
 

 

 

Број: 200/2023/2 

Датум: 14.03.2023. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 447. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 27. јануара 2023. 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 подношењу пријаве потраживања у 

стечајном поступку отвореном против Еминент д.о.о., Љубовија – ТВ 

Љубовија;   

3. Давање мишљења на Нацрт извештаја Републике Србије за четврти циклус 

Универзалног периодичног прегледа (УПР) и Анексе уз Предлог закључка са 

образложењем;   

4. Разматрање захтева ПМУ Fortus Media d.o.o. Beograd – Дечија ТВ о враћању 

дозволе бр. К408-3 за пружање медијске услуге, сходно члану 89. став 1. тачка 

1) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

5. Разматрање Извештаја Правне службе о престанку важења дозволе ПМУ 

Оригинал филм д.о.о., Београд - Flashback TV-кабл, сходно члану 89. став 1. 

тачка 3) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;   
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6. Разматрање Извештаја Правне службе о престанку важења дозволе бр. ПМУ 

Оригинал филм д.о.о., Београд - ZZ TV, сходно члану 89. став 1. тачка 3) 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке;   

7. Разматрање Извештаја Правне службе о престанку важења дозволе ПМУ 

Tiszapartfest д.о.о., Kanjiža – Info TV Tiszapart, сходно члану 89. став 1. тачка 

4) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;   

8. Разматрање Извештаја Правне службе о престанку важења дозволе ПМУ 

Радио телевизија 017 д.о.о., Врање - Телевизија 017, сходно члану 89. став 1. 

тачка 4) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

9. Разматрање Извештаја Правне службе о промени власничке структуре ПМУ 

Радио Екстра МЛ д.о.о., Смедерево - Extra FM radio 107,5 и доношење одлукe;

  

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

Градска М телевизија д.о.о., Сремска Митровица – Градска М телевизија;

  

11. Разматрање захтева ПМУ Штампа, радио и филм д.о.о., Бор - ТВ Бор за 

умањење накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке;   

12. Извештај са конференције „C2C“ (Content to Consumer) одржане у Београду, 

13-14. децембра 2022. године;   

  

•  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Председница савета предложила је допуну дневног реда. 

 

1. Разматрање захтева ПМУ Радио Рубин д.о.о., Крушевац – Рубин радио 92,2 

за промену скраћеног идентификационог знака и доношење одлуке; 

 

Након разматрања предложеног дневног реда и допуне, Савет је једногласно 

усвојио допуњен дневни ред за 447. ванредну седницу. 

 

•  

2. Разматрање и доношење одлуке о подношењу пријаве потраживања у 

стечајном поступку отвореном против Еминент д.о.о., Љубовија – ТВ 

Љубовија; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Подноси се пријава потраживања повериоца у стечајном поступку, Привредном 

суду у Ваљеву, у складу са чланом 111. Закона о стечају. 

 

•  

3. Давање мишљења на Нацрт извештаја Републике Србије за четврти 

циклус Универзалног периодичног прегледа (УПР) и Анексе уз Предлог 

закључка са образложењем;  

 

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

 

Упутити попуњени Упутити допис Министарству за људска и мањинска права и 

друштвени дијалог РС у којем ће се навести да је Савет Регулатора сагласан са Нацртом 

извештаја Републике Србије за четврти циклус Универзалног периодичног прегледа 

(УПР). 

 

•  

4. Разматрање захтева ПМУ Fortus Media d.o.o. Beograd – Дечија ТВ о 

враћању дозволе бр. К408-3 за пружање медијске услуге, сходно члану 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 одузимања дозволе за пружање медијске услуге, бр. К 408-

3 од 05.11.2018. године, пружаоцу медијске услуге Fortus Media d.o.o. Beograd– Дечија 

ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима.  

 

Да се представник пружаоца медијске услуге Fortus Media d.o.o. Beograd– Дечија 

ТВ позове на седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о чињеници која је била основ 

за покретање поступка. 

 

•  

5. Разматрање Извештаја Правне службе о престанку важења дозволе бр. 

ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд - Flashback TV, сходно члану 89. став 

1. тачка 3) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. К 498 

од 24.03.2022. године за пружање медијске услуге Privredno društvo ORIGINAL FILM 

d.o.o. Beograd-Savski venac- Flashback TV, сходно члану 89. став 1. тачка 3) Закона о 

електронским медијима.  

