
 

 

 

Број: 01-1539/21 

Датум: 22. октобра 2021. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 403. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 03. септембра 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 

9. Божидар Зечевић, 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 захтева Јавне медијске установе - Радио Телевизије Војводина за 

давање сагласности на измену и допуну статута и доношење одлуке;  

3. Разматрање жалбе Божидара Тривунов Митровића, Београд изјављене 

против одлуке Савета Регулаторног тела за електронске медије, број 01-

1637/20/21-96 од 13.07.2021. године, и доношење одлуке;   

4. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Happy 

TV д.о.о., Београд – Moja Happy život, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;  

5. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Happy 

TV д.о.о., Београд – Moja Happy muzika, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;   

6. Разматрање захтева „Pomožimo se Vojvodino“ Civilno udruženje, Кањижа - 

Zenesarok Radio (ZSR) за упис у Регистар медијских услуга, 74. став 1. тачка 

2) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  
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7. Доношење одлуке о захтеву ПМУ радија TV Top Sound d.o.o. Beograd-

Palilula– TOP TV за брисање из Регистра медијских услуга, сходно члану 74. 

став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;   

8. Разматрање и одлучивање о захтеву ПМУ Banker L.T.D. d.o.o., Београд - 

E.P.P. TV да се провери број прикључака на основу којих је утврђена висина 

накнаде Привременим решењем Савета бр. КН/197-1294/17/21-2 од 

27.04.2021. године;  

9. Разматрање и одлучивање о захтеву ПМУ Snoma d.o.o., Суботица - ТВ ИКС 

да се провери број прикључака на основу којих је утврђена висина накнаде 

Привременим решењем Савета бр. КН/90-1356/17/21-4 од 08.07.2021. 

године;  

10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ TV Super-Sat Communication д.о.о., Београд – TV Super Sat;  

11. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Тачно д.о.о., Београд - Т;   

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

на које је издата ПМУ RTV Belle Amie d.о.о., Ниш – TV Belle Amie, сходно 

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

  

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 403. ванредне седнице. 

1. Разматрање захтева Јавне медијске установе - Радио Телевизије 

Војводина за давање сагласности на измену и допуну статута и 

доношење одлуке;  

2. Разматрање жалбе Божидара Тривунов Митровића, Београд изјављене 

против одлуке Савета Регулаторног тела за електронске медије, број 01-

1637/20/21-96 од 13.07.2021. године, и доношење одлуке;  

3. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

Happy TV д.о.о., Београд – Moja Happy život, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;  

4. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

Happy TV д.о.о., Београд – Moja Happy muzika, сходно члану 83. Закона 

о електронским медијима и доношење одлуке;   

5. Разматрање захтева „Pomožimo se Vojvodino“ Civilno udruženje, Кањижа 

- Zenesarok Radio (ZSR) за упис у Регистар медијских услуга, 74. став 1. 

тачка 2) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

6. Доношење одлуке о захтеву ПМУ радија TV Top Sound d.o.o. Beograd-

Palilula– TOP TV за брисање из Регистра медијских услуга, сходно члану 

74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;   

7. Разматрање и одлучивање о захтеву ПМУ Banker L.T.D. d.o.o., Београд - 

E.P.P. TV да се провери број прикључака на основу којих је утврђена 

висина накнаде Привременим решењем Савета бр. КН/197-1294/17/21-2 

од 27.04.2021. године;  
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8. Разматрање и одлучивање о захтеву ПМУ Snoma d.o.o., Суботица - ТВ 

ИКС да се провери број прикључака на основу којих је утврђена висина 

накнаде Привременим решењем Савета бр. КН/90-1356/17/21-4 од 

08.07.2021. године;  

9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ TV Super-Sat Communication д.о.о., Београд – TV Super Sat;  

10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Тачно д.о.о., Београд - Т;   

11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ RTV Belle Amie d.о.о., Ниш – TV Belle 

Amie, сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима;  

  

  

2. Разматрање захтева Јавне медијске установе - Радио Телевизије 

Војводина за давање сагласности на измену и допуну статута и 

доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на планирану измену и допуну Статута Јавне медијске 

установе - Радио Телевизије Војводина. 

