
 

 

 

 

Број: 01-1091/22-2 

Датум: 27. јуна 2022. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 428. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 06. јуна 2022. године, са почетком у 13 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. Милорад Вукашиновић, заменик председнице 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. Божидар Зечевић, члан Савета 

9. Немања Тасић, 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 извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Слободна телевизија 

д.о.о., Краљево - КА ТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

3. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Linea Electronics 

д.о.о., Нови Сад – КТВ телевизија, 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 који је издата ПМУ Новосадска ТВ 

д.о.о., Нови Сад – Новосадска ТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  
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5. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Браничево Медија 

Центар д.о.о., Петровац – РТВ Браничево, због постојања разлога из члана 89. 

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

6. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ 5  д.о.о., Ужице – 

Телевизија 5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке; 

7. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио и телевизија 

Бачка Паланка  д.о.о.,  Бачка Паланка – ТВ Бап, због постојања разлога из члана 

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

8. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија К-1 д.о.о., 

Лесковац – ТВ К-1, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;  

9. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија 

Краљево и ибарске новости  д.о.о., Краљево – ТВ Краљево, због постојања 

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

доношење одлуке;  

10. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови 

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

електронским медијима и доношење одлуке; 

11. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Нови Пазар 

д.о.о., Нови Пазар – ТВ Нови Пазар, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

12. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка 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 и доношење одлуке;  

13. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Мото боем транс 

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

Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

14. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Врање д.о.о., 

Врање  – ТВ Врање, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона 

о електронским медијима и доношење одлуке; 

15. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Информативни 

центар  д.о.о., Прибој - ТВ Прибој, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

16. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија В 5 д.о.о., 

Ваљево – В 5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;  
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17. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде ПМУ  Штампа, радио, филм д.о.о. из Бора – ТВ Бор и доношење 

одлуке;  

18. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге  ПМУ  Ритам д.о.о.,  Врањска Бања – ТВ 

Ритам и доношење одлуке; 

19. Разматрање Извештаја Правне службе о покретању поступка престанка важења 

дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ  Радио-Студио Нешвил д.о.о. 

Богатић – Радио Нешвил 102,2, због постојања разлога члана 89. став 1. тачка 1) 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

20. Разматрање захтева за промену скраћеног идентификационог знака ПМУ Nova 

Showtime д.о.о., Зајечар – Боља и доношење одлуке;  

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

Штампа, радио и филм“д.о.о., Бор за пружање медијске услуге  – ТВ Бор;  

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

Радио телевизија Крушевац д.о.о., Крушевац за пружање медијске услуге  – ТВ 

Крушевац; 

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

Студио Б д.о.о., Земун –ТВ Студио Б за пружање медијске услуге;  

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

Млава медија д.о.о., Петровац на Млави –ТВ Млава за пружање медијске 

услуге;  

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

TV Центар Свилајнац д.о.о., Свилајнац - ТВ Центар за пружање медијске 

услуге;  

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

Телевизија К23 д.о.о., Суботица - К23 за пружање медијске услуге; 

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

Televizija Telemark д.о.о., Чачак - TMS Televizija Telemark за пружање медијске 

услуге;  

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

Kolubara Pres д.о.о., Лазаревац - K::CN К за пружање медијске услуге;  

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

ТВ Апатин д.о.о., Апатин -ТВ Апатин за пружање медијске услуге;  

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

Гага д.о.о., Власотинце - ТВ Власотинце за пружање медијске услуге; 

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

Реч Поморавља д.о.о., Велика Плана - ТВ Плана за пружање медијске услуге;  

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

Телевизија Галаксија 32 д.о.о., Чачак - ТВ Галаксија 32 за пружање медијске 

услуге;  

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

Kopernikus Cable network  д.о.о., Ниш - TV K::CN 1 за пружање медијске услуге;  

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

Палма експорт импорт д.о.о., Јагодина –ТВ Палма плус за пружање медијске 

услуге; 

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

Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – Новосадска  ТВ за пружање медијске услуге;  
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36. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ 

