
 

 

 

 
Број: 01-1981/21 

Датум: 28. децембра 2021. године 

Београд 

 
З А П И С Н И К 

 

са 407. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 18. 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 захтевa ПМУ Јасмина Радисављевић пр агенција за емитовање 

радио програма Радио Аморе, Јагодина – Radio Naxi Аморе 107,4 за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге и доношење одлуке;  

3. Разматрање захтева ПМУ Istok Company д.о.о., Салаш - Телевизија Исток за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге и доношење одлуке;  

4. Разматрање захтева ПМУ Радио и Телевизија Трстеник д.о.о., Трстеник - ТВ 

Трстеник за продужење дозволе за пружање медијске услуге и доношење 

одлуке; 

5. Разматрање захтева ПМУ Радио Стил д.о.о., Костолац - Радио Стил 90,7 за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге и доношење одлуке;   

6. Разматрање захтеву ПМУ Удружење РТВ БУМ018, Ниш - Радио Бум 018 99,5 за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге и доношење одлуке;  
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7. Разматрање и одлучивање о захтеву ПМУ Студио д.о.о., Лесковац - ТВ Студио 

за проверу података наведених у Привременом решењу Савета Регулаторног 

тела за електронске медије КН/177-1265/17/21-1 од 27.04.2021. године и 

доношење одлуке; 05-1747/21  

8. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ 

Инсајдер продукција д.о.о., Београд - Инсајдер ТВ канал;  

9. Разматрање захтева UNA World д.о.о., Београд – UNA о издавању дозволе за 

пружање медијске услуге, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и 

доношење одлуке;   

10. Разматрање захтева Радио станица РТВ Кучево д.о.о., Кучево за упис у Регистар 

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

медијима и доношење одлуке;  

11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ GMC Trade д.о.о., Лазаревац – ТВ Гем, сходно члану 89 став 

1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

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

које је издата ПМУ GMC Trade д.о.о., Лазаревац – ТВ Гем-кабал, кабал, сходно 

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

13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ GMC Trade д.о.о., Лазаревац – Gem Naxi radio 92,0, сходно 

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

14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ ТВ Лесковац а.д., Лесковац - ТВ Лесковац, сходно члану 89 

став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;   

15. Разматрање захтева ПМУ Друштво за очување културе и развој уметности 

Наиса, Ниш – Радио Ниш за брисање из Регистара медијских услуга, сходно 

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

16. Разматрање пријаве ПМУ Радио Срем д.о.о., Рума - Радио Срем 102,7 за давање 

сагласности на планирану промену власничке структуре и доношење одлуке;  

17. Разматрање пријавe ПМУ HIFI д.о.о., Београд за давање сагласности на 

планирану промену власничке структуре и доношење одлуке;  

18. Разматрање приговора Раше Недељкова, Београд, број 07-785/20-4 од 

26.06.2020. године, и доношење одлуке;  

19. Давање мишљења на План за праћење и примену Препорука Уједињених нација 

са Предлогом закључка и образложењем;   

20. Информација о достављању Записника са седнице УО РТВ, Записника са 

ванседничног одлучивања УО РТВ и Извештаја о раду УО РТВ за 2020. годину;  

21. Извештај са регионалне конференције регулаторних тела за електронске медије: 

„Улога регулаторних тела у новим медијским концепцијама - ревидирана 

Директива о аудиовизуелним медијским услугама“ (JUFREX 2), одржане у 

периоду 9-10. септембра 2021. године у Будви (Црна Гора);  

22. Информација о 21. пленарној седници Медитеранске мреже регулаторних тела 

(МНРА) одржаној у Цавтату од 10. до 12. октобра 2021. године;  

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

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

 

Усваја се предложени дневни ред 407. ванредне седнице 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање захтевa ПМУ Јасмина Радисављевић пр агенција за 

емитовање радио програма Радио Аморе, Јагодина – Radio Naxi Аморе 

107,4 за продужење дозволе за пружање медијске услуге и доношење 

одлуке;  

3. Разматрање захтева ПМУ Istok Company д.о.о., Салаш - Телевизија 

Исток за продужење дозволе за пружање медијске услуге и доношење 

одлуке;  

4. Разматрање захтева ПМУ Радио и Телевизија Трстеник д.о.о., Трстеник 

- ТВ Трстеник за продужење дозволе за пружање медијске услуге и 

доношење одлуке; 

5. Разматрање захтева ПМУ Радио Стил д.о.о., Костолац - Радио Стил 90,7 

за продужење дозволе за пружање медијске услуге и доношење одлуке; 

  

6. Разматрање захтеву ПМУ Удружење РТВ БУМ018, Ниш - Радио Бум 018 

99,5 за продужење дозволе за пружање медијске услуге и доношење 

одлуке;  

7. Разматрање и одлучивање о захтеву ПМУ Студио д.о.о., Лесковац - ТВ 

Студио за проверу података наведених у Привременом решењу Савета 

Регулаторног тела за електронске медије КН/177-1265/17/21-1 од 

27.04.2021. године и доношење одлуке; 05-1747/21  

8. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Инсајдер продукција д.о.о., Београд - Инсајдер ТВ канал;  

