
 

 

 

 

Број: 01-55/22 

Датум: 03.03.2022. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 409. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет Регулатора), одржане 14. јануара 2022. године, са почетком у 11 

часова 

 

У раду седнице учествовали су електронским односно телефонским путем 

сходно члану 37. став 2. Пословника о раду Савета Регулатора, 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 

констатовала 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 o покретању поступка утврђивања 

обавезног преноса телевизијског програма Радио телевизије Војводине - 

РТВ 2 путем оператора мултиплекса ЈП Емисиона техника и везе, на 

емисионој локацији Дели Јован, сходно члану 101. Закона о 

електронским комуникацијама;  

3. Разматрање и доношење одлуке о промени власничке структуре ПМУ 

Информативни центар д.о.о., Бачка Топола - Радио Регије 107,9;   

4. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Информативни 

центар д.о.о., Бачка Топола - Радио Регије 107,9 и доношење одлуке;  

5. Разматрање захтева удружења грађана ,Спортко за упис у  Регистар 

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

електронским медијима и доношење одлуке; 
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6. Разматрање и доношење одлуке о укидању решења о утврђивању 

висине годишње накнаде за пружање медијске услуге ПМУ Ивана 

Ђорђевић Методиев пр агенција за кинематографску и телевизијску 

продукцију NIBOI, Врање - Ултра пулс ТВ, у складу са чланом 37. 

Закона о електронским медијима; 

7. Разматрање предлога о потписивању Анекса II Колективног уговора 

између Регулаторног тела за електронске медије као послодавца и 

репрезентативног Синдиката ,,Независност“-Регулаторно тело за 

електронске медије и доношење одлуке;  

8. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Moje Happy društvo; 

9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Moja Happy zemlja; 

10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Moja Happy muzika; 

11. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Moj Happy život; 

12. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ SMBG д.о.о., Београд - Skymusic Entertainment/SE;  

13. Разматрање и доношење одлуке o усвајању Плана набавки за 2022. 

годину;  

 

  

 

1. Усвајање денвног реда; 

 

Након разматрања предложеног дневног реда, Савет је једногласно усвојио 

дневни ред за 409. ванредну седницу: 

 

  

2. Разматрање и доношење одлуке o покретању поступка утврђивања 

обавезног преноса телевизијског програма Радио телевизије Војводине - 

РТВ 2 путем оператора мултиплекса ЈП Емисиона техника и везе, на 

емисионој локацији Дели Јован, сходно члану 101. Закона о 

електронским комуникацијама;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обавестити Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске 

услуге о испуњености услова прописаних чланом 101. тачка 2) Закона о електронским 

комуникацијама од стране пружаоца медијске услуге Радио телевизије Војводине - 

РТВ 2. 

 

Упути захтев за одређивање обавезног преноса телевизијског програма РТВ 2 

путем оператора мултиплекса ЈП Емисиона техника и везе, на емисионој локацији 

Дели Јован. 
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3. Разматрање и доношење одлуке о промени власничке структуре ПМУ 

Информативни центар д.о.о., Бачка Топола - Радио Регије 107,9;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис ПМУ Информативни центар д.о.о. из Бачке Тополе, ул. 

Дунавска бр. 8/3 – Радио Регије 107,9 којим ће обавестити истог да је према одредби из 

члана 105. став 1. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр. 

83/2014 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 писаној 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. 

 

  

4. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Информативни 

центар д.о.о., Бачка Топола - Радио Регије 107,9 и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре ПМУ Информативни центар д.о.о. из Бачке Тополе, ул. Дунавска бр. 8/3 – 

Радио Регије 107,9 која би била извршена тако што би његов досадашњи оснивач 

Удружење за регионалну комуникацију „Урко“ Пачир, ул. Лењинова бр. 33, пренео 

целокупан свој оснивачки удео у висини од 100% у капиталу друштва на Фондацију 

Панонија из Суботице, ул. Аге Мамужића бр. 9-11, неће настати стање којим се 

нарушава медијски плурализам. 

 

  

5. Разматрање захтева удружења грађана Спортко 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 

 

Одбија се захтев удружење грађана Спортко, ул. Душана Радића бр. 20, 

Крушевац за упис у Регистар медијских услуга, јер не постоји правни основ за упис у 

Регистар медијских услуга. 

 

  

6. Разматрање и доношење одлуке о укидању решења о утврђивању 

висине годишње накнаде за пружање медијске услуге ПМУ Ивана 
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Ђорђевић Методиев пр агенција за кинематографску и телевизијску 

продукцију NIBOI, Врање - Ултра пулс ТВ, у складу са чланом 37. 

Закона о електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Укида се привремено решење о плаћању накнаде за пружање медијске услуге 

број KН/231-1258/17 од 21. априла 2017. године ПМУ Ивана Ђорђевић Методиев пр 

агенција за кинематографску и телевизијску продукцију NIBOI, Врање – Ултра пулс 

ТВ, са даном 27. септембар 2021. године. 

 

  

7. Разматрање предлога о потписивању Анекса II Колективног уговора 

између Регулаторног тела за електронске медије као послодавца и 

репрезентативног Синдиката ,,Независност“-Регулаторно тело за 

електронске медије и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Потписује се Анекс II Колективног уговора између Регулаторног тела за 

електронске медије као послодавца и репрезентативног Синдиката ,,Независност“-

Регулаторно тело за електронске медије. 

 

Анекс II Колективног уговора ће у име Регулаторног тела за електронске медије 

потписати председница Савета Регулаторног тела за електронске медије Оливера 

Зекић. 

 

  

8. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Moje Happy društvo;  

 

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 К485: Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, 

радио и телевизију „Happy TV” д.о.о. из Београда, ул. Александра Дубчека 14- Moje 

Happy društvo, МБ 17004301 почев од 14.01. 2022. године, у  износу од : 290.047,35 

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 : 24.170,61 динара до петог у месецу за текући месец, на 
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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 и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Moja Happy zemlja;  

 

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 К486: Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, 

радио и телевизију „Happy TV” д.о.о. из Београда, ул. Александра Дубчека 14- Moja 

Happy zemlja, МБ 17004301 почев од 14.01. 2022. године, у  износу од :290.047,35 

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  24.170,61 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 Happy TV д.о.о., Београд - Moja Happy muzika;  

 

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 К487: Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, 

радио и телевизију „Happy TV” д.о.о. из Београда, ул. Александра Дубчека 14- Moja 

Happy muzika, МБ 17004301 почев од 14.01.2022. 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 
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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 и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Moj Happy život;  

 

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 К488: Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, 

радио и телевизију „Happy TV” д.о.о. из Београда, ул. Александра Дубчека 14- Moj 

Happy život, МБ 17004301 почев од 14.01.2022. 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. 

 

  

12. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ SMBG д.о.о., Београд - Skymusic Entertainment/SE;  

 

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 К479: „SMBG” д.о.о. из Београда, ул. Димитрија 

Туцовића бр.28а- SKYMUSIC ENTERTAINMENT/SE, МБ 21626546 почев од 14.01. 

2022. 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. 
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13. Разматрање и доношење одлуке o усвајању Плана набавки за 2022. 

годину;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се План набавки за 2022. годину који је усклађен са Финансијским 

планом за 2022. годину. 

 

Седница завршена у 12 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 