Sat-TV Communications export-import д.о.о.,  Пожаревац –TV SAT за пружање 

медијске услуге;  

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

ТВ Банат  д.о.о, Вршац – ТВ Банат за пружање медијске услуге;  

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

Радио телевизија Belle Amie д.о.о., Ниш – TV Belle Amie за пружање медијске 

услуге; 

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

Gmc-Trade д.о.о., Лазаревац – РТВ Гем за пружање медијске услуге;  

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

Kopernikus Radio Televizija Jagodina д.о.о., Јагодина – Коперникус телевизија 

Јагодина за пружање медијске услуге; 

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

Телевизија Пожега д.о.о. , Пожега – ТВ Пожега за пружање медијске услуге;  

  

 

•  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања предложеног дневног реда, Савет је једногласно усвојио 

дневни ред за 428.  ванредну седницу. 

 

•  

2. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка 

престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ 

Слободна телевизија д.о.о., Краљево - КА ТВ, због постојања разлога из 

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

одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су јдногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

издата пружаоцу медијске услуге Слободна телевизија д.о.о. из Краљева - КА ТВ због 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

•  

3. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка 

престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Linea 

Electronics д.о.о., Нови Сад – КТВ телевизија, 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 
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О Д Л У К У 

 

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

издата пружаоцу медијске услуге ПМУ Linea Electronics д.о.о., Нови Сад – КТВ 

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

медијима. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

•  

4. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка 

престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ 

Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – Новосадска ТВ, 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 Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – Новосадска ТВ, због постојања разлога 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

•  

5. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка 

престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ 

Браничево Медија Центар д.о.о., Петровац – РТВ Браничево, 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 Браничево Медија Центар д.о.о., Петровац – РТВ Браничево, због 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

 

•  

6. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка 

престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ 5  

д.о.о., Ужице – Телевизија 5, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 
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Након разматрања наведеног чланови Савета су јдногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

издата ПМУ ТВ 5  д.о.о., Ужице – Телевизија 5, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о  електронским медијима. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

•  

7. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка 

престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ 

Радио и телевизија Бачка Паланка  д.о.о.,  Бачка Паланка – ТВ Бап, 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 Радио и телевизија Бачка Паланка  д.о.о.,  Бачка Паланка – ТВ Бап због 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

•  

8. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка 

престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ 

Телевизија К-1 д.о.о., Лесковац – ТВ К-1, 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 Телевизија К-1 д.о.о., Лесковац – ТВ К-1, због постојања разлога из члана 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

•  

9. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка 

престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ 

Радио телевизија Краљево и ибарске новости  д.о.о., Краљево – ТВ 

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

 

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

издата ПМУ Радио телевизија Краљево и ибарске новости  д.о.о., Краљево – ТВ 

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

медијима. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

•  

10. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка 

престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ 

Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост, због постојања разлога из члана 89. став 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су јдногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

издата пружаоцу медијске услуге ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост, због 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

•  

11. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка 

престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ 

Нови Пазар д.о.о., Нови Пазар – ТВ Нови Пазар, 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 РТВ Нови Пазар д.о.о., Нови Пазар – ТВ Нови Пазар, због постојања 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

•  

12. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка 

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 и доношење одлуке;  
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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 ТВ Пирот д.о.о., Пирот – ТВ Пирот, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о  електронским медијима. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

•  

13. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка 

престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Мото 

боем транс д.о.о., Неготин– ТВ Транс, 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 Мото боем транс д.о.о., Неготин– ТВ Транс, због постојања разлога из 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

•  

14. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка 

престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ 

Врање д.о.о., Врање  – ТВ Врање, због постојања разлога из члана 89. став 

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

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су јдногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

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

издата ПМУ РТВ Врање д.о.о., Врање  – ТВ Врање, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о  електронским медијима. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

•  

15. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка 

престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ 

Информативни центар  д.о.о., Прибој - ТВ Прибој, 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 
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О Д Л У К У 

 

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

издата ПМУ Информативни центар  д.о.о., Прибој – ТВ Прибој, због постојања разлога 

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

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

•  

16. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка 

престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ 

Телевизија В 5 д.о.о., Ваљево – В 5, 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 Телевизија В 5 д.о.о., Ваљево – В 5, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8) Закона о  електронским медијима. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета. 

