
 

 

 

 

Број: 01-1977/22 

Датум: 06. децембра 2022. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 443. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 17. новембра 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 РЕМ, следећи чланови Савета: 

 

1. Оливера Зекић, председница Савета; 

2. Милорад Вукашиновић, заменик председнице Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. Радоје Кујовић, члан Савета 

5. Александар Витковић, члан Савета 

6. Јудита Поповић, чланица 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 и доношење одлуке о утврђивању висине накнаде за пружање 

медијске услуге радија за ПМУ Play radio д.о.о., Београд – Radio Play; 

3. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине накнаде за пружање 

медијске услуге радија за ПМУ Index д.о.о., Београд – Радио С 2;   

4. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге радија за ПМУ Радио С д.о.о., Београд – Радио С;  

5. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге радија за ПМУ Радио Хит ФМ д.о.о., Београд – Hit Music FM. 

 

 

•  
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1. Усвајање дневног реда; 

 

 

Након разматрања предложеног дневног реда, Савет је једногласно усвојио 

дневни ред за 443. ванредну седницу. 

 

•  

2. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине накнаде за пружање 

медијске услуге радија за ПМУ Play radio д.о.о., Београд – Radio Play; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су јeдногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се: 

 

Утврђује висина годишње накнаде за коју је дужан да плаћа пружалац медијске 

услуге „PLAY RADIO“ д.о.о. из Београда, Аутопут за Загреб 22 – Radio Play, МБ 

21263010, за право на пружање медијске услуге радиоја, стечено на основу издате 

дозволе за пружање медијске услуге број 568/2022, у укупном износу од 2.073.858,75 

динара. 

 

Пружалац медијске услуге из става 1. изреке је дужан да, под претњом принудног 

извршења, плати за првих шест месеци пружања медијске услуге ½ годишње накнаде за 

пружање медијске услуге из става1. изреке решења, умањену за износ депозита, тако да 

је потребно да уплати износ од 518.464,69 динара у року од осам (8) дана од дана пријема 

дозволе за пружање медијске услуге и овог решења, на рачун Регулаторног тела за 

електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања: Уплата шестомесечне 

наканаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог решења. 

 

Пружалац медијске услуге из става 1. изреке дужан је да, под претњом принудног 

извршења почев од 17.11. 2023. године, плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде 

за пружање медијске услуге из става 1. изреке решења, и то у износу од 172.821,56 

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.  

 

•  

3. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине накнаде за пружање 

медијске услуге радија за ПМУ Index д.о.о., Београд – Радио С 2;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се: 

 

УТВРЂУЈЕ висина годишње накнаде за коју је дужан да плаћа пружалац 

медијске услуге Привредно друштво за производњу и емитовање РТВ програма 

„INDEX“ д.о.о. из Београда, Шумадијски трг бр. 6а –Радио С 2, МБ 17542877, за право 
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на пружање медијске услуге радиоја, стечено на основу издате дозволе за пружање 

медијске услуге број 566/2022, у укупном износу од 2.073.858,75 динара. 

 

Пружалац медијске услуге из става 1. изреке је дужан да, под претњом принудног 

извршења, плати за првих шест месеци пружања медијске услуге ½ годишње накнаде за 

пружање медијске услуге из става1. изреке решења, умањену за износ депозита, тако да 

је потребно да уплати износ од 518.464,69 динара у року од осам (8) дана од дана пријема 

дозволе за пружање медијске услуге и овог решења, на рачун Регулаторног тела за 

електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања: Уплата шестомесечне 

наканаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог решења. 

 

Пружалац медијске услуге из става 1. изреке дужан је да, под претњом принудног 

извршења почев од 17.11. 2023. године, плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде 

за пружање медијске услуге из става 1. изреке решења, и то у износу од 172.821,56 

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. 

 

•  

4. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге радија за ПМУ Радио С д.о.о., Београд – Радио С;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се: 

 

Утврђује висина годишње накнаде за коју је дужан да плаћа пружалац медијске 

услуге Радиодифузно привредно друштво „Радио С“ д.о.о. из Београда, ул. Кнеза 

Вишеслава бр.72 –Радио С, МБ 17488589, за право на пружање медијске услуге радиоја, 

стечено на основу издате дозволе за пружање медијске услуге број 567/2022, у укупном 

износу од 2.073.858,75 динара. 

 

Пружалац медијске услуге из става 1. изреке је дужан да, под претњом принудног 

извршења, плати за првих шест месеци пружања медијске услуге ½ годишње накнаде за 

пружање медијске услуге из става1. изреке решења, умањену за износ депозита, тако да 

је потребно да уплати износ од 518.464,69 динара у року од осам (8) дана од дана пријема 

дозволе за пружање медијске услуге и овог решења, на рачун Регулаторног тела за 

електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања: Уплата шестомесечне 

наканаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог решења. 

 

Пружалац медијске услуге из става 1. изреке дужан је да, под претњом принудног 

извршења почев од 17.11.2023. године, плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде 

за пружање медијске услуге из става 1. изреке решења, и то у износу од 172.821,56 

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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5. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске 

услуге радија за ПМУ Радио Хит ФМ д.о.о., Београд – Hit Music FM;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се: 

 

Утврђује висина годишње накнаде за коју је дужан да плаћа пружалац медијске 

услуге Друштво са ограниченом одговорношћу за емитовање радио програма „Радио 

ХИТ ФМ“ из Београда, Алексе Ненадовића 19-21 –Hit Music FM, МБ 21080683, за право 

на пружање медијске услуге радиоја, стечено на основу издате дозволе за пружање 

медијске услуге број 565/2022, у укупном износу од 2.073.858,75 динара. 

 

Пружалац медијске услуге из става 1. изреке је дужан да, под претњом принудног 

извршења, плати за првих шест месеци пружања медијске услуге ½ годишње накнаде за 

пружање медијске услуге из става1. изреке решења, умањену за износ депозита, тако да 

је потребно да уплати износ од 518.464,69 динара у року од осам (8) дана од дана пријема 

дозволе за пружање медијске услуге и овог решења, на рачун Регулаторног тела за 

електронске медије 840-978627-49, са назнаком – сврха плаћања: Уплата шестомесечне 

наканаде за пружање медијске услуге и позивом на број овог решења. 

 

Пружалац медијске услуге из става 1. изреке дужан је да, под претњом принудног 

извршења почев од 17.11. 2023. године, плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде 

за пружање медијске услуге из става 1. изреке решења, и то у износу од 172.821,56 

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. 

 

 

Седница завршена у 11.30 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА  

 

Драгана Таљић  

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 