9. Разматрање захтева UNA World д.о.о., Београд – UNA о издавању 

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

електронским медијима и доношење одлуке;   

10. Разматрање захтева Радио станица РТВ Кучево д.о.о., Кучево за упис у 

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

електронским медијима и доношење одлуке;  

11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ GMC Trade д.о.о., Лазаревац – ТВ Гем, 

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

12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ GMC Trade д.о.о., Лазаревац – ТВ Гем-

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

медијима;  

13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ GMC Trade д.о.о., Лазаревац – Gem Naxi 

radio 92,0, сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима;  

14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ ТВ Лесковац а.д., Лесковац - ТВ 

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

медијима;   

15. Разматрање захтева ПМУ Друштво за очување културе и развој 

уметности Наиса, Ниш – Радио Ниш за брисање из Регистара медијских 
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услуга, сходно члану 86. став 3. Закона о електронским медијима и 

доношење одлуке;  

16. Разматрање пријаве ПМУ Радио Срем д.о.о., Рума - Радио Срем 102,7 за 

давање сагласности на планирану промену власничке структуре и 

доношење одлуке;  

17. Разматрање пријавe ПМУ HIFI д.о.о., Београд за давање сагласности на 

планирану промену власничке структуре и доношење одлуке;  

18. Разматрање приговора Раше Недељкова, Београд, број 07-785/20-4 од 

26.06.2020. године, и доношење одлуке;  

19. Давање мишљења на План за праћење и примену Препорука 

Уједињених нација са Предлогом закључка и образложењем;   

20. Информација о достављању Записника са седнице УО РТВ, Записника 

са ванседничног одлучивања УО РТВ и Извештаја о раду УО РТВ за 

2020. годину;  

21. Извештај са регионалне конференције регулаторних тела за 

електронске медије: „Улога регулаторних тела у новим медијским 

концепцијама - ревидирана Директива о аудиовизуелним медијским 

услугама“ (JUFREX 2), одржане у периоду 9-10. септембра 2021. године у 

Будви (Црна Гора);  

22. Информација о 21. пленарној седници Медитеранске мреже 

регулаторних тела (МНРА) одржаној у Цавтату од 10. до 12. октобра 

2021. године;  

 

  

2. Разматрање захтевa ПМУ Јасмина Радисављевић пр агенција за 

емитовање радио програма Радио Аморе, Јагодина – Radio Naxi Аморе 

107,4 за продужење дозволе за пружање медијске услуге и доношење 

одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге ПМУ Јасмина Радисављевић 

пр агенција за емитовање радио програма Радио Аморе, Јагодина – Radio Naxi Аморе 

107,4. 

 

  

3. Разматрање захтева ПМУ Istok Company д.о.о., Салаш - Телевизија 

Исток за продужење дозволе за пружање медијске услуге и доношење 

одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге ПМУ Istok Company д.о.о., 

Салаш - Телевизија Исток. 
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4. Разматрање захтева ПМУ Радио и Телевизија Трстеник д.о.о., Трстеник 

- ТВ Трстеник за продужење дозволе за пружање медијске услуге и 

доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге ПМУ Радио и Телевизија 

Трстеник д.о.о., Трстеник - ТВ Трстеник. 

 

  

5. Разматрање захтева ПМУ Радио Стил д.о.о., Костолац - Радио Стил 90,7 

за продужење дозволе за пружање медијске услуге и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге ПМУ Радио Стил д.о.о., 

Костолац - Радио Стил 90,7. 

 

  

6. Разматрање захтеву ПМУ Удружење РТВ БУМ018, Ниш - Радио Бум 018 

99,5 за продужење дозволе за пружање медијске услуге и доношење 

одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге ПМУ Удружење РТВ 

БУМ018, Ниш - Радио Бум 018 99,5. 

 

  

7. Разматрање и одлучивање о захтеву ПМУ Студио д.о.о., Лесковац - ТВ 

Студио за проверу података наведених у Привременом решењу Савета 

Регулаторног тела за електронске медије КН/177-1265/17/21-1 од 

27.04.2021. године и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев бр. 05-1747/21 од 01.10.2021. године ПМУ Студио д.о.о., 

Лесковац - ТВ Студио за утврђивање испуњености услова за измену висине утврђене 

годишње накнаде , сходно члану 11. став 2. тачка 4. Правилника о висини, измени  

висине и начину обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге. 

 



7 

 

Утврђује се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К177-1: Студио д.о.о., Лесковац - ТВ Студио, почев од 

07.10.2021. године. 

 

  

8. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње 
накнаде ПМУ Инсајдер продукција д.о.о., Београд - Инсајдер ТВ 
канал;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К489: „Инсајдер продукција” д.о.о. из Београда, ул. 

Савска бр.5- Инсајдер ТВ канал, МБ 21007862 почев од 18.11. 2021. године, у износу 

од 217.535,51 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 18.127,95 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. 