 

•  

17. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде ПМУ  Штампа, радио, филм д.о.о. из Бора – ТВ Бор и доношење 

одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок од 30 дана за измирење доспелог дуга према 

Регулатору. 

 

•  

18. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу 

накнаде за пружање медијске услуге  ПМУ  Ритам д.о.о.,  Врањска Бања – 

ТВ Ритам и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су јдногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок до 30.06.2022. године за измирење доспелог дуга 

према Регулатору. 
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•  

19. Разматрање Извештаја Правне службе о покретању поступка престанка 

важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ  Радио-Студио 

Нешвил д.о.о. Богатић – Радио Нешвил 102,2, због постојања разлога члана 

89. став 1. тачка 1) 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 које је 

издата према ПМУ Радио-Студио Нешвил привредно друштво за производњу, промет 

и информације д.о.о. Богатић – Радио Нешвил 102,2, због постојања разлога из члана 

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

 

Позвати представника на седницу Савета Регулаторног тела за електронске 

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

престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата. 

 

•  

20. Разматрање захтева за промену скраћеног идентификационог знака ПМУ 

Nova Showtime д.о.о., Зајечар – Боља и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се промена идентификационог знака пружаоца медијске услуге Nova 

Showtime д.о.о., Зајечар - Боља у нови скраћени идентификациони знак „TV Hype 2“. 

 

Одобрену промену скраћеног идентификационог знака пружаоца медијске 

услуге Nova Showtime д.о.о., Зајечар - Боља, извршити у регистру медијских услуга 

Регулаторног тела за електронске медије. 

 

•  

21. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Штампа, радио и филм“д.о.о., Бор за пружање медијске услуге  – ТВ 

Бор;  

 

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 К64-2: „Штампа, радио и филм“ д.о.о. из Бора, ул. 

Моше Пијаде бр.19 – ТВ Бор, МБ 07147317 почев од 06.06.2022. године, у  износу од 

32.370,52 динара. 
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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  2.697,54 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/64-1408/17/21-2 од 27.04.2021. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

•  

22. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Радио телевизија Крушевац д.о.о., Крушевац за пружање медијске 

услуге  – ТВ Крушевац; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су јдногласно 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 К76-4: „Радио телевизија Крушевац“д.о.о.  из 

Крушевца, Трг Косовских јунака бр. 6 –ТВ Крушевац, МБ 07194455 од 06.06. 2022. 

године, у  износу од 59.480,20 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 4.956,68 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/76-1415/17/21-4 од 27.04.2021. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

•  

23. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Студио Б д.о.о., Земун –ТВ Студио Б за пружање медијске услуге;  

 

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 К49-4: Радиодифузно предузеће „Студио Б “ д.о.о. из 
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Земуна, ул. Цара Душана бр. 208 –ТВ Студио Б, МБ 070110109 почев од 06.06. 2022. 

године, у  износу од 246.722,19 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 20.560,18 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/49-1574/17/21-2 од 27.04.2021. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

•  

24. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде  

ПМУ Млава медија д.о.о., Петровац на Млави –ТВ Млава за пружање 

медијске услуге;  

 

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 К77-1: Друштво са ограниченом одговорношћу радио и 

телевизијске делатности „Млава медија“ из Петровца на Млави, ул. Бате Булића бб –

ТВ Млава,  МБ 06860583 од 06.06. 2022. године, у  износу од 7.797,1420 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 649,76 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/77-1416/17/21-2 од 27.04.2021. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

•  

25. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ TV Центар Свилајнац д.о.о., Свилајнац - ТВ Центар за пружање 

медијске услуге;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 
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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 К11-3: Друштво за радио телевизијску делатност и 

