
 

 

 

 

Број: 01-1273/22-2 

Датум: 27. јуна 2022. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 430. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 15. 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. Допуна Јавног конкурса за издавање дозвола за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког 

дигиталног односно аналогног преноса; 

  

•  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања предложеног дневног реда, Савет је једногласно усвојио 

дневни ред за 430.  ванредну седницу. 
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•  

2. Допуна Јавног конкурса за издавање дозвола за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког 

дигиталног односно аналогног преноса; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су јдногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног 

преноса, објављеног у Службеном гласнику Републике Србије, број 49/2022 од 21. 

априла 2022. године, допуњава се информацијом о висини годишње накнаде за услуге 

емитовања ТВ програма (ЈП „Емисиона техника и везе“) тако што се у делу који гласи: 

„**Висине годишње накнаде за емитовање телевизијског програма утврђене су 

Ценовником услуга ЈП „Емисиона техника и везе“, бр. Ц-НО-Т-1/20 од 28.08.2020. 

године, чији је саставни део Одлука о изменама Ценовника услуга ЈП „Емисиона 

техника и везе“, бр. О-НО-Т-1/21 од 15.11.2021. године.“ додаје следеће: „У табели су 

исказани износи 1/12 годишње накнаде за услуге емитовања ТВ програма (ЈП 

„Емисиона техника и везе“) а висина годишње накнаде за услуге емитовања ТВ 

програма износи: SD резолуција: 50.259.200,72, HD резолуција: 53.357.370,51 (до краја 

2022. године), 77.454.247,52 почев од 01.01.2023. године“. 

 

Одлуку објавити у Службеном гласнику РС и на сајту Регулатора. 

 

 

Седница завршена у 13.30 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА  

 

Драгана Таљић  

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 

 

  

 

  