 

  

3. Разматрање жалбе Божидара Тривунов Митровића, Београд изјављене 

против одлуке Савета Регулаторног тела за електронске медије, број 01-

1637/20/21-96 од 13.07.2021. године, и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбaцује се жалба Божидара Тривунов Митровића из Београда, ул. Тршћанска 

бр. 2, број 01-1637/20/21-105 од 13.08.2021. године, поднета против одлуке Савета 

Регулатора број 01-1637/20/21-96 од 13.07.2021. године, као недозвољена. 

 

  

4. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

Happy TV д.о.о., Београд – Moja Happy život, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Preduzeće za 

marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju Happy TV d.o.o. Beograd (Zemun) – Moj 

Happy život, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 
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5. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

Happy TV д.о.о., Београд – Moja Happy muzika, сходно члану 83. Закона 

о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Preduzeće za 

marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju Happy TV d.o.o. Beograd (Zemun) – Moja 

Happy muzika, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

  

6. Разматрање захтева „Pomožimo se Vojvodino“ Civilno udruženje, Кањижа 

- Zenesarok Radio (ZSR) за упис у Регистар медијских услуга, 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 

 

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 пружалац медијске услуге радија „Pomožimo se 

Vojvodino“ Civilno udruženje - Zenesarok Radio. 

 

  

7. Доношење одлуке о захтеву ПМУ радија TV Top Sound d.o.o. Beograd-

Palilula– TOP TV за брисање из Регистра медијских услуга, сходно члану 

74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Брише се из Регистра медијских услуга пружалаца који медијске услуге пружају 

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

Закона о електронским медијима пружалац медијске услуге радија TV TOP SOUND 

d.o.o. Beograd-Palilula – TOP TV. 

 

  

8. Разматрање и одлучивање о захтеву ПМУ Banker L.T.D. d.o.o., Београд - 

E.P.P. TV да се провери број прикључака на основу којих је утврђена 

висина накнаде Привременим решењем Савета бр. КН/197-1294/17/21-2 

од 27.04.2021. године;  

 

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

 

Усваја се захтев пружаоца медијске услуге BANKER L.T.D. d.o.o. Beograd - 

E.P.P. TV бр. 05-1493/21-2 од 25.08.2021. године у делу који се односи на број 

прикључака и висину накнаде за пружање медијске услуге и да се Привремено решење 

бр. КН/197-1294/17/21-2 од 27.04.2021. године стави ван снаге, а да се Привремено 

решење бр. КН 90-1294/17/21-4 од 08.07.2021. измени у ставу 4. изреке, тако што ће се 

навести да: „Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи Привремено решење 

Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/197-1294/17 од 21.04.2017. 

године“.  

  

9. Разматрање и одлучивање о захтеву ПМУ Snoma d.o.o., Суботица - ТВ 

ИКС да се провери број прикључака на основу којих је утврђена висина 

накнаде Привременим решењем Савета бр. КН/90-1356/17/21-4 од 

08.07.2021. године;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев пружаоца медијске услуге SNOMA d.o.o., Subotica- ТВ ИКС бр. 

05-929/21 од 11.05.2021. године у делу који се односи на број прикључака и измену 

висине накнаде за пружање медијске услуге и да се Привремено решење бр. КН 

90/1356/17/21-2 од 27.04.2021. године стави ван снаге, а да се Привремено решење бр. 

КН 90/1356/17/21-4 од 08.07.2021. измени у ставу 4. изреке тако што ће се навести да: 

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

Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/90-1356/17 од 21.04.2017. године“. 

 

  

10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ TV Super-Sat Communication д.о.о., Београд – TV Super Sat;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

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 К463: „TV Super-Sat Communication“ д.о.о. из Београда, 

ул. Макензијева бр. 79 – TV Super Sat, МБ 21586650 почев од 03.09.2021. 2021. године, 

у износу од 523.455,51 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 43.621,29 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/463-1846/20-1 од 02.11.2020. године. 
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Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

11. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Тачно д.о.о., Београд - Т;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

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 К477: „Тачно“ д.о.о. из Београда, ул. Дечанска бр.12, 

спрат 7- Т., МБ 21632490 почев од 03.09.2021. године, у износу од : 400.390,08 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 33.365,84 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. 

 

  

12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ RTV Belle Amie d.о.о., Ниш – TV Belle 

Amie, сходно члану 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. 

 

 

 

Седница завршена у 12 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА  

Драгана Таљић  

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

Оливера Зекић 

 

  

 