маркетиншке услуге „TV Центар Свилајнац“ д.о.о. из Свилајнца, Светог Саве 60- ТВ 

Центар, МБ 20456540 почев од 06.06.2022. године, у  износу од 4.272.72 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 356.06 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/11-1531/17/21-2 од 27.04.2021. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

•  

26. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Телевизија К23 д.о.о., Суботица - К23 за пружање медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су јдногласно 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 К21: „Телевизија К23“ д.о.о. из Суботице, Трг Цара 

Јована Ненада 15- К23, МБ 20652098 почев од 06.06.2022. године, у  износу од 

405,408.51 динар. 

 

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 33,784.04 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/21-1534/17/21-2 од 27.04.2021. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

•  

27. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Televizija Telemark д.о.о., Чачак - TMS Televizija Telemark за пружање 

медијске услуге;  
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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 К24-4: „TELEVIZIJA TELEMARK“ д.о.о. из Чачка, 

Чачанског партизанског одреда 2ц,- TMS Televizija Telemark, МБ 20486643 почев од 

06.06. 2022. године, у  износу од 47.774,22 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 3.981,18 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/24-1535/17/21-2 од 27.04.2021. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

•  

28. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Kolubara Pres д.о.о., Лазаревац - K::CN К за пружање медијске 

услуге;  

 

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 К26-2: Привредно друштво за производњу, трговину и 

узслуге „Kolubara Press“ д.о.о. из Лазаревца, ул. Димитрија Туцовића 17- K::CN К, МБ 

20143908 почев од 06.06. 2022. године, у  износу од 19.797,69 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 2.483,14 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/26-1536/17/21-2 од 27.04.2021. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

•  
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29. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ ТВ Апатин д.о.о., Апатин -ТВ Апатин за пружање медијске услуге;  

 

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 К27-3: Предузеће за производњу и дистрибуцију РТВ 

програма, трговину и услуге „ТВ Апатин“д.о.о. из Апатина, ул.Петефи Шандора бр. 4-

ТВ Апатин , МБ 20396385 почев од 06.06. 2022. године, у  износу од 319.372,71 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 26.614,39 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/27-1445/17/21-4 од 27.04.2021. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

•  

30. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Гага д.о.о., Власотинце - ТВ Власотинце за пружање медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су јдногласно 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 К33-2: Предузеће за радио и ТВ дифузију „Гага “д.о.о. 

из Власотинаца, ул. Марка Орешковића бр. 4-ТВ Власотинце, МБ 06877869 почев од 

06.06. 2022. године, у  износу од 21.442,83 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 1.786,90 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/33-1269/17/21-2 од 27.04.2021. године. 
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Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

•  

31. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Реч Поморавља д.о.о., Велика Плана - ТВ Плана за пружање медијске 

услуге;  

 

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 К35-2: Иформативно предузеће „Реч Поморавља “д.о.о. 

из  Велике Плане, ул. Николе Пашића бр. 27-ТВ Плана, МБ 07245475 почев од 06.06. 

2022. године, у  износу од 9.385,05 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 782,08 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/35-1290/17/21-2 од 27.04.2021. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

•  

32. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Телевизија Галаксија 32 д.о.о., Чачак - ТВ Галаксија 32 за пружање 

медијске услуге;  

 

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 К46-3: „Телевизија Галаксија 32 “д.о.о. из Чачка, ул. 

Железничка бб-ТВ Галаксија32, МБ 17016067 почев од 06.06. 2022. године, у  износу 

од 44.945,42 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  3.745,45 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. 
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Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи Привремено решење Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/46-1283/17/21-2 од 27.04.2021. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

•  

33. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Kopernikus Cable network  д.о.о., Ниш - TV K::CN 1 за пружање 

медијске услуге;  

 

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 К48-2: Друштво за радио и телевизијске активности 

„Kopernikus Cable network “ д.о.о. из Ниша, МБ 20231769 почев од 06.06. 2022. године, 

у  износу од 239.906,42 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 19.992,20 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/48-1542/17/21-2 од 27.04.2021. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

•  

34. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Палма експорт импорт д.о.о., Јагодина –ТВ Палма плус за пружање 

медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су јдногласно 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 К50-1: Аутотранспортно предузеће „Палма експорт 

импорт “ д.о.о. из Јагодине, ул. Железничка бб –ТВ Палма плус, МБ 07591659 почев од 

06.06. 2022. године, у  износу од 194.655,50 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 16.221,29 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. 

