покретање поступка. 

 

  

4. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка 

престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ 

Б92 д.о.о., Београд – ТВ Б92, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата 

ПМУ Б92 д.о.о., Београд – ТВ Б92, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. 

Закона о електронским медијима. 

 

Позвати представника ПМУ на седницу Савета ради изјашњења о чињеници 

која је била основ за покретање поступка. 
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5. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка 

престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ 

Јефимија д.о.о., Крушевац – ТВ Јефимија, због постојања разлога из 

члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење 

одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата Јефимија д.о.о., Крушевац – ТВ Јефимија, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. 

 

Позвати представника ПМУ на седницу Савета ради изјашњења о чињеници 

која је била основ за покретање поступка. 

 

  

6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

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

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

медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

  

7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ РТВ Шумадија д.о.о.. Аранђеловац – 

РТВ Шумадија, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

  

8. 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 април 2021. године;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 
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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; 23.6; 29.1.1; 29.1.2; 32; 

33.1; 33.4; 35.1; 37.3; 46.3.3; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе 

за надзор и анализу за месец април 2021. године.  

 

  

9. 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 мај 2021. године;  

 

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; 23.6; 29.1.1; 29.1.2; 30.1; 

32; 33.1; 33.4; 34.1.2;  35.1; 37.1; 37.3; 46.3.3;65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а 

по извештају Службе за надзор и анализу за месец мај 2021. године. 

  

  

10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези осме епизоде серије „Калкански кругови“ емитоване у програму 

Јавна медијска установа Радио Телевизија Србије, Београд – РТС и 

доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 

 

  

11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са објављивањем мере изречене ПМУ Радио Новости д.о.о., Београд 

- Радио Новости 104,7;  

 

Предлог службе је да Савет донесе привремено решење. 

 

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

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем. 

 

  

12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези са 

објављивањем мере изречене Клик-Комерц д.о.о. Горњи Милановац - 

ТВ Инфо 24 плус;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем. 

 

  

13. Разматрање Извештаја Правне службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Jutro 

production д.о.о., Чачак – Радио Озон ФМ 98,3 због постојања разлога из 

члана 99. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. 

310/2008-3 од 02.04.2018. године издате ПМУ Jutro production д.о.о., Чачак, Трг устанка 

2-6 – Радио Озон ФМ 98,3 пре истека времена на које је издата, због постојања разлога 

из члана 99. Закона о електронским медијима.  

 

Позвати представника пружаоца медијске услуге Приватно предузеће за 

маркетинг и друге услуге у области промета роба и услуга Jutro production д.о.о., 

Чачак, Трг устанка 2-6 – Радио Озон ФМ 98,3 на седницу Савета Регулатора, ради 

изјашањења о чињеници која је била основ за покретање поступка одузимања дозволе. 

 

  

14. Доношење одлуке о одузимању дозволе Радио Барајево д.о.о. – у 

принудној ликвидацији - Радио Барајево 105,9 пре истека времена на 

које је издата, због постојања разлога из члана 89. став 2. Закона о 

електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола за пружање медијске услуге Регулаторног тела за 

електронске медије број 212/2008-7 од 11.12.2018. године издата пружаоцу медијске 

услуге Предузеће за информисање Радио Барајево д.о.о., Барајево – у принудној 

ликвидацији – Радио Барајево 105,9 пре истека времена на које је издата, сходно члану 

89. став 2. Закона о електронским медијима. 
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Обавеза плаћања накнаде за право на пружање медијске услуге, утврђена 

привременим решењем бр. 05-2804/15/18-25 од 21.04.2017. године пружаоцу медијске 

услуге из става 1. извреке овог решења, престаје закључно са даном 20.05.2021. године. 

 

Налаже се пружаоцу медијске услуге из става 1. изреке овог решења да одмах 

по пријему овог решења, под претњом принудног извршења, обустави пружање 

медијске услуге чије је право на пружање стекао издавањем дозволе из става 1. изреке.  

 

  

15. Разматрање извештаја Правне службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Прва 

телевизија д.о.о., Београд – Trailer Channel, сходно члану 89. став 1. 

тачка 4) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге, бр. К 425-

1 од 12.02.2019. године, пружаоцу медијске услуге Прва телевизија д.о.о., Београд – 

Trailer channel, сходно члану 89. став 1. тачка 4. Закона о електронским медијима.  

 

Позвати представника пружаоца медијске услуге Прва телевизија д.о.о., Београд 

– Trailer channel позове на седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о чињеници 

која је била основ за покретање поступка. 

  

  

16. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Kitchen TV д.о.о. 

Београд  – Kitchen TV;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за маркетинг 

видео продукцију и услуге Kitchen TV д.о.о. Београд-Стари Град, ул. Македонска бр. 5 

– Kitchen TV, којим ће обавестити истог да ће Регулатор извршити промену података у 

дозволи који се односе на промену власничке структуре, као и да је према одредби из 

члана 105. став 1. Закона о електронским медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14 

и 6/16-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. 

 

  

17. Разматрање захтева SMBG d.o.o., Београд – Skymusic entertainment/SE о 

издавању дозволе за пружање медијске услуге, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;  
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева SMBG d.o.o. 

Beograd-Zvezdara – Skymusic entertainment/SE, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

 

  

18. Разматрање захтева ХАХАХА Данијел Јовановић пр Снимање и 

издавање звучних записа и музике, Темерин за упис у Регистар 

медијских услуга, сходно члану 74. став 1. тачка 2) Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Уписати у Регистар медијских услуга пружаоца који медијске услуге пружају 

искључиво путем глобалне информатичке мреже, подносилаца захтева ХАХАХА 

Данијел Јовановић пр Снимање и издавање звучних записа и музике, Темерин, ул. Иве 

Лоле Рибара бр. 1ц – GMS, сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским 

медијима. 

 

  

19. Разматрање захтева o продужењу дозволе за пружање медијске услуге 

издате на основу захтева ПМУ Наша визија д.о.о., Београд – Наша 

визија, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима и 

доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге бр. К 178-5 од 18.06.2013. 

године ПМУ Наша визија д.о.о., Београд – Наша визија, сходно члану 88. Закона о 

електронским медијима. 

 

  

20. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

за ПМУ Телевизија Фрушка гора Београд - ТВ Фрушка гора, сходно 

члану 36. Закона о електронским медијима;  

 

Предлог службе је да Савет донесе привремено решење. 

 

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

 

Доноси се привремено решење. 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К206-3: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Телевизија Фрушка гора Београд, ул. Булевар Војводе Мишића 39а, Београд - ТВ 

Фрушка гора, МБ 21141453 почев од 21.06.2021. године, у износу од 66.819,96 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 5.568,33 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/206-1336/17/21-4 од 27.04.2021. 

године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

21. Извештај са саветовања за правнике и економисте одржаног у 

организацији удружења Центар за едукацију, инвестиције и одрживи 

развој „Реформатор“ у периоду од 28. - 31. маја 2021. године у Врњачкој 

Бањи у са темом „Новине у раду и отклањање потешкоћа у примени 

прописа“;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем. 

 

 

 

Седница завршена у 12 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

  

Драгана Таљић  

 

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 


