
 

 

 

 
Број: 01-1888/21 

Датум: 28. децембра 2021. године 

Београд 

 
З А П И С Н И К 

 

са 406. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 01. новембра 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 и доношење одлуке о усвајању Финансијског плана 

Регулаторног тела за електронске медије за 2022. годину;  

3. Разматрање Извештаја Финансијске службе о измени Плана јавних набавки 

и плана набавки на које се закон не примењује за 2021. годину и доношење 

одлуке;   

4. Разматрање захтева ПМУ Master Craft д.о.о., Кула – Радио Клик ФM 91,7 за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 

2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

5. Разматрање извештаја Правне службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Јасмина Вагић пр 

Агенција за аудио-визулене активности Paradise Films, Смедеревска Паланка 

- Паприка ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 3) Закона о електронским 

медијима и доношење одлуке;   
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6. Разматрање захтева ПМУ Инфо центар д.о.о., Тутин – Санџачка ТВ Мрежа, 

за промену скраћеног идентификационог знака и доношење одлуке;  

7. Разматрање извештаја Правне службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Kopernikus Cable 

Network д.o.o., Ниш – TV K::CN Jug, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона 

о електронским медијима и доношење одлуке;   

8. Разматрање захтева ПМУ RTV Holivud Nais д.о.о., Ниш – TV Nais за проверу 

података наведених у Привременом решењу Савета Регулаторног тела за 

електронске медије КН/8-1529/17/21-2 од 27.04.2021. године и доношење 

одлуке;  

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

ПМУ RTV Holivud Nais д.о.о., Ниш - ТВ Nais;  

10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Радио и телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачка Паланка - РТВ Бап;  

11. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера 

поводом приказивања огласне поруке компаније Рио Tинто и доношење 

одлуке;   

12. Разматрање Извештаја Правне службе поводом пријаве којом се указује на 

угрожавање општег интереса, а у вези са кршењем члана 47. став 1. тачка 1) 

Закона о електронским медијима од стране ПМУ Pink Media Group д.о.о., 

Београд – ТВ Пинк и доношење одлуке;  

13. Разматрање Извештаја Правне службе поводом пријаве којом се указује на 

угрожавање општег интереса, а у вези са кршењем члана 47. став 1. тачка 1) 

Закона о електронским медијима од стране ЈМУ Радио-телевизије Србије и 

доношење одлуке; 

14. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о броју 

неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних ТВ ПМУ 

са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код 

ЈМУ Радио-Телевизија Србије (РТС) за септембар 2021. године и доношење 

одлуке; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 406. ванредне седнице 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Финансијског плана 

Регулаторног тела за електронске медије за 2022. годину;  

3. Разматрање Извештаја Финансијске службе о измени Плана јавних 

набавки и плана набавки на које се закон не примењује за 2021. годину 

и доношење одлуке;  

4. Разматрање захтева ПМУ Master Craft д.о.о., Кула – Радио Клик ФM 

91,7 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  
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5. Разматрање извештаја Правне службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Јасмина 

Вагић пр Агенција за аудио-визулене активности Paradise Films, 

Смедеревска Паланка - Паприка ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 3) 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке;   

6. Разматрање захтева ПМУ Инфо центар д.о.о., Тутин – Санџачка ТВ 

Мрежа, за промену скраћеног идентификационог знака и доношење 

одлуке;  

7. Разматрање извештаја Правне службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Kopernikus 

Cable Network д.o.o., Ниш – TV K::CN Jug, сходно члану 89. став 1. тачка 

4) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;   

8. Разматрање захтева ПМУ RTV Holivud Nais д.о.о., Ниш – TV Nais за 

проверу података наведених у Привременом решењу Савета 

Регулаторног тела за електронске медије КН/8-1529/17/21-2 од 

27.04.2021. године и доношење одлуке;  

9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

за ПМУ RTV Holivud Nais д.о.о., Ниш - ТВ Nais;  

10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Радио и телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачка Паланка - РТВ 

Бап;  

11. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера 

поводом приказивања огласне поруке компаније Рио Tинто и доношење 

одлуке;   

12. Разматрање Извештаја Правне службе поводом пријаве којом се указује 

на угрожавање општег интереса, а у вези са кршењем члана 47. став 1. 

тачка 1) Закона о електронским медијима од стране ПМУ Pink Media 

Group д.о.о., Београд – ТВ Пинк и доношење одлуке;  

13. Разматрање Извештаја Правне службе поводом пријаве којом се указује 

на угрожавање општег интереса, а у вези са кршењем члана 47. став 1. 