 

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

Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/50-1543/17/21-2 од 27.04.2021. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

•  

35. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – Новосадска  ТВ за пружање 

медијске услуге;  

 

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 К52-5: „Новосадска ТВ “ д.о.о. из Новог Сада, Трг 

Слободе бр. 3 –Новосадска ТВ, МБ 08691193 почев од 06.06. 2022. године, у  износу од 

210.477,67 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 17.539,80 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/52-1545/17/21-2 од 27.04.2021. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

•  

36. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Sat-TV Communications export-import д.о.о.,  Пожаревац –TV SAT за 

пружање медијске услуге;  

 

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 К58-1: Друштво за спољну и унутрашњу трговину на 

велико и мало, услуге и кооперације „Sat-TV Communications export-import“ д.о.о. из 
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Пожаревца, ул. Боже Димитријевића бр. 130/а –TV SAT, МБ 17121596 почев од 06.06. 

2022. године, у  износу од 51.938,38 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 4.328,19 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/58-1548/17/21-3 од 27.04.2021. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

•  

37. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ ТВ Банат  д.о.о, Вршац – ТВ Банат за пружање медијске услуге;  

 

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 К62-6: „ТВ Банат“ д.о.о.  за производњу и емитовање 

радио и телевизијског програма из Вршца, ул. Горанска бб – ТВ Банат, МБ 08674086 

почев од 06.06. 2022. године, у  износу од 100.264,84 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 8.355,40 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/62-1406/17/21-2 од 27.04.2021. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

•  

38. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Радио телевизија Belle Amie д.о.о., Ниш – TV Belle Amie за пружање 

медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су јдногласно донели 
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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 К63-1: Радио телевизија „Belle Amie“ д.о.о. из Ниша, 

Трг краља Милана бр.6-8 – TV Belle Amie, МБ 07415117 почев од 06.06.2022. године, у  

износу од 213.038,80 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 17.753,23 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/63-1407/17/21-4 од 27.04.2021. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

•  

39. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Gmc-Trade д.о.о., Лазаревац – РТВ Гем за пружање медијске услуге;  

 

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 К69-1: Друштво за производњу, промет и услуге „Gmc-

Trade “ д.о.о. из Лазаревца, ул. Димитрија Туцовића бр. 1 –РТВ Гем, МБ 7812248 почев 

од 06.06.2022. године, у  износу од 51.560,47 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 4.296,70 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/69-1410/17/21-2 од 27.04.2021. 

године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 
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•  

40. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Kopernikus Radio Televizija Jagodina д.о.о., Јагодина – Коперникус 

телевизија Јагодина за пружање медијске услуге;  

 

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 К70-6: „Kopernikus Radio Televizija Jagodina“ д.о.о. из 

Јагодине, ул. Вука Караџића бр. 5 –Коперникус телевизија Јагодина, МБ 07114931 

почев од 06.06. 2022. године, у  износу од 7.749,17 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 645,76 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/70-1411/17/21-4 од 27.04.2021. 

године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

•  

41. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Телевизија Пожега д.о.о. , Пожега – ТВ Пожега за пружање медијске 

услуге;  

 

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 К79-6: „Телевизија Пожега“д.о.о.  из Пожеге, ул. 

Војводе Мишића бб –ТВ Пожега, МБ 20297972 од 06.06. 2022. године, у  износу од 

6.578,39 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 548,19 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 
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Регулаторног тела за електронске медије бр. КН/79-1245/17/21-4 од 27.04.2021. 

године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

 

 

Седница завршена у 13.30 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА  

 

Драгана Таљић  

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 

  

 

  