 

Да се представник пружаоца медијске услуге К 498 од 24.03.2022. године за 

пружање медијске услуге Privredno društvo ORIGINAL FILM d.o.o. Beograd-Savski venac- 

Flashback TV позове на седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о чињеници која је 

била основ за покретање поступка. 

 

•  

6. Разматрање Извештаја Правне службе о престанку важења дозволе ПМУ 

Оригинал филм д.о.о., Београд - ZZ TV, сходно члану 89. став 1. тачка 3) 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

О Д Л У К У 
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Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. К 497 

од 24.03.2022. године за пружање медијске услуге Privredno društvo ORIGINAL FILM 

d.o.o. Beograd-Savski venac- ZZ TV, сходно члану 89. став 1. тачка 3) Закона о 

електронским медијима.  

 

Да се представник пружаоца медијске услуге К 497 од 24.03.2022. године за 

пружање медијске услуге Privredno društvo ORIGINAL FILM d.o.o. Beograd-Savski venac- 

ZZ TV позове на седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о чињеници која је била 

основ за покретање поступка. 

 

•  

7. Разматрање Извештаја Правне службе о престанку важења дозволе ПМУ 

Tiszapartfest d.o.o., Kanjiža – Info TV Tiszapart, сходно члану 89. став 1. 

тачка 4) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге, бр. К200 

од 12.05.2015. године, пружаоцу медијске услуге TISZAPARTFEST d.o.o., Kanjiža – Info 

TV TISZAPART, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима.  

 

Да се представник пружаоца медијске услуге TISZAPARTFEST d.o.o., Kanjiža – 

Info TV TISZAPART позове на седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о чињеници 

која је била основ за покретање поступка. 

 

•  

8. Разматрање Извештаја Правне службе о престанку важења дозволе 

Радио телевизија 017 д.о.о., Врање - Телевизија 017, сходно члану 89. став 

1. тачка 4) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге, бр. К471 

од 23.02.2021. године, пружаоцу медијске услуге Aleksandar Nikolić pr proizvodnju i 

emitovanje televizijskog programa Radio Televizija 017 Vranje- Телевизија 017, сходно 

члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима.  

 

Да се представник пружаоца медијске услуге Aleksandar Nikolić pr proizvodnju i 

emitovanje televizijskog programa Radio Televizija 017 Vranje- Телевизија 017 позове на 

седницу Савета Регулатора, ради изјашњења о чињеници која је била основ за 

покретање. 

 

•  
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9. Разматрање Извештаја Правне службе о промени власничке структуре 

ПМУ Радио Екстра МЛ д.о.о. Смедерево – Extra FM radio 107,5 и 

доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Радио Екстра МЛ д.о.о. из Смедерева, 

ул. Равни гај бр. 10 – Extra FM radio 107,5 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 писменој 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. 

•  

10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде  

ПМУ Градска М телевизија д.о.о., Сремска Митровица – Градска М 

телевизија;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

УТВРЂУЈЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) 

пружаоцу медијске услуге К371-2: „Градска М телевизија “ д.о.о. из Сремске 

Митровице, Стари Шор бр. 37- Градска М телевизија, МБ 21353680 почев од 27.01.2023. 

године, у износу од 35.368,50 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 2.947,37 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/371-2511/18/22-4 од 26.09.2022. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

•  

11. Разматрање захтева ПМУ Штампа, радио и филм д.о.о., Бор - ТВ Бор за 

умањење накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке;  

 

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

 

Одбија се захтев за умањење накнаде за пружање медијске услуге поднет од 

стране пружаоца медијске услуге ШТАМПА, РАДИО И ФИЛМ д.о.о. Бор, Моше Пијаде 

19, Бор - ТВ Бор, као неоснован. 

 

•  

12. Извештај са конференције „C2C“ (Content to Consumer) одржане у 

Београду, 13-14. децембра 2022. године;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови савета упознати са Извештајем. 

 

•  

13. Разматрање захтева ПМУ Радио Рубин д.о.о., Крушевац – Рубин радио 

92,2 за промену скраћеног идентификационог знака и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се промена скраћеног идентификационог знака пружаоца медијске 

услуге, Радио Рубин д.о.о. из Крушевца, ул. Мајке Југовића 11/33 – Рубин радио 92,2 у 

нови скраћени идентификациони знак Радио Рубин Плус 92,2. 

 

 

Седница завршена у 11.30 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА  

 

Драгана Таљић  

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 

 

  

 

  