тачка 1) Закона о електронским медијима од стране ЈМУ Радио-

телевизије Србије и доношење одлуке; 

14. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код 

комерцијалних ТВ ПМУ са дозволом за пружање медијске услуге за 

подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-Телевизија Србије (РТС) за 

септембар 2021. године и доношење одлуке; 

 

  

2. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Финансијског плана 

Регулаторног тела за електронске медије за 2022. годину;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени Финансијски план Регулаторног тела за електронске 

медије за 2022. годину. 
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3. Разматрање Извештаја Финансијске службе о измени Плана јавних 

набавки и плана набавки на које се закон не примењује за 2021. годину 

и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се измена Плана јавних набавки и плана набавки на које се закон не 

примењује за 2021. годину. 

 

  

4. Разматрање захтева ПМУ Master Craft д.о.о., Кула – Радио Клик ФM 

91,7 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге ПМУ Master Craft д.о.о., 

Кула – Радио Клик ФM 91,7,  сходно члану 88. Закона о електронским медијима. 

 

  

5. Разматрање извештаја Правне службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Јасмина 

Вагић пр Агенција за аудио-визулене активности Paradise Films, 

Смедеревска Паланка - Паприка ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 3) 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

издата ПМУ Јасмина Вагић пр Агенција за аудио-визуелне активности Paradise Films, 

Смедеревска Паланка - Паприка ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 3. Закона о 

електронским медијима.  

 

Позовати на седницу Савета Регулатора представника ПМУ Jasmina Vagić pr 

Agencija za audio-vizuelne aktivnosti Paradise Films Smederevska Palanka - Паприка ТВ, 

ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање поступка. 

 

  

6. Разматрање захтева ПМУ Инфо центар д.о.о., Тутин – Санџачка ТВ 

Мрежа, за промену скраћеног идентификационог знака и доношење 

одлуке;  

 

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

 

Одобрава се промена скраћеног идентификационог знака ПМУ Инфо центар 

д.о.о. из Тутина, ул. Богољуба Чукића бр. 9 – Санџачка ТВ Мрежа у нови скраћени 

идентификациони знак Пештер ТВ. 

 

  

7. Разматрање извештаја Правне службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Kopernikus 

Cable Network д.o.o., Ниш – TV K::CN Jug, сходно члану 89. став 1. тачка 

4) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

издата ПМУ Kopernikus Cable Network д.o.o., Ниш – TV K::CN Jug, сходно члану 89. 

став 1. тачка 4. Закона о електронским медијима.  

 

Позовати на седницу Савета Регулатора представника ПМУ Kopernikus Cable 

Network д.o.o., Ниш – TV K::CN Jug, ради изјашњења о чињеници која је била основ за 

покретање поступка. 

 

  

8. Разматрање захтева ПМУ RTV Holivud Nais д.о.о., Ниш – TV Nais за 

проверу података наведених у Привременом решењу Савета 

Регулаторног тела за електронске медије КН/8-1529/17/21-2 од 

27.04.2021. године и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ RTV Holivud Nais d.o.o., Niš - TV Nais бр. 05-1214/21 од 

24.06.2021. године у делу који се односи на број прикључака и висину накнаде за 

пружање медијске услуге и да се Привремено решење бр. КН/8-1529/17/21-2 од 

27.04.2021. године поништи у целости. 

 

  

9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

за ПМУ RTV Holivud Nais д.о.о., Ниш - ТВ Nais;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 
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Утврђује се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К8: RTV Holivud Nais д.о.о. из Ниша, Љубе Дидића 15 - 

ТВ Наис, МБ 20284706 почев од 01.11. 2021. године, у износу од 10.865,91 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 905,49 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. 

 

  

10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Радио и телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачка Паланка - РТВ 

Бап;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином 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 К473: „Радио и телевизија Бачка Паланка“д.о.о. из 

Бачке Паланке, ул. Жарка Зрењанина 74/4- РТВ Бап, МБ 08779384почев од 01.11. 2021. 

године, у износу од : 26.716,04 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 : 2.226,33 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. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

  

11. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера 

поводом приказивања огласне поруке компаније Рио Tинто и доношење 

одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места забрани приказивања огласне поруке. 
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12. Разматрање Извештаја Правне службе поводом пријаве којом се указује 

на угрожавање општег интереса, а у вези са кршењем члана 47. став 1. 

тачка 1) Закона о електронским медијима од стране ПМУ Pink Media 

Group д.о.о., Београд – ТВ Пинк и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 

  

13. Разматрање Извештаја Правне службе поводом пријаве којом се указује 

на угрожавање општег интереса, а у вези са кршењем члана 47. став 1. 

тачка 1) Закона о електронским медијима од стране ЈМУ Радио-

телевизије Србије и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 

  

14. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о 

броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код 

комерцијалних ТВ ПМУ са дозволом за пружање медијске услуге за 

подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-Телевизија Србије (РТС) за 

септембар 2021. године и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином 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; 32; 33.4; 

34.1.2; 35.1; 37.1; 37.2; 37.3; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају 

Службе за надзор и анализу за месец септембар 2021. године. 

 

Седница завршена у 12 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА  

 

Драгана Таљић  

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 