 

  

9. Разматрање захтева UNA World д.о.о., Београд – UNA о издавању 

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

електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева UNA World 

д.о.о. Београд – UNA, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

  

10. Разматрање захтева Радио станица РТВ Кучево д.о.о., Кучево 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 
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О Д Л У К У 

 

Уписује се у Регистар медијских услуга пружаоца који медијске услуге пружају 

искључиво путем глобалне информатичке мреже, подносиоца захтева Радио станица 

РТВ Кучево д.о.о. Кучево, ул. Трг Вељка Дугошевића бб – РТВ Кучево, сходно члану 

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

 

  

11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ GMC Trade д.о.о., Лазаревац – ТВ Гем, 

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. 

 

  

12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ GMC Trade д.о.о., Лазаревац – ТВ Гем-

кабал, кабал, 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. 

  

13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ GMC Trade д.о.о., Лазаревац – Gem Naxi 

radio 92,0, 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. 

  

14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ ТВ Лесковац а.д., Лесковац - ТВ 

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

медијима;  

 

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

 

Обуставља се поступак. 

  

15. Разматрање захтева ПМУ Друштво за очување културе и развој 

уметности Наиса, Ниш – Радио Ниш за брисање из Регистара медијских 

услуга, сходно члану 86. став 3. Закона о електронским медијима и 

доношење одлуке;  

 

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 мреже, ПМУ Друштво за очување 

културе и развој уметности Наиса, Ниш, ул. Првомајска бр. 2 – Радио Ниш, сходно 

члану 86. став 3. Закона о електронским медијима. 

 

  

16. Разматрање пријаве ПМУ Радио Срем д.о.о., Рума - Радио Срем 102,7 за 

давање сагласности на планирану промену власничке структуре и 

доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да планираном променом власничке структуре пружаоца медијске 

услуге Друштва са ограниченом одговорношћу Радио Срем, ул. Аугуста Шеное бр.24, 

Рума - Радио Срем 102,7 која би била извршена тако што би једини оснивач друштва 

Elit Lux d.o.o. Рума пренео свој оснивачки удео у целости на Александра Винчића који 

би на тај начин стекао 100% удела у капиталу друштва, неће настати стање којим се 

нарушава медијски плурализам. 

  

17. Разматрање пријавe ПМУ HIFI д.о.о., Београд за давање сагласности на 

планирану промену власничке структуре и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Укида се решење Савета Регулатора број 05-1330/21-2 од 29. јула 2021. године 

којим је утврђено да планираном променом власничке структуре пружаоца медијске 

услуге HIFI д.о.о. Београд, ул. Боже Јанковића бр. 27а која би била извршена тако што 

би оснивач тог друштва Ненад Раичевић из Београда, ул. Боже Јанковића бр. 15, ЈМБГ 

2906960710238 100% свог удела у основном капиталу пренео на Драгану Петковић из 

Београда, ул. Омладинских бригада бр. 16, ЈМБГ 0305965106478, неће настати стање 

којим се нарушава медијски плурализам; 
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Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре пружаоца медијске услуге HIFI д.о.о. Београд, ул. Боже Јанковића бр. 27а, 

која би била извршена тако што би његов досадашњи оснивач Ненад Раичевић свој 

целокупан удео у висини од 100% пренео на физичко лице Драгана Вукићевића из 

Београда, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

  

18. Разматрање приговора Раше Недељкова, Београд, број 07-785/20-4 од 

26.06.2020. године, и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбaцује се приговор број 07-785/20-3 од 05.06.2020. године кога је поднео 

Раша Недељков из Београда, јер je изјављен од неовлашћеног лица. 

 

  

19. Давање мишљења на План за праћење и примену Препорука 

Уједињених нација са Предлогом закључка и образложењем;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

РС у којем ће се навести да је сагласан са Препорукама Комитета за економска, 

социјална и културна права у вези са Другим периодичним извештајем о примени 

Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима ICESCR од 

23.05.2014. године, и то за препоруке и индикаторе из кластера 8, 133, 135, 137, 140 и 

142, у напомену да је у кластерима 135, 137, 140 и 142 потребно означити РЕМ као 

једног од носиоца активности. 

  

20. Информација о достављању Записника са седнице УО РТВ, Записника 

са ванседничног одлучивања УО РТВ и Извештаја о раду УО РТВ за 

2020. годину;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом. 

  

21. Извештај са регионалне конференције регулаторних тела за 

електронске медије: „Улога регулаторних тела у новим медијским 

концепцијама - ревидирана Директива о аудиовизуелним медијским 

услугама“ (JUFREX 2), одржане у периоду 9-10. септембра 2021. године у 

Будви (Црна Гора);  

 

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. 

 

  

22. Информација о 21. пленарној седници Медитеранске мреже 

регулаторних тела (МНРА) одржаној у Цавтату од 10. до 12. октобра 

2021. године;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом. 

 

Седница завршена у 12 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА  

 

Драгана Таљић  

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 

 

  

 


